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 مبارزات طبقاتی مبتنی بر سوسياليزم انقالبی

  
 

 مقدمه
هیییای مارکسیییيزم اسیییبا میییارک  بیییا  سوسیییياليزم انقالبیییی مبتنیییی بیییر ت وری

سوسیییییياليزم هیییییای خومیییییی  یییییوی از سیییییند رایییییی   يریموکراتيییییی  یر  ت وری

زمیییاو  یییوی جیییدا  ییید  ش میییرز مشیییزم کشیییيدا یر مارکسیییيزم ا ییی  رهیییایی 
توار اسیییبا ایییید ایی از  یییایيد اسیییهیییری ا ییی   ویرهیییایی ش  بشیییرر بیییر  اییییه

ای یاری کییییه از زمییییاو بعیییید از لنییییيد ش  گرایییییی ا یییی  تمییییای مسییییتقي  بییییا  ر ییییه
رشی کیییار نمیییدو اسیییتالينيزم یر رییی  جایییانی ریشیییه یشانيیییدر  تیییی جریانیییات 

کيسییتی یر سییین بییيد المووییی ش ریی  مییا هیی  یر ایییراو از نو بییی باییر  ترشتس
جاییب ا ییالن ایییید معمیی  ان یییام  رنمانییدا البتییه بیییه  ییک   راکنیید  ا یییداماتی ی

 ییید ر امیییا یر مر ویییه ای نيسیییب کیییه بتوانییید بیییا تکيیییه بیییر اختمیییای تیییوی  ا شیییار 
ری ش ز مییییییتکشر تشیییییکيالتی انقالبییییییی بییییییا برنامیییییه انقالبییییییی بییییییرای کیییییارگ

مانییید کیییه سیییر  قالبیییی  يیییای  کنیییدا ایییید  الیییب بیییه ماننییید بیییدنی میاسیییتراتای ان
ا  بعییید از  يیییز  ا يیییر ییییشندا یییته با یییدا یر نتي یییهر ننویییه کیییه امیییرشز ش بیییه 

هییییا ش بعیییید از تکییییرار نو بییییه کییییرات  زو ش مییییری جییییواو مییییا یر  یییی نه  ياباو
تییییا کنییییوو باییییید بییییرای مییییا بییییدیای  یییید  با ییییدر یليیییی   1388 ییییدا   از سییییا  

 مبارزات اسبا نا رجام ماندو اید

بیییه خقيییید  ی میییا نا رجیییامی ایییید نیییوخ  يیییز  هیییای  یییوی بیییه  یییویی  بیییا 
  تیییی اگیییر بنیییا  کشیییورباتیییرید  رزنیییداو  یرتمیییام از جیییاو گو یییتای ش  یییداکا

 بیییه بیییه نبیییر بر یییی  ر یییب طوییییر بیییه سیییرناونی ایییید ر یییی  منتایییی  یییوی 
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یليیییی  ندا ییییتد یییییید یییییا ناییییر  خومییییی بییییه راییییونای مبییییارزات طبقییییاتی ش 

ای از تییییاریر بشییییری اسییییب کییییه مییییا یر نو زنییییدگی  از مر وییییه ندا ییییتد ت ويیییی 
  نسییماو  را ییی يهمییی کنییي ا بییه خبییارت ییاییرر ماننیید نو اسییب کییه مییا بزییوا

یی  ا تيییا  یارییی   را بنییا کنییي  امییا معتقیید با ییي  کییه  قیید بییه مقییدار زیییایی گییا  گ 
ی نر یییيتکب ش بیییه  سیییوار کنیییي ر یر  یییالی کیییه ا یییال  یر ر یییته کیییه رشی هییی 

ای  سیییا تد بیییر  هیییای بونییید هیییيت گونیییه نگیییاهی ش ت ربیییهی  هشییییا  یر زمينییی
 خومی ندا ته با ي ا

از های طبقیییاتی ش مبیییارزات  ا ییی  یااگیییر بیییه ایییید نگیییاهی برسیییي  کیییه تمییی

هییییای  تییییواني  از ت وری هییییا تییییاب   ییییوانيد خومییییی  ییییوی هسییییتندر نناییییا  می نو
میییارک  بیییرای  یییدم بریا یییتد یر مسیییير  يرشزمنیییدی اسیییت ای  کنیییي ا مت سییی انه 

ی ننییانی کییه بییا خقاییید مییارک  ن یینایی یا ییته انییدر ا وییی یر تعبيییر م ییاهي   تیی
ای یر بکییییارگيری  کننیییید  تعيییییيد يرث مارکسيسییییتی یرییییار ا ییییتبا   ییییدند کییییه تیییی

هیییییای بعییییید از  م یییییاهي  مارکسيسیییییتی یا یییییته اسیییییبا  يویییییی از مارکسيسیییییب
ماترییییییاليزم »مارکسیییییيزمر ی  ایییییید اختقیییییای بوینییییید کیییییه  وسییییی همیییییارک  بیییییر 

ی  هیییایش هرگیییز از شا   میییا  یییزم میییارک  یر نو یییتهاسیییبا ا« ییالکتيییی 
یزی تییییییاراسییییییت ای  نکییییییری  ش ننوییییییه کییییییه یر نثییییییار  ییالکتيیییییی  ماتریییییییاليزم

اناوییی  بعییید از میییارک  از خنیییواو  ا  مانییید  گوییییای ایییید اسیییب کیییه  یییاهر با ی
المویییی   اسیییت ای  کییییری  ش بعییید هیییی  یر بیییيد« ماترییییاليزم ییالکتيیییی ی   وسییی ه»

هییییایش نو را تکییییرار  یر نمییییوز یشم بکییییار گر تییییه  یییید ش سیییی    وزییییان  
کییییری  ش متییییداش  نمییییویا از نن ییییایی کییییه  وزییییان   ییییدر مارکسییییيزم رشسییییی ش 

هیییای سوسیییيا  یموکراسیییی رشسیییی بیییویر ایییید یییییدگا   جنیییانی  همیییه گیییارنموز
ا ترشتسییییکی را یر ميییییاو همییییه جریانییییات ریییی  نو زمییییاو از لنییییيد گر تییییه تیییی
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ی  میییییهمتییییداش  کیییییریا ازم بیییییه ا یییییار  اسییییب کیییییه لنیییییيد ش ترشتسیییییکی یر ایا

ی   عاليیییب  یییویر از ایییید یییییدگا   وزیییان  جیییدا  یییدندر امیییا یر  کویییی یر زمينیییه
مانییییدا جالییییی توجییییه  جریانییییات بییییا یی  مییییهتيیییی  یر ميییییاو هماتریییییاليزم ییالک

    اسیییییب کیییییه ا یییییار  کنیییییي  کیییییه ایییییید یییییییدگا  تنایییییا ريیییییزی اسیییییب کیییییه ميیییییاو 
الموویییییی  هیییییا یر سییییین بيد هییییا ش ترشتسکيسییییب هییییار ماسوسيسیییییب استالينيسییییب

 مشتر  اسبا

هییییای نلمییییانیر  یر  ییییالی اسییییب کییییه اگییییر نثییییار مییییارک  را بییییه زباواییییید 
میییارک  یر نقیییید  از  کني  کییییه ال بییییه میییی ر ماناويسییییر  رانسییییوی بزیییواني

 یییویر انتقیییای  ناميییید  میییی«  وسییی ه»هاییی  یر  قيقیییب از ننویییه کیییه ی   وسییی ه
ه از ییییییدگا  خومییییی  ا یییید ارز  اسییییب ش بییییه همییییيد کییییری  ش معتقیییید بییییوی کیییی

یییییدا از ایییید نبیییرر بایییید  بیییاا را هییی  نیییا م مییییر وس« ماترییییاليزم»ترتيییییر 
يسیییتی ش از ليسیییتی ش نیییه ایدسالتریاگ یییب کیییه مارکسیییيزم نیییه یییییدگاهی اسیییب ما

کنیییدا  هیییا را هییی   ییی  میییی هیییا  راتیییر ر تیییه ش  تیییی تنیییا   بیییيد نو هیییر یشی اید
   اساس   نا ب از مارکسيزم اسباتوجه به اید ییدگا  تاز

یر «  راکسیییییي »ناميیییییدا «   وسییییی ه  راکسیییییي » یییییوی  مارکسیییییيزم را می
ی کیییه خموییی  یییوی کیییه هد منییید با یییدر یعنیییی زبیییاو نلمیییانی بیییه خمویییی گ تیییه می

«  راتيییییی » یییییوی ش یر  رانسیییییه از ل ییییی   ا یییییی ان یییییام میبیییییرای منبیییییور  
یر  ارسییی امییا باتییر اسییب مییا بییه همییاو ل یی  نلمییانی یعنییی مییی  ییویا اسییت ای  

ا ییییتبا  «   راتيیییی»اکت ییییا کنییییي  تییییا بییییا م اییییوم متییییداش  ل ییییب «  راکسییییي »
کییه یعنییی خموییی کییه بییا « خمیی »نییه یعنییی تناییا ییی  «  راکسییي »نشییویا  یی  

 ریاگي ا ی ان ام می  دفه  کر ش
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شا یییی   ا یییی  یر  ی يیییی  مییییارک   کتییییاد ایییییدسولو ی نلمییییانی مییییارک  یر 

بییییاا ش بيییییرشو نمییییدو از یرشو نو یش ش هایییی  ش ماتریییییاليزم  وسری  از  وسیییی ه
ش بیییرای نو یییتد نو از تزهیییای بیییوی «  راکسیییي »رسیییيدو بیییه یییییدگا  خومیییی 

نه  ا سییییییمتهای ایییییید کتییییییاد اسیییییت ای  نمییییییویا  بیییییاا بییییییه خنیییییواو  ایییییییه وسر
بییییاا ش ایییییدسولو ی نلمییییانی از رسییییی موجییییوی از تزهییییای  وسرهای  ا ترجمییییه

ش  یییاید باتیییر  نبیییر م ایییوم میییوری نبیییر میییارک   یییاشی ا یییتباهات بسیییيارند
 رجوخ نمویاها  های نلمانیر اناويسی ش یا  رانسه نو با د به شر و

تییواو گ ییب کییه یر  ییالی کییه ماتریییاليزم  وسربییاا  قیید  بییه طییور  ال ییه می

گيیییری ش اییییدساليزم هاییی   ذهییید میییا را یر نبیییر می بیییا  یر  یییار  ازا  ا یییی خیییيد
        ینيییییای خییییيد یییییا ابییییا   الییییی ذهیییید یییییا سییییوبا  را بییییر  بییییرخک  نور یعنییییی

سیییازیر میییارک  یر  قيقیییب رابییییه بیییيد ایییید یش را کیییه همیییاو  راکسیییي   میییی
یانسییبا مییارک  معتقیید بییوی کییه نییه رشن بییر مییای  ش  با ییدر تعيییيد کننیید  مییی

 راکسیییي  هییی  از جنبیییه ذهنیییی یعنیییی  یاریر بوکیییه یر دمتقیییی  بیییر رشن نیییه میییا
شا عيیییب  یییيش رشی  ت کیییر  یییوی بایییید اسیییت ای  کیییری ش هییی  از جنبیییه خينیییی کیییه

با یید تییا بییه ت ويوییی  قيقییی رسییيدا یعنییی خمیی  بییا هییدف  ییا  کییه  راکسییي  
رسییدا  مییی«  یینا ب»ا  با ییدر هسییب کییه بییه  بشییر یر ینيییای  ییار  از ذهیید

 یییییوی کیییییه   ییییی  میای  ا نییییید نتي یییییه مهدکیییییر ش خمییییی   لیییییوا از ترکيیییییی ت 
را  ییک  مییی یهییدا ذهنيتییی کییه مییا از ینيییای  ییار  از ذهیید  ییوی «  یینا ب»

خیییيد ییییا ینيیییای  شا ییی   ا ییی   راکسیییي  میییا اسیییب کیییه مسیییتقي  بیییر ریییی  یر یا
 گواریا  ار  از ذهد ت ثير می

از اییییید رش ییییییدگا  مارکسییییيزمر ییالکتيیییی  را رابیییییه بییییيد ذهیییید ش خییییيد ش 
دا بییه همییيد یليیی  ارج يییب بشییر بییر بينیی يد ش ذهیید میییخیی يدک  رابیییه بییبییالع
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نیییید بییییا ت کییییر ش توا سییییایر  يوانییییات نيییییز بییییه اییییید یليیییی  اسییییب کییییه بشییییر می

لییییوا  ا راکسیییي   یییویر بیییر ینيیییای خينیییی تییی ثير گوا یییته ش نو را ت ييیییر یهییید
کیییه بیییاشر یاری کیییه ذهییید بیییا ییییید  انتقیییایی بیییه بیییی یییییدگاهی اسیییب یییییدگا  انقال

یییا  ویید بییویو هییر  اسر یرسییببییراید اسییييییر یهییدا اسییب نو را ت خییيد  ییایر 
 ا وی شا   یر خم  اثبات می ت کری یر

ر مییییارک  اییییید اسییییب کییییه اگییییر بشییییر بییییا ت کییییر ش ییییی  یییییید انقالبییییی ییایییی
توانییید   ییی  می توانییید ینيیییای خينیییی  یییوی را ت ييیییر یهیییدر  راکسیییي   یییوی می

ر  ییوی اش تییی ثي ایییید انقییالد اش  بیییه  ییک   وییگرگییونی بیییر رشیانقییالد کنییدا 

رر همزمییییاو بییییا ای ییییای ت ييییییر یر ینيییییای خییییيدر رت ییاییییبییییه خبییییا گییییواریا مییییی
رشنیییدر  رکتیییی اسیییب  ایییید یهیییدا میییی یییییدگا  ییییا ذهنيیییب  یییوی را هییی  ت ييیییر

ييیییر یاسمییییر یعنیییی یییی   یییری ش ییییا یییی  نسییی  یاسییی  یر  یییا  ت ييیییر اسیییب ش ت 
           انتاییییا ش یر اییییید رشنییییید اسییییب کییییه ذات بشییییر هیییی   یییییک    رکتییییی اسییییب بی

خی ش ت ييراتییییی کییییه یر ییییییدگاهش ي ییییه رشابیییید اجتمییییانتر گيییییریر یعنییییی ی مییییی
ای  مانیییدر هسیییتی می یییویا لیییوا ذات بشیییر م ییی  خوییی  کیییه هرگیییز ثابیییب ن ای یییای می

 میو  ش  داگونه نيسب ش یاس  یر  ا  ت يير ش ر د اسبا

 
 رشند تاریزی

ني  ک کییه یر مارکسییيزم بییه رشنیید تییاریزی هییر ريییز ناییا  مییی رش اسییباز اینیی

  معمیییالت اجتمیییاخی نيیییز بایییید یاني  ش بیییرای  ییی مییییش ایییید نایییر  را خومیییی 
هییییای  ش ت وي  هییییا بر ییییوری کییییری  ش از بر وریهییییا بییییا ناییییاهی تییییاریزی بییییا نو

مقیعییی  ییوی را بر ییور یارییی ا اییید بییداو معنییا اسییب کییه بییرای  یی  معمییالت 
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اخی ش ا تصییییایی جامعییییه امییییرشز باییییید اییییید معمییییالت را از سياسییییی ش اجتمیییی

 ی برای نو یا با  مناستواو  راکسي  تاریزی بررسی کری تا بییدگا

هیییییایی را  شیییییب سیییییر گوا یییییته ش  از نبیییییر تیییییاریزی جوامییییی  بشیییییری یشر 

میییا هییی   یییار  از ی  برنیییدا جامعیییه یاری بسیییر میییی سیییرمایهی  یر یشر  امیییرشز 
شجییوی اینکییه یر ایییراور مرا یی  تیییاریزی  اییید رشنیید تییاریزی نيسییبر یعنییی بییا

داو معنیییا نيسیییب کیییه طیییی نشییید ر بیییمییی  بشیییری  ربیییی هیییای مزتوییی  جوا یشر 
 .بری  یاری بسر می سرمایهی  ییاری جدا از یشر ی  اکنوو یر یشر   ه 

یموکراتيییی  بیییور شایی  رانسیییه کیییه ناایتیییا  باخییی  ان یییال   بعییید از انقالبیییات

یسیییب هییی  یای ش زمیییاو زییییایی بیییری   یییویاليزم  یییدر خوامییی  زییییایی یسیییب بیییه 
بییور کییری  ش اليزم خرسییيد کییه بتوانیید از   ییوی ای تییا جامعییه بشییری بییه مر وییه

سيسیییییت  سیییییرمایه یاری برسیییییدا یکیییییی از ایییییید خوامییییی  بسیییییيار مییییی ثرر بیییییه 
سییییرمایه یاری بییییویا از نن ییییایی کییییه سيسییییت   سییییا تار جاییییانی  ییییوی  سيسییییت 

امییه  يییات توانیید ای تییر سییوی می سییرمایه یاری تناییا بییا ا ییزایش هییر رییه بییيش
نيیییرشی  مبیییور بوینییید کیییه هميشیییه تمیییایاراو از همیییاو ابتیییدا م  بدهیییدر سیییرمایه

تیییر باوارنیییدا یییی   تیییر بیییرای  یییرش  بیییيش د بازارهیییای بیییيش یییوی را بیییر ییییا ت
یاراو  همیییاو ابتیییدار بیییر ت یییار ش سیییرمایهخامییی  مییی ثر ییایییر ایییید بیییوی کیییه از 

     باتیییر ش ی  شليیییهاشليیییه رش ییید بیییوی کیییه بیییرای ر ابیییب باتیییر نيیییاز بیییه میییوای ا
ه از زمییییاو ر یییید بییییور شازی یر تییییر یارنییییدا  یییی  بییییازار ش مییییوای اشليیییی بییییيش

یاری  ای یر مو قيیییب ش ر ییید سیییرمایه کننییید  امییی   نیییویالی خوامییی  تعيیییيدجو
هیییا یا یییب  کشیییورهای  یییوی  نو بیییویا بسیییياری از ایییید میییوای اشليیییه هميشیییه یر

بوینییید  تیییواو گ یییب کیییه از همیییاو ابتیییدا م بیییور  ییید ش بیییه طیییور  ال یییه می نمی
تیییرید  یییک  ایییید  دا ابتیییداییبیییا بسیییياری از کشیییورهای یشرا تیییای  معامویییه کننییی
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یییید کشیییورها ش  یییرش  کااهیییای سیییا ته  ییید  ه از اویییه  ریییید میییوای اشليیییمعام

امالت کییییه نا ییییی از هییییا بییییویا ب یییی  یر رییییاررود راییییونای اییییید معیییی بییییه نو
گن یییدا  یاری اسیییب یر ایییید مقالیییه نمیییی  صیییوب کالهبیییریاری ش یزیی سیییرمایه

ییایییر کشیییورهای یاراو ش  ا خوامییی  ییایییری هییی  بیییيد ایییید سیییرمایهبتیییه بعیییدهال
ازسیییازی اجبیییاری زرییییی ش بجنییی  ش ت .ی کیییریر م ییی  جنییی جایییاو رابییییه ای یییا

ری بیییوی  یا رسیییویی بیییرای سیییرمایهش میییوری نيیییاز م یییدیر زمينیییه ای بسیییيار    
 اسبا

بایییر  یییا  منبیییور ایییید اسیییب کیییه یر طیییو  خمیییر سيسیییت  سیییرمایه یاریر 

 کشیییورهایی کیییه هنیییوز انقیییالد یموکراتيییی  بیییور شایی نکیییری  یییوا  نیییا وا  
یعنییییی از  مایه یاری  ییییدنداسياسییییی سییییر ا تصییییایی شبوینییییدر یرگيییییر نبییییام 

نن یییایی کیییه سیییرمایه یاری نيیییاز بیییه میییوای اشليیییه ایییید کشیییورها ش نيیییز بیییازار 
هیییا بیییرای  یییرش  کااهیییای سیییا ته  ییید  یا یییبر ایییید کشیییورها بیییه  یییک   نو

ایه یاری  ییییدندا یعنییییی یر اییییید کشییییورها نیییا م تبییییدی  بییییه کشییییورهای سیییرم
رهای  يشییر ته کشییو متعییارف ر یید ش بییه ن ییوی کییه یر  هییيت ريییز بییه  ییک 

ر ییبر خمیی  نمییی کییریا بییرای نمونییه یر ایییراور  ییا بییه  ییای بيسییوایی جوییو مییی 
ش یهییییاتر یر  ییییارهای بزرگییییی م یییی  تاییییراور  کامیییی  یر  ییییارهای کوریییی 

بییییانکی سییییرمایه یاراو از کرینیییید تیییا تبییییایات   سیییابدار ش بانکییییدار تربيییییب می
گيییریا  ییام تر ان ای  ربییی رشاو تییر ش سییری طرییی  اییید بانیی  هییا بییا بانیی  هیی

ش ر یییی   یییاک  ش یییب همیییه خمومیییا  خوامییی  یشلیییب هیییای  ربیییی  گونیییه ا یییرای اید
ه یر زمییییاو  ییییا  یرشاز  هییییای تمییییدو یر سییییرمایه یاری بوینییییدا بییییرای نمونیییی

سیییوای بوینیییدر  ز بی ییید کیییه اک رییییب میییریم جامعیییه نیییه تنایییا هنیییو  یییالی بیییاز می
ند ش بیییررر    م ییی  یا یییتد مسیییکدرهیییای  قیییور یموکراتيییی بوکیییه از  یییدا  
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هیییای تمیییدور  نیییدا تی یر تایییراوا امیییا یرشاز بادا یییب ش یرمیییاو م یییرشم بوی

بیییی را یر بیییاای  یییار متیییداش  کا ییه تریاهیییای رشییی  گيیییر ش بیییا ایاد رسییوم  ر
یا یییته  کیییری  بیییویا تیییا کیییارگزاراو  ربیییی بیییرای ش یییب ت یییرین  یییوی جیییایی را

 با ند ش ا ساس  ربب نکنندا

دو از  قییییور شو بر ییییوریار  ییییری م یییی  ایییییراو بییییدمنبییییور اینکییییه کشییییو

داش  یر کشییییییورهای سییییییرمایه یاریر از بییییییاا ش بدسییییییب یمواکراتيیییییی  متیییییی
ایه یاری جایییانی  یییید ش بیییرای اییییید  تصیییای سییییرمکیییارگزاراو  ییییارجیر شاری ا

ها  ا ییییداممنبییییور از نبییییر سياسییییی نيییییز باییییید سياسییییب رشز  کشییییور بییییا اییییید 

ميشیییه یر گو یییته اسیییتعمار را یا یییبا البتیییه بیییرای ایرانییی کیییه ه همزییوانی میییی
ارجی زنیییدگی کیییریور امیییری خیییایی بیییویا بیییه کیییری  بیییویر ت یییب سياسیییب  یییت ر

یاری  یییک  جایییانی  هنکتیییه میییوری نبیییر یر این یییا ایییید اسیییب کیییه ش تیییی سیییرمای
نی ناميییییدر کشییییورهای  يرامییییو« ام ریییییاليزم»بییییه  ییییوی گر ییییب ش لنییییيد نو را 

شیییییورهای های ک ر ییییید ا تصیییییایی ش اجتمیییییاخی تیییییاب  سياسیییییبی  یر زمينیییییه
اسییییییتعمار ی  شر اییییییید معنییییییا کییییییه ییاییییییر م یییییی  یام ریاليسیییییتی  ییییییدندا بییییییه 

 ما بییییی  ر،یییییا اور  شیییییر ثرشتمنییییید ش ی ام رییییییاليزمر یعنیییییی یر اییییییراو یشر 
نبا یید ش بتوانیید بییه ا یییالن بییور شازی ی کییه شابسییته بییه ام ریییاليزم ا مر ییه

هیییایی از  یهیییدر نمیییی توانسیییب  یییک  بايیییریا اگیییر هییی   یییانوای مویییی را  یییک  
زمییییاو  قشییییی ندا ییییتندا البتییییه یرویر یر سياسییییب هییییيت نبییییا ی مانیییید  بیییی بیییی  

م مدر،یییییا  اویییییویر میییییا مصیییییدر را یا یییییتي  کیییییه بیییییه  یییییکوی بیییییه خنیییییواو 
نمریکیییا ایسیییتایر امیییا یییییدی  کیییه  ام رییییاليزم اناوییی  ش بیییور شازی مویییی جویییوی

 کیییییری ش م مدر،ا یییییا   یییییراری را بیییییازراونیییییه نمریکیییییا خويیییییه اش کویتیییییا 
 گریاندا
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ایییییراو ی   شییییری یر جامعییییهبییییه هییییيت شجییییه رنییییيد  یییی  از مصییییدر ییاییییر 

ک  گر یییب بیییور شازی کیییامال  شابسیییته ش سرسییی ری  یرسیییب نشییید ش ننویییه  ییی
صیییییای میییییا همونیییییاو بیییییا اهیییییداف ب ش ا تام رییییییاليزم نمریکیییییا بیییییوی ش سياسییییی

ریییی  مییییا یر  بییییور شازی  ییییرد گییییر   ییییوری  ش ایامییییه  يییییدا کییییریا جریانییییات
شازی مویییی ش بیییازار ر بیییوی  کرینییید کیییه  مينیییی نماینییید   کیییر می 57انقیییالد 

رینیییدر یر  یییالی کیییه  مينیییی یر از اش بیییه همیییيد یليییی   ماییییب ک اییییراو اسیییب ش
بیییا یشز ش کوییی   شا ییی  خامییی  ام رییییاليزم نمریکیییا بیییوی بیییرای سیییرکود انقیییالد 

اری یر ی مییوهبی بییه  ییدرت رسییيدا یر خییيد  ییا   رامییو  نکنییي  کییه سییرمایه

 نمییید ر یعنیییی  یییااایییید مقیییی  از تیییاریر  یییوی بیییه  یییک  جایییانی ییییا گووبیییا  یر
کنییید کیییه   یییوی خمییی  می يسیییتییالک  ام ررمایه یاری بیییه  یییییایییر نیییه تنایییا سییی

ر بکیییارگيری کیییارگر هییی   یییک  جایییانی یا تیییه اسیییبا یییی  کیییاای  ییینعتی ییاییی
 یییوی ش هیییر  یعیییه نو یر جیییایی  یر یییی  کشیییور از ابتیییدا تیییا انتایییا سیییا ته نمی

ی  ه ییییوی ش اییییید بییییداو معنییییا اسییییب کییییه نییییه تناییییا طبقیییی ز جاییییاو سییییا ته میا
ی  بقیییه ییید ر بوکیییه ط از یسیییب یای  ش جایییانییار  یییک  مویییی  یییوی را  سیییرمایه

المووییییی از تعوقییییات موییییی  ییییوی بيییییرشو نمیییید  ش بییییه  کییییارگر هیییی  یر سییییین بيد
کنییید  ر سیییا ب کیییاا نقیییش یاریا ایییید امیییر یر نتي یییهر ثابیییب می یییک  جایییانی ی

او گیییوار از مرا ییی  کالسیییي  تیییاریزی نيیییز شجیییوی نیییداریا اگیییر کیییه ییایییر امکییی
ر سییییته بییییه  ییییرد نییییداریر ریییییوزی موییییی مسییییتق  ش يییییر شاباو بییییور شاایییییر

ش اگییییر اییییید بییییور شازی شابسییییته بییییه  نقییییالد یموکراتيیییی  بکنیییید  توانیییید ا می
های  یییيش  یییا  توانییید  واسیییته د  اسیییبر رییییور میسیییرمایه یاری گووبیییاليز   ییی

رنشری  کنییییدر یر  ییییالی کییییه  تییییی یر  ییییوی  ا تییییای  مییییریم ت ییییب سییییت  را بیییی
 رانسیییه شااا هییی  ار نلمیییاور اناوسیییتاور م ییی  نمریکییی کشیییورهای ام ریاليسیییتی
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از   یی کییارگر یر گو ییته بدسییب نشری  بییویر یکییی ی  بقییهمزایییایی کییه طتمییام 

مزاییییایی ماننیید یسییتمزی متناسییی بییا تیییورمر  ییوی    ییاییری از نو سییتاند  مییی
اختیییراک  کیییه بیییا سیییرکود  یییدید  رداختصیییا  ییی  تعوییی  بیییه ات ایییییهر  ییی 

ای کیییه  هییای  ییریی رسییید  نزایی ای نمییی ي ییه وییي  رشبییرش  یید  ش بیییه هییيت نت
 یییییی  بسییییییيار از جوانییییییاو ش رشی  م بییییییه خوییییییب  قییییییر م ییییییرط از یسییییییب مییییییی

گرینیییدر  ز یییوند بیییه  انیییه شالیییدید  یییوی بیییا هیییای جیییواو کیییه م بیییور می  انوای 
ی راونییییه زیییییرا  ییییایر بییییه تیییی ميد مزییییار   ییییوی نيسییییتند ا رنییییيد سيسییییتم

 برنشری  کندا تواند نيازهای ابتدایی کشورهایی م   ایراو را می

البیییات توانییید با ییید کیییه یشراو انق د ب ییی  یکیییی ایییید مییرس تیییاریزی از ایییی
همیییه جیییای  یموکراتيییی  بیییور شایی یر سیییین جایییانی  گو یییتهر زییییرا اکنیییوو

تیییییر  ا تصیییییایی ش سياسیییییی سیییییرمایه یاری گووبیییییاليز   ییییید  جاییییاو ت یییییب کن
ا ناییییر  مارکسيسییییتی بییییه تییییاریرر اکنییییوو مییییا یر یشر  ای از با ییییدا بیییی می

 شیییییب سیییییر گوا یییییته ش یر  یییییی  هسیییییتي  کیییییه بایییییید سیییییرمایه یاری رار تیییییاری
تی بیییرای گیییر تد مسیییتقي   یییدرت بیییه یسیییب  یییوی  طبقیییه بیییات سوسياليسیییانقال

موکراتيیییییی ر زیییییییرا انقییییییالد ی اتکییییییارگر با ییییییي ر نییییییه بییییییه ینبییییییا  انقالبیییییی
ییییید اسییییب کییییه ر ییییی  جماییییوری کراتيیییی  یر اییییید مقییییی  بییییه معنییییای ایمو

ییایییییر بیییییه جیییییای نو بياییییییدا  بیییییرشی ش یییییی  ر یییییی  یسیییییب نشیییییاند اسیییییالمی 
هییی  جمایییوری ر کیییه  یییا  ر یییب ش جیییایش ر یمیییی بیییدتر نمیییدر  یییاا طو اوهمییی

اسیییالمی بیییرشیر ام رییییاليزم نمریکیییا  یعیییا  ر یییی   ا يسیییب تیییری را بیییه رشی 
 بریا ییییتد یییی  از  رمییییی نشریا نمونییییه نور نشریو طالبییییاو یر ا  انسییییتاو کییییار

  ر نبایییید سیییایاسیییبا میییا ییاییی نمریکیییا  بویییی   یییوی   یشیییاند  ومیییب یسیییب ن ک
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کیییه هایی  های شاهیییی  یییو  کنیییي ا  واسیییته بیییه  واسیییتهلو انیییه ی   یییوی را 

 ییار امکاو خموی  دو نداریا

 

 انقالد بعدی یر ایراو
همییییه گونییییه میالبییییاتی بییییه یرسییییتی میییییرن ایییییراور یر مبییییارزات ا يییییر یر 

یر   قیییر میوییی  رهیییایی ازتیییا  ییش نزایی هیییای  یییر یییدا مییی ال  از نزایی   یییاد 

را بیییه کییی  هیییا جیییاو  یییوی  یر  يابیییاو میییا کیییه هیییای جوانیییاو رف یییعارها ش  
ها کیییامال  یرسیییب ش بیییه جیییا  یسیییب گر تیییه بوینیییدر ییییید  میییی  یییدا ایییید  واسیییته

ه رییه  یییدرتی  ییایر بییه بیییرنشری  ش ا  یییکا  کییار یر اییید اسیییب کیی اسییبا سیی وا 
یانییییي  کییییه جماییییوری  ها اسییییبا همییییه مییییا مییییی کییییریو اییییید نيازهییییا ش  واسییییته

ا ریاریی بیییمی بیییه خقیییتیییرید  ییید کیییه بتوانییید کورییی اسیییالمی نو  یییدرتی نيسیییب 
ا  سییییییرناوو  جماییییییوری اسییییییالمی یر اشلییییییيد مر وییییییه از خقییییییی نشییییییينی

کیییه یر  کیییه یر تمیییام کشیییورهای اسیییالمی گیییریی ش کیییار  نیییه تنایییا یر اییییراو می
ی گواری کییری  هیی  تمییام مییی  ییویا یر نتي ییه بسییيار اساسیی هییا کوییی سییرمایه نو

بییییه  ییییکوی  کییییریو اییییید ر ییییی ر بیییی  از سییییرناوو ش تعيییییيد کننیییید  اسییییب کییییه 
کیییییه  مارکسيسیییییتی بیییییه  یییییراید بنایییییری  ش بیییییرای ایییییید انقالبییییییخومیییییی ش 

تیییا امکیییاو   واهیییانش هسیییتي  بیییا نگیییاهی ش نمیییوز  از تیییاریر  یییدم بیییریاری 
 اهایماو را به باترید  ک   راه  سازی  واستهرسيدو به  

ی جایییانی ا یییي  کیییه  یییراید سیییرمایه یاربیییرای ایییید منبیییور بایییید متوجیییه ب
شا ییی  بیییرای میییریم خیییایی بسیییيار  بسیییيار مت یییاشت ش یربیییا زمیییاو  یییا   امیییرشز

های ا تصییییایی ش  بيني  کییییه بسییییياری از زمينییییه ه میییییبییییدتر  یییید  اسییییبا همیییی
تیییییی بیییییویر امیییییرشز بیییییه بزیییییش مزاییییییای اجتمیییییاخی کیییییه یر زمیییییاو  یییییا  یشل
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ا کشییید ا مییییبیییا هیییای مویییب را  صو یییی سییی ری   ییید  کیییه یاری تمیییام سیییرمایه

ی اسییالمی اسییب کییه یاری بییه اییید یليیی  نيسییب کییه اییید تناییا جماییوراییید امییر 
بیییه ایییید یليییی  اسیییب کیییه  را یییدر بوکیییه طیییور  ییی  ش  قیییور میییریم را میییی اید

      ی کییییه زشر  ای رسییییيد  کییییه باییییید تییییا جییییای یاری بییییه رنییییيد مر وییییه سییییرمایه
گر جامعیییه بيیییرشو رسیییدر لقمیییه نیییاو را از گویییوی ا شیییار ز میییتکش ش کیییار میییی

بییییاا هیییی  گ تییییي  ننوییییه یر ایییییراو ات ییییار ا تییییای یر کییییه یر گونییییه  بکشییییدا هماو
سییییایر کشییییورهای جاییییاو از جموییییه  ییییوی  کشییییورهای  یییینعتی  ربییییی هیییی  یر 

کییییارگر ش ا شییییار ز مییییتکش نو جوامیییی  را یای  ش ایامییییه یاریا ی   یییی  طبقییییه

یییید جایییب اسیییب کیییه  تیییی اگیییر جمایییوری اسیییالمی هییی  بیییرشیر هیییر ر یییی  از ا
هییی  ش،ییی  ت ييیییر اساسیییی ز ییییدر بیییارمایه یاری ییایییری کیییه رشی کیییار بياسییی

 .یابد کندر بوکه  قد ميزاو سرکود ش   قاو ا زایش می نمی

ای  سیییرمایه یاری یر اییییراو ش کشیییورهایی م ییی  اییییراور اکنیییوو  یر مر ویییه

 و یییا ر بادا یییب خمیییومیر سیییر نا  ییییا توانییید  تیییی  یییورا ر  اسیییب کیییه نمی
ر  شییییار کییییارگری ش ز مییییتکش  ییییراه  نشرینمییییوز  ش  ییییرشر  را بییییرای ا

کاهییییدا  یییی  نباییییید از هییییيت  هییییا مییییی هییییا از ميییییزاو را يییییدو نو مییییه ایده زیییییرا
ر یمیییی کیییه شابسیییته بیییه ام رییییاليزم جایییانی با یییدر انتبیییار یا یییب نيازهیییای 

 یییواهي  ییییا  میییا نزایی می لیییوا  یییيش از اینکیییه بایییویي میییریم را بیییرنشری  کنیییدا 
اهي  یییییا از ییکتییییاتوری ش   قییییاو  ییییو مییییا  ییییک  سییییير یییییا یارش ش  ز یییی  می

لیییی نمییید ر بایییید  کیییر کنیییي  کیییه رییییوری ش توسییید ریییه  یییدرتی میییا ه نمیییاو بیییجا
 تواني  از اید ست  رها  د  ش به اید نيازهای مبرم  وی یسب یابي ا می
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 انقالد سوسياليستی یعنی ره 
رسییییي  کییییه بییییرای رسییییيدو بییییه هییییر ییییی  از  نتي ییییه مییر این ییییا بییییه اییییید   

  ش نو اریتیییر نییید ش ییی  ش نيازهیییای مبرمیییاو یییی  را  بیییي هیییای بیییه  واسیییته
 ییاک  بايییری  کییه باییید ی   ییدرت را از یسییب طبقییهاییید اسییب کییه نییه تناییا باییید 

 یییدرت را  یییویر بدسیییب بايیییری ر یعنیییی  یییوی  طبقیییه ت یییب سیییت    یییوی  طبقیییه 
سیییا  اسیییب ایییید همیییه سیییت  را ت مییی  کیییری   بایییید  43کیییارگر ش ز میییتکش کیییه 

گ مییر» یید  د کییریا یر  ییعارها بسییيار  یینيد  متکییی بییه نيییرشی  ییویر انقییال
یییید بسیییيار خیییالی اسیییب بیییه  یییرط ا«ا ریییه  یییا  با یییه ریییه رهبیییر  سیییتماربیییر 

ش  اینکیییه میییا نمیییایگی گیییر تد  یییدرت را یر  یییوی ببينیییي  ش ا یییولی خمییی  کنیییي 
 ا رامو  نکني  راکسي  را ر رک به رش  خومی ما

بییرای بریا ییتد یشلییب بییه خبییارت ییاییرر بییه اییید اختقییای رسییيد  با ییي  کییه 
وری د  راتییییر از سییییرناونی ر ییییی  جماییییباییییی ویییییرسییییرمایه یاری بییییه طییییور ک

اسیییالمی ر تیییه ش  یییدرت را بدسیییب  یییوی بايیییری  ش اجیییاز  نیییدهي  هیییيت نيیییرشی 
سییتمار ییاییری مییا را گمییرا  کییری  ش بییه جییای اییید ر ییی  بنشییيندا اییید ت ييییر 

اسییییب  بییییه معنییییای ت ييییییر سيسییییت  سییییرمایه یاری بییییه سيسییییت  سوسياليسییییتی 
ه مالکيیییب اجتمیییاخی ه شجیییی بیییزمیییانی کیییه جامعیییه از شجیییه مالکيیییب  صو ییی

همیییيد ترتيییییر برنامیییه بیییرای یییی  ا تصیییای سوسياليسیییتی یعنیییی  میییی رشیا بیییه
رایییییییونای ر یییییییتد از شجیییییییه توليییییییید سیییییییرمایه یاری بیییییییه شجیییییییه توليییییییید 

 اسوسياليستی

شجیییه  از جامعیییه منیییا عش یر ا تصیییای ای از اینیییرش بایییید ییییید کیییه ریییه طبقیییه

تی از بقییییاریییه طياليسیییتی اسیییب  یعنییییی یر سيسیییت  سوسياليسیییتی توليییید سوس
اییید تناییا ا شییار ت ییب سییت   رامییرشزی مییای  جامعییهجامعییه ذین یی  هسییتندا یر 
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کییییارگر اسیییب کییییه منیییا عش بییییا منیییا   اجتمییییاخی گیییر   ییییوری ا اییییید ی  طبقیییه

 یییرف یعنیییی ریییه  ایییید  یییرف یعنیییی ایییید ا شیییار  قيیییر ش ز میییتکش جامعیییه 
ش یرمیییییاور اجتمیییییاخی ش رایایییییاو گیییییرییر هسیییییتند کیییییه مییییی ال  اگیییییر بادا یییییب 

او مییییرگ ش مير ییییاو را یارش ش یرمییییاو اسییییت ای  کننیییید ش ميییییزننیییید از توا می
کییاهش یهنیید  یعنییی میی ال   ش تییی توليیید مییوای  ییوایی یر جامعییه بییه مقییدار نيییاز 

همییه مییریم کشییور ان ییام گيییری ش از نبییر باییا هییر کیی  بییر  سییی تییوانش  ییو  
سیییير کنیییدر  یییی سیییر گرسییینه زمیییيد بدهییید تیییا  یییک   یییوی ش  یییانوای  ا  را 

تیی ميد نيیییاز ازی نییه بیییرای سییوی بیییریو بوکییه بیییرای مسییکد سییی ناییواری  یعنیییی

ک   شیییا  مییریم ز مییتکش ش  قيییر ا شییار کییارگری با ییدر تییا هییيت ههمییه ش بیی
        هییییای لییییوک  بسییییر  ای یر کییییاا کییییارتد  ییییواد ناییییرییر یر  ییییالی کییییه خیییید 

نبییییر  يییییدا برنیییید  یعنییییی نيازهییییای مییییایی ییییی   ییییانوای  کییییارگری رییییه از  مییییی
ری  یییراه  با ییید کیییه ريیییزی بیییه اشليیییه زنیییدگی طیییو کیییریو کیییار ش ریییه امکانیییات

کویکیییاو کیییار ندا یییته با یییي  ش همیییه کویکیییاو بیییدشو اسیییت نا  مشییی و  خنیییواو 
مدرسیییییه ر یییییتد ش یرس  وانیییییدو با یییییند ش  یییییدر ش میییییایر از بابیییییب تییییی ميد 

نيازهیییای کویکیییاو  یییوی یر مدرسیییه نارانیییی ندا یییته با یییندر زییییرا نمیییوز  ش 
لی یانشییاا  او را تییا سییین خییاتمییام نيازهییای نموز ییی یانییش نمییوز  ییرشر 

گوینییید یا یییتد منیییا   مشیییتر  بیییا منیییا   جمییی ا  می تییی ميد میییی کنیییدا بیییه ایییید
 . وی می تر ش تی همه یر نسایش با ندر نسایش مد ش تو ه  بيشیعنی 

کمونيسییییتی ممکیییید  واهیییید  یییید ش ی  اییییید من عییییب جمعییییی تناییییا یر جامعییییه
کییییه بدسییییب ا یر گییییرش انقییییالد سوسياليسییییتی ای جامعییییه ی کمونيسییییتی تنایییی

با یر انقیییالد سوسياليسیییتی  یییویر اسییی ارگر بیییه ثمیییر برسیییدر امکاوکیییی  طبقیییه
کیییارگر بیییا من ییی  کیییریو ا تصیییای سیییرمایه یاریر  یییایر  واهییید بیییوی تیییا ی  طبقیییه
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 یییوی را تیی ميد کنیییدر ی  کنتییر  ا تصیییای کشییور را بدسیییب گر تییه ش منیییا   طبقییه

وی ت ییییب سییییت   کنییییونی بدسییییب  ییییی  ی طبقییییهیعنییییی تمییییام میالبییییات ش نيازهییییا
  ویا برنشری  طبقه

     ایییییراو ی  ای م یییی  جامعییییه ر جامعییییهننوییییه شا،یییین اسییییب اییییید اسییییب کییییه ی
ای بییییه نییییام  ییییری  بییییور شا شجییییوی یاری کییییه از ا شییییار بسییییيار شسییییيعی  طبقییییه

تشیییکي   ییید  کیییه یارای منیییا    شیییری یکسیییاو نيسیییتندا  یییری  بیییور شازی بیییه 
کیییه از  طیییور تعریییی  کیییری تیییا  یییدی اید تیییواو ا ییییالن بیییاای  یییاری را می

هییییا  ش تکنییییوکرات ها ش  ز ییییکاور متزصصییییاور ماندسییییاو  ااسییییتایاو یانشییییا

هیییا همیییه کیییار میییی کننیییدر  تیییا یییی  م یییاز  یار یر یییی   اسیییا  میییدرو  اید گر تیییه
امیییییا م تیییییا  نیییییاو  یییییی نيسیییییتند ش ميیییییزاو یرنمییییید  یییییوی را ا ویییییی سیییییاانه 

  سیییرمایه یار از ییایییراو کننیییدر امیییا ا ویییی م ییی ریزی می سییین ند ش برنامیییه می
کییییه از هییییایی هسییییتند    یر این ییییا منبییییور نو ییییکشییییی نمییییی کننییییدر اا ر بایییی

یسیییترن  ییایییراو سیییوی نمیییی برنییید   یییری  بیییور شازی متوسییید از ییایییراو 
بایییییر  کشیییییی نمیییییی کنیییییدر یرنمییییید بزیییییور ش نميیییییری یاریر م ییییی  یکانیییییدارهار 

تی هییییا   شییییر ت تییییانی اییییید طبقییییه کییییه بسییییز کارمنییییداو ایارات ش نبيییییر اییییید
کییییارگر ی  بقییییها طتییییرید شجییییه مشییییتر  را بیییی امییییرار معییییا  مییییی کنییییدر بییییيش

و ش کسیییانی کیییه کارهیییای  صیییوی یارنییید ش يیییر ا از یاریر م ییی  یسیییب  رش یییا
کیییارگر نيیییاز بیییه  ماییییب  شیییر ت تیییانی ش ی  ميیییاو ایییید اییییه یر جامعیییهر طبقیییه

 شیییییر متوسییییید یاریا  شیییییر متوسییییید  یییییاید جموایییییی بیییییه مبیییییارزات انقالبیییییی 
 یر مبییییارزات ا يییییرا امییییا ییییی از یانشیییی ویاو ش معومییییاو ن يوندنییییدر م یییی  بر

یی ییایییر بیییه  یییری  بیییور شازی هیییا ویییه کیییه ماییی  اسیییب ایییید اسیییب کیییه بزشنن
 يوندنیییدر م ییی  یانشییی ویاو  یییاره الت صیییيوی کیییه بيکارنییید ش ییییا کیییار   قيیییر میییی
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کییییارگر یر انقییییالد ی  هییییا مت ییییدید طبقییییه  ایسییییته ر ییییته  ییییوی ندارنییییدا اید

نقییییالدر د اییییید ا شییییار ش   یییی  رهبییییری اکییییارگر بییییا جییییوی  هسییییتند ش طبقییییه
ریا ایییید  شیییر ا سیییا د ش  یییدرت سياسیییی را بدسیییب بايییی یییاک  ر توانییید ر یییی  می

متوسیییید  ییییری  بییییور شازی را باییییید بییییا ی ییییب مت یییید  ییییوی کییییریر زیییییرا تناییییا 
 یییوی کیییه میمییی د با ییید یر مسیییير مبیییارز   کیییارگر میی  زمیییانی مت ییید طبقیییه

بییور شازی مییی  ییویر زیییرا مر ییه هیی  خمییدتا  مت یید ی  بينییدا طبقییه نسییيی نمییی
  ش مو عيیییییب ا تصیییییایی ش زی گیییییر   یییییوری عش بیییییيش تیییییر بیییییا بیییییور شامنیییییا

  واهد به  یر بياندازیا را نمی ا  اجتماخی

 
 رهبریر سازماندهی ش استراتای انقالبی

بیییییرای  يیییییرشزی یر مبیییییارزات ش بیییییه ثمیییییر رسیییییاندو انقیییییالدر نيرشهیییییای 
     اندهی کییییییری  ش کییییییارگر باییییییید  ییییییوی را سییییییازمی  انقالبییییییی ش  يشییییییتاز طبقییییییه

ی   یییدرت بدسیییب طبقیییه یییوی کیییه گیییر تد انقالبیییی ش هیییدف انقالبیییی  ی  برنامیییه
 یییيش مشیییزم کیییری  ش بيییینش ش نگیییاهی طبقیییاتی یا یییته ش نسیییبب را از   یییوی

بیییییه انقیییییالد  یییییایر ش متعاییییید با یییییندا ایییییید سیییییازماندهی توسییییید  ییییییزد 
گيیییری کیییه بیییا سیییازماندهیر  کیییارگر  یییورت میی  ییییا  يشیییتاز طبقیییه« شنایییاری»

ی ش یر  یییییوی را یاری  ی  میییییریم طبقیییییهر ییییید ش جیییییود اختمیییییای تیییییو ی ش ي یییییه
خایییییب کنییییدا بییییا  يشییییر ب امییییرشزی باییییید ا ییییو  مز ییییی کییییاری را ر ییییراید 

ی يییی  ایییید تشیییکيالت اسیییبر ی  مبیییارزات کیییه نا یییی از سیییازماندهی ش برنامیییه
 یعنییی زمییانی کییه یر جامعییه رسیید  میاخییتالی انقالبییی ی  مبییارزات بییه مر وییه

ر ییی  بسییيار تمییعي   یید  ش مقییی   ا یر ایییدگییریی   ییدرت یشگانییه ای ییای مییی
یییید مر ویییه ایییید گیییرییا یر ا ش سیییرناونی ا   تمیییی مییییکنییید  نشیییينی می یخقییی
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 ی  یییزد طبقیییهی   يشیییتاز انقالبیییی بیییه مر ویییهی  تشیییکيالت  زبیییی از مر ویییه

 انقالد را به ثمر می رساندر می رسدا که کارگر یا  زبی

ی  اهای انقالبییییی طبقییییهیر اییییید مر وییییه ش  یییی  از  يییییرشزی انقییییالدر  ییییور

 قيقیییب ناایهیییای کننیییدا ایییید  یییوراها یر  یکیییارگر  یییرشخ بیییه  یییک  گیییر تد مییی
 یییوندا یعنیییی تمیییام  ر بعییید از انقیییالد هییی  م سیییود مییییکیییارگی  سياسیییی طبقیییه

ا شییییار کییییارگری ت ییییب سییییت  کییییه انقییییالد کییییری ر نماینییییدگاو طبيعییییی  ییییوی را 
 یییی  از کننیییید کییییه بال ا ییییوه  بییییرای تشییییکي   ییییوراهای انقالبییییی انتزییییاد مییییی

      کییییارگر را بدسییییب ی  قییییههییییای  ییییدرت ش سياسییییی طب ارگییییاو يییییرشزی انقییییالد 

 گيرندا می

گیییوار از سیییرمایه یاری بیییه  یییاز ی  ر مر ویییهیر ایییید مر ویییه کیییه یر  قيقیییب

معیییییرشف اسیییییبر جامعیییییه بایییییید « یشراو گیییییوار»اش  کمیییییونيزم اسیییییب ش بیییییه 
ا تصیییای سیییرمایه یاری را بیییه طیییور کویییی نیییابوی کیییری  ش نو را کیییامال  زییییر ش 

        یییییدر  میییییارک ر ی گ تیییییه هنیییییوز هییییی  یاری سیییییرمایهی  عیییییهیر جامرش کنیییییدا 
اریر بایییید نو را شا گیییوو کیییری  ش سيسیییت  بیییر رشی سیییر   یییرار یکنییید ش  میییی

 اه رشی  ا  رار یایب

کیییارگرر یشلیییب کیییارگری بایییید ی  بیییرای ایییید منبیییور ش   ییی  هامیییونی طبقیییه

مقاشمیییب بیییور شازی اش  بایییید  یعنیییی« شتیییو ییی  »یا یییته با یییدا «  ییی  شتیییو»
ای کییییه بییییه  ا تصییییایینیییید جوییییوی مییییواری سياسییییی یییییا بتوا شهیییی  بشییییکند را یر

       ییعنیییییییی از ا يیییییییا کنییییییید را بايیییییییریا یاری کمییییییی  می بازگشیییییییب سیییییییرمایه
قالبیییییییی ییکتییییییاتوری ان»از این ییییییا م ایییییییوم  اکنیییییییدگيری جوییییییو یار سییییییرمایه

زیییییرا ییکتییییاتوری یر این ییییا نییییه بییییه معنییییای بيییییرشو مییییی نیییییدر «  رشلتاریییییا
سییبا یعنییی یر  ییالی کییه ی همییاو یا ییتد  یی  شتییو اا تییدارگرایی کییه بییه معنییا
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ا یییرای یر جامعیییه  تیییی سیییرمایه یارهیییای  بوییییر یارای همیییاو  قیییور ی  همیییه

بر یییوریار اسیییبر امیییا از ایییید  از نو هیییایی هسیییتند کیییه بقيیییه جامعیییه ش نزایی
ری اسییییییت ای  کننیییییید ش بییییییه تواننیییییید بییییییرای بازگشییییییب سییییییرمایه یا مینزایی ن

کننیییدا یر  سیییته ش بیییه انقیییالد  يانیییبیاری جایییانی  يو هیییای سیییرمایه یسيسیییه
هییییا گر تییییه مییییی  ییییویا اییییید اسییییب م اییییوم  ییییید  یییی  از نورنییییيد مییییواریی ا

اییییییید «ا یشراو گییییییوار»یر خمیییییی  ش یر « ییکتییییییاتوری انقالبییییییی  رشلتاریییییییا»
ب انقالبییییی یعنییییی  ییییوراهای انقالبییییی هامییییونی ش  یییی  شتییییو یر یسییییب یشلیییی

بیییییی کیییییارگر کیییییه ارگیییییاو هیییییای سياسیییییی یشلیییییب ییکتیییییاتوری انقالی  طبقیییییه

   ا رشلتاریا هستند

ز بیییور شازی بیییا ی مانییید  یر کشیییور ش یر ایییید ا بیییورمنناگ تیییه نمانییید کیییه 

جيییییر  سییییرمایه یاری  بویییییر شابسییییتااو ش  ر ییییی  هییییایمر وییییهر نییییه سییییراو 
ری  یییید  ش یییییا هییییا یر اییییید مر وییییه یییییا از کشییییور  ییییرا وشییییاو اسییییبا ن واران

 یسییییتاير گشییییته ش م اکمییییه مییییی  ییییوندا بور شاهییییای مییییوری نبییییر یر اییییید
مبوی یییییاو یشلیییییب هیییییای ت صیییییيوکری  ش  عیییییالی هسیییییتند کیییییه ک ه اییییییهمر وییییی

انقالبیییی را میییی توانییید بیییه نیییابویی بکشیییدر م ییی  تکنیییوکرات هیییار متزصصیییاوا 
بییییه تییییازگی بدسییییب  کییییارگری کییییه  ییییدرت رای  یر  يییییر اییییید  ییییورتر طبقییییه

هیییا یریییار مشیییکالت اساسییییر م ییی   ش  میییور ایییید اییییهگر تیییهر بیییدشو کمییی  
سیییایر نيازهیییای ،یییرشری میییی  یییوی کیییه  ز ییی  شندا یییتد بیییررر ندر یارشر  

کمییی  بیییه  کسیییب انقیییالد ش بازگشیییب سیییرمایه یاری  میییی توانییید یر  قيقیییب
کییییارگر یر  ییییالی کییییه بییییا سییییرمایه یاراو نبییییام ی  ا یشلییییب انقالبییییی طبقییییهکنیییید

ينییه بییه شیییا  یر زمينییه شجییه مسییام ه نمییی کنیید ش یر تمییام زم بوییی بییه هییيت 
 ییدرت کییامال   ییی  مییی کنییدر باییید بییا از ا تصییایی ش بییيد المووییی یسییب ننییاو را 
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زصصیییاو ش تکنیییوکرات هیییای  یییوی کنیییار بيایییید ش بیییا بیییرنشریو اییییه مر یییه مت

هیییا از نبیییر میییالی ش مو عيیییبر ننیییاو را تشیییوی  بیییه بیییا ی  کیییریو میالبیییات نو
 يشیییییبری  ی خوامییییی  تعيیییییيد کننییییید  از یکیییییی د  ننیییییاوبکنییییی مانیییییدو یر کشیییییور

 ی سوسياليستی هستنداا تصای
تیییرید نقیییش را یاری زییییرا  ویییهر  سیییاسیر ایییید مر   یییزد کمونيسیییب نيیییز

           قيقییییییب ر یمییییییی اسییییییب کییییییه از طییییییرف  ییییییوراهای  رشلتییییییری انتزییییییاد  یر
 یییویر تیییا بیییه امیییور کویییی م ییی  رسیییيدگی بیییه رشابییید بیییيد المووییییر رسیییيدگی  میییی

ر مر ویییه هییید ش یایو  یییدرت ش کنیییدا ایییید  یییزد تنایییا  زبیییی اسیییب کیییه یر هییی

بیییا ا یییزاد یر ماهيیییب  ابییی  مقایسیییه ت بیییه  یییوراها اسیییبا ایییید  یییزد امکانیییا
ز نییییابویی سیییرمایه یاری یر سییییین جاییییانیر بیییور شایی نيسییییبر زییییرا  یییی  ا

بیییور طبيعییی  ییوی را من یی  مییی کنییدر زیییرا یر اییید مر وییه نيییازی بییه  ییزد 
 .یا ی  ر ی  انقالبی ییار نيسب

 

  و  م سساومواری است ای  از م

  م سسیییاو بیییی یر ایییید ميیییاو ريسیییب  م وییینقیییش م وییی  م سسیییاو انقال
م یییی  گریهمییییایی یاییییری کییییه رشی نو باییییواری   بییییه معنییییای  یییییا هییییر اسیییی  ی

نماینیییدگاو تمیییام ا شیییار جامعیییه جایییب تعيیییيد ش تصیییویی  یییانوو اساسیییی یشلیییب 
انقالبییی جدییید اسییبر م وسییی اسییب مییو تی کییه  یی  از تییدشید  ییانوو اساسییی 

نیییییداریا همیییییه  بیییییو   ی سياسیییییب کشیییییور یی ش نقشیییییی یر ایار گیییییر من ییییی  می
يیییاز ی کییارگر  یییاک  مییی  یییویر طبيعتییا  ن قیییهش تییی یشلیییب انقالبییی طب یارییی  کیییه

توانیییید از  ییییوانيد یشلییییب سییییرمایه یاری  بییییه  ییییوانيد  ییییا   ییییوی یاری ش نمی
 يشیییيد  يیییرشی کنیییدا ایییید  یییوانيد توسییید نماینیییدگاو تمیییام میییریم یر تمیییام نقیییاط 
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میییی  یییویا البتیییه  یدتیییدش ش متزصصیییاو هیییا دگاو تکنیییوکرات تیییی نماینیییکشیییور 

شید یر طبيعتیییا  بایییید  یییوانيد انقالبیییی تیییدی کیییارگر اک رییییب را یار ریییوو طبقیییه
 .گریی

توانیید از م ویی  م سسییاو  ی کییارگر می هیی  هسییب کییه طبقییه مییوری ییاییری
ی ب یییراو  بیییرای سیییرناونی ر یییی  کمییی  بايیییریا بیییدید ترتيیییی کیییه یر مر ویییه

مونییییاو مقاشمییییب مییییی کنییییدر یر ه سییییرمایه یاری  ییییاک  انقالبییییی کییییه ر ییییی 
م سسییییاو را واو بییییه همییییيد  ییییک  بییییاا م ویییی  تیییی شرتر می ییییورت ،ییییر

ی کیییارگر ش نماینیییدگاو  هیییای خبیییي  طبقیییه گاو  قيقیییی تیییوی  را وانییید تیییا نماینییید

ر یییی   یییاک  انتزیییاد  یییوند ش یر ایییید م وییی  سرنو یییب ر یییی  را بیییه ب ییی  ش 
 رأی باوارندا

یر انقالبیییییات  یر اشلیییییيد بیییییارایییییید یرسیییییب اسیییییب کیییییه م وییییی  م سسیییییاو 
گر ییییبر   از برريییییدو   ییییویاليزم  ییییک  یموکراتيیییی  بییییور شایی  رانسییییه  یییی

کنیییدر زییییرا  م وییی  م سسیییاو را بیییور شایی نمیییی امیییا ایییید امیییر یر ذات  یییوی
نو زمیییاو هییی  بیییرای تعيیییيد  یییانوو اساسیییی جدیییید  یییک  گر یییبا همیییاو طیییوری 

ر ماییی  ایییید کیییه یر بیییاا نمییید  ماییی  نيسیییب کیییه  یییما اسییی  نو را ریییه باواریییید
نماینیییدگاو منتزیییی میییریم ب کیییه  ییی  از هیییر انقالبیییی بایییید م وییی با ییید کیییه اسیی

د کننییییدا اییییید م یییی  گریهمییییایی یر   نمیییید  ش  ییییانوو اساسییییی را تعيییییيگییییری هیییی
ر از تمیییام ا شیییار جامعیییه یر انقیییالد سوسياليسیییتی بیییرای تیییدشید  یییوانيد جدیییید

سیییییین کشیییییور  یییییک  میییییی گيیییییریا یر ایییییید م ییییی  گریهمیییییایی ییییییا م وییییی  
د  اا ییی  بیییه سیییه نماینییید  رأی یهییید  نماینیییتوانییید  هیییر  یییریی میییی م سسیییاور

ا  وی  یییوی یییوی ش نماینییید   ر یییه ییییا ر یییته  ییی یییوز   یییویر نماینییید   زبیییی 
یر  تیییواو ییییید کیییه م وییی  م سسیییاو انقالبییییر اگیییر ریییه  ییی  بیییه سیییایگی می
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از نبییییر نییییام ش نقییییش بییییه م ویییی  م سسییییاو بییییور شایی یر انقییییالد   ییییاهر

رید رش  تیییدشید یموکراتيییی  تییی  رانسیییه  یییباهب یاریر امیییا یر ماهيیییب  یییوی
نتزیییاد  یییدو یارنییید ش الش  بیییرایدر همیییه ا یییرای  ییی  ا یییوانيد کشیییور اسیییبا خییی

ازم بییییرای  ییییال يب یر انتزییییاد  ییییدور رأی نشریو اسییییبا تناییییا  ییییا م 
ناگ تیییه نمانییید کیییه یر نزایی تشیییک ر همیییه ا یییزادر  تیییی ا یییزاد بیییور شایی 

هیییا  ییی   وگيری ش نماینیییدگاو ن تکنیییوکرات هیییا ش متزصصیییاو هییی   ییی   یییک 
یر اییییید م ویییی   یارنییییدارا  اد  ییییدو ش  ییییرکب یر م ویییی  م سسییییاوانتزیییی

بیییرای ب ییی  ش تبیییای   ی ميیییزایییونای رسیییيدو بیییه سوسیییياليزم رشرم سسیییاو 

 ا رار  واهد گر ب ش تصویی  وانيد نو نبر

 

تعریییییییی  ییکتیییییییاتور انقالبیییییییی  رشلتارییییییییار  یییییییوراهار م وییییییی  
 م سساو ش  زد کمونيسب

 

ی کییییارگر  طبقییییه بییییاشتییییو  یییی  کنتییییر  ش  ییکتییییاتوری انقالبییییی  رشلتاریییییا 

يزم ش بازگشیییب سیییرمایه یاری مانعیییب از یسيسیییه هیییای ام رییییالبیییرای ماسیییب 
مویییی کیییریو  ییییا کیییالورسیییرمایه هیییای گونیییه  صو یییی سیییازی بیییا هیییر  م ییی 

اییییید هییییيت ربیییییی بییییه موکییییاو کوریییی  ش  اات ییییارت  ییییارجی ش بانیییی  هییییا شاا
 متزصصاو نداریاها ش تکنوکرات 

ی ا شییییار  ی کییییارگر هسییییتند ش همییییه هییییای  ییییدرت طبقییییه ارگییییاو  ییییوراها  
الیییییب یر تعيیییییيد ور ش ی یر سيسیییییت   يشیییییيدر  یییییاا  ییییی   مییییی ت یییییب سیییییت 

ا تصیییاییر سياسیییی ش اجتمیییاخی  یییوی را از طریییی  ایییید  یییوراها سرنو یییب 
  ایر یسب یارند
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م وییییی  یر این یییییا بیییییه معنیییییای م ییییی  گریهمیییییایی ش  م وییییی  م سسیییییاو 

      م سسییییاو بییییه معنییییای ت سییییي  کننییییدگاو اسییییبا ننوییییه اییییید م ویییی  ت سییییي  
تصیییویی قالبیییی اسیییبا  ییی  از نو یییتد ش ت یيییید ش کنیییدر  یییوانيد جدیییید ش ان میییی

من ییی  میییی گیییرییا لیییوا م وسیییی اسیییب میییو تی ش یر د  یییوانيدر ایییید م وییی  ایییی
 اسياسب کشور نقشی نداری

یر   ییییزد کمونيسیییب یر ییکتییییاتوری انقالبییییی  رشلتاریییییا کمونيسییییب   یییزد
ی  ر یییییی  طبقیییییه  را يیییییاسیرجعییییید  یییییوراهای کیییییارگری یر ب    یییییورت  يیییییاد

دو کیی  نبییام نو تییا برريیید   یی بییه ااسییبشییی از یشلییب کییارگر اسییبا  یعنییی بز

یکیییی از ش یییای  ییایییر  یییزد نيیییاز اسیییبا  جایییانیین سیییرمایه یاری یر سییی
ایییید  یییزد  اسیییبر امیییا تقوییییب  یییوراهای کیییارگری بیییرای گیییر تد  یییدرت  یییاک 

ر م یییی  کنیییید اند  عاليییییب مییییی هایی کییییه  ییییوراها هنییییوز تقویییییب نشیییید  زمينییییه یر
کییی  سيسیییت  ا تصیییایی سیییرمایه یاری  بیییا من ییی   یییدوالمووییییا امیییا  سياسیییب بيد

یهییید ش بیییه  ش  یییوی را از یسیییب میکییی  کشیییورهای جایییاور ایییید  یییزد نقییییر 
          امیییییور بدسیییییب  یییییوراها ان یییییام  ی گیییییریی ش کويیییییه طیییییور طبيعیییییی من ییییی  می

    رید ش ییییای   ییییزد گسییییتر  انقییییالد یر سییییین تیییی یکییییی از مایییی  ییییویریا  مییییی
 المووی اسبا بيد
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