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  بالهه مصاحبه تلويزيون کوم
 

  پيرامون موقعيت جنبش کارگریمازيار رازی
٤صفحه   

 سرمقالهبه جايی 
 

  *وتاه با رفيق مازيار رازیيی ک مصاحبه 

 ھای انق�بی ايران در باره گرايش مارکسيست
 

در . رفيق مازيار رازی با تشکر از شرکت در اين مصاحبه
 نشريه ميليتانت، سخنرانی افتتاحيه شما در اولين ١٦شماره 

در . ھای انقEبی ايران درج شد کنفرانس گرايش مارکسيست
ھIای  ه گرايش مارکسيسIتھفته  پيش سؤا�ت متعددی دربار

خواھم با شما  انقEبی از طرف خوانندگان ما بيان شده که می
 .در ميان بگذارم

 
کIنم  خIواھش مIی. با درود به شما و ھمه خوانندگان ميليتانت

 .بفرمائيد
 

و " سIازمان"ھای انقEبی ايران، يک  آيا گرايش مارکسيست
 است؟" حزب"يا يک 

 
Eبی ايران يک سازمان ھای انق گرايش مارکسيست! خير

ھمان طور که از نامش پيدا است، . و يا يک حزب نيست
گرايش به مفھوم يک طيف از . اين نھاد يک گرايش است

 .....داری ايران بخشی از جنبش اجتماعی ضد سرمايه
 

  ٢ ادامه در صفحه



 

 ميليتانت
ھفدھمشماره   

  دوره دوم-  سال دوم-١٣٨٧ آبان
٢ 

 
  * با رفيق مازيار رازی یي مصاحبه 

 
 در باره گرايش

 ھای انق�بی ايران مارکسيست
 

ھIIIای انقEبIIIی  گIIIرايش مارکسيسIIIت! خيIIIر
. ايران يک سازمان و يا يک حزب نيست

ھمIIان طIIور کIIه از نIIامش پيIIدا اسIIت، ايIIن 
گIرايش بIه مفھIوم . نھاد يک گرايش است

IIبش اجتمIIی از جنIف از بخشIIک طيIاعی ي
ايIIIن گIIIرايش . داری ايIIIران ضIIIد سIIIرمايه

خواھان تبليغ نظريات مارکسيزم انقEبIی 
. ھIIIIای اجتمIIIIاعی اسIIIIت در ميIIIIان جنIIIIبش

نيست بIه ايIن علIت " سازمان"و " حزب"
کIIIIه حIIIIزب و سIIIIازمان بايIIIIد ھمIIIIراه بIIIIا 
پيشIIروان کIIارگری، دانشIIجويی، زنIIان و 

ھIIر . ھIIای تحIIت سIIتم سIIاخته شIIود مليIIت
داشتن چنين گرايشی که نام خود را بدون 

" سIIIIازمان"و " حIIIIزب"پايIIIIه اجتمIIIIاعی، 
گIذارد، دچIار يIک عمIل غيIر اصIولی  می

امIIا، ھIIر گرايشIIی نيIIز بايIIد بIIا . شIIده اسIIت
نظIIم و درسIIت فعاليIIت خIIود را سIIازمان 

ھIIIای انقEبIIIی  گIIIرايش مارکسيسIIIت. دھIIIد
ُايIIران در واقIIع خواھIIان ايجIIاد پلIIی ميIIان 
وضعيت نابسامان امIروزی و ايجIاد يIک 

ھمIIراه بIIا فعIIالين (نقEبIIی حIIزب پيشIIتاز ا
در ايIIران، ) ھIIای اجتمIIاعی اصIIلی جنIIبش

 . است
 

ھIIای انقEبIIی در  آيIIا گIIرايش مارکسيسIIت
ايIIIIران تشIIIIکيEت داشIIIIته و عضIIIIوگيری 

 کند؟  می
 

ھمان طور که اشاره کردم اين يک ! خير
 است و نه يک حزب، بنIابراين "گرايش"

ھIIIای موجIIIود  ھماننIIIد احIIIزاب و سIIIازمان
بIIه .  عضIIو نIIداردکنIIد و عضIIوگيری نمIIی

ھIا  ويژه اينکه در ايران به علIت سIرکوب
و جو اختنIاق فعاليIت مشIخص تشIکيEتی 
بسIIIيار سIIIخت و مسIIIتلزم دقIIIت و توجIIIه 

بنIIIIIIIIIIIIابراين گIIIIIIIIIIIIرايش . بسياراسIIIIIIIIIIIIت
ھIای انقEبIی در ايIران عضIو  مارکسيست

امIIIا خواننIIIدگان . و يIIIا تشIIIکيEتی نIIIدارد
نشريه ميليتانت و افرادی که با اين روش 

فIIق دارنIIد، خIIود را بخشIIی از از کIIار توا
آورند و نظريات  اين گرايش به حساب می

و مقا�تی که با آن توافق داشIته باشIند را 
ھIIای  گIIرايش مارکسيسIIت. کننIIد تبليIIغ مIIی

انقEبIIIی بIIIيش از ھرچيIIIز خواھIIIان ارتقIIIا 

دادن آگIIIIIIIIاھی مارکسيسIIIIIIIIتی در ميIIIIIIIIان 
 . کارگران و جوانان است

 
 ؟وابسته ھستيديا شما به تروتسکيزم آ

 
فقIIط . ی وابسIIته نيسIIتم"ايIIزم"مIIا بIIه ھIIيچ 

بينIIی پرولتاريIIا  خIIود را وابسIIته بIIه جھIIان
.  دانIIIIيم مIIIIی) يعنIIIIی مارکسIIIIيزم انقEبIIIIی(

ھIايی ماننIد تروتسIکيزم، اسIIتالينيزم،  ايIزم
مIIائوئيزم،  تيتIIوئيزم و گIIورايزم و غيIIره 

بينIIIی  ھمIIIه يIIIا در تIIIداوم و تقويIIIت جھIIIان
ن پرولتاريا عمل کIرده و يIا انحرافIی از آ

اگIIIIIIر در تIIIIIIداوم آننIIIIIIد، ھمIIIIIIان . ھسIIIIIتند
بنIابراين مسIئله بIر . انIد مارکسيزم انقEبی

ھا نيست که بحث بر سر تداوم "ايزم"سر 
ورھای جنبش کارگری او حراست از دست

 .در سطح جھانی است
 

بIIIIرای اطEIIIIع دوسIIIIتانی کIIIIه در مIIIIورد 
ھIIا حساسIIيت دارنIIد، در اينجIIا بIIد "ايIIزم"

ھIIIه ای تIIIاريخی بIIIه ايIIIن جب نيسIIIت اشIIIاره
ھIIIIIIا در درون جنIIIIIIبش کIIIIIIارگری  بنIIIIIIدی

ھIا و  در درون سIازمان. المللی، بشIود بين
المللی کارگری در طول تاريخ  احزاب بين

اختEفات و انشقاقاتی بIه وقIوع پيوسIته و 
افIIراد انقEبIIی را بIIر سIIر دو راھIIی قIIرار 

ات کIIه ھIIر يIک از ايIIن انشIعاب .داده اسIت
ی "مزايIIIII" توسIIIIIط ،پايIIIIIه مIIIIIادی داشIIIIIته

ده تا اين قطب بندی را روشن گذاری ش نام
 . نمايد

 
در  الملIIل اول بIIرای نمونIIه در درون بIIين

" تسIIIخير قIIIدرت سياسIIIی"ی  مIIIورد ايIIIده
،  ١٨٧٢توسط پرولتاريIا در کنگIره �ھIه 

اختEفIIIIی ميIIIIان طرفIIIIداران مIIIIارکس بIIIIا 
IIIاکونين بIIIداران بIIIده طرفIIIود آمIIIن . وجIIIاي

، رھبر »باکونين«موضع با مخالفت شديد 
الملIل،  ا در درون بIينھ گرايش آنارشيست

بIIIاکونين اعتقIIIاد داشIIIت کIIIه . مواجIIIه شIIIد
» سياسIت«الملل بايستی از دخالت در  بين

ی که از ا اما اختEف اصلی. امتناع ورزد
الملIIIل  ھIIIا بIIIه بIIIين بIIIدو الحIIIاق آنارشيسIIIت

بIIIIروز کIIIIرد، پيرامIIIIون مسIIIIأله ) ١٨٦٩(
بIIIاکونين بIIIه . الملIIIل بIIIود سIIIازماندھی بIIIين

و تمرکIIIIIIIIز رھبريIIIIIIIIت ايIIIIIIIIراد گرفتIIIIIIIIه 
رھبری (» شورای عمومی«ی »آتوريته«

 .برد را زير سئوال می) الملل بين
 

الملل تحت نظIارت  او تمايل داشت که بين
و » ھIIIIIIIIای سIIIIIIIIری انجمIIIIIIIIن«مسIIIIIIIIتقيم 

ھIIايی کIIه زيIIر کنتIIرل خIIود او »انجمIIن«
ايIIIن گIIIرايش خIIIرده . بودنIIIد، قIIIرار گيIIIرد

» آتوريتIه«بIا » مبIارزه«بورژوايی تحت 
 خود خواست رھبريت ، می»مرکزيت«و 

ی �ھIه  کنگره. الملل تحميل کند را بر بين
ھای مخرب باکونين را تحمل نکرد،  شيوه

الملIIل اخIIراج  او و ھمفکIIرانش را از  بIIين
را تقويIIIIت » شIIIIورای عمIIIIومی«کIIIرده و 

. در اينجIIا انشIIقاقی صIIورت گرفIIت. کIIرد
طرفIIIIداران اعتقIIIIادات بIIIIاکونين خIIIIود را 

ناميدند و طرفداران مارکس " آنارشيست"
در اين قطب بندی ". مارکسيست "خود را

بينی طبقه کIارگر در جنIاح  مدافعان جھان
مIا بIه عنIوان . ھا قرار گرفتند مارکسيست

بIIIوديم  مIIIدافعان کIIIارگران اگIIIر آنجIIIا مIIIی
گIرفتيم  بايستی در جبھه مارکس قرار مIی

 .ناميديم می" مارکسيست"و خود را 
 

الملIل اول از  الملل دوم نيز ھمانند بIين بين
ھای خرده بورژوايی  ر انحرافدرون دچا

ھا بIه  در ابتدا يکی از اين انحراف. گشت
» تجديدنظرطلبانIIIIIIIه«شIIIIIIIکل نظريIIIIIIIات 

ظIIاھر » برنشIIتاين«توسIIط ) رفرميسIIتی(
، کنگIره آمسIتردام ١٩٠٤در سال . گرديد

ايIIIIIن عقايIIIIIد را محکIIIIIوم کIIIIIرد، گرچIIIIIه 
الملل به ويIژه  طرفداران اين عقايد در بين

ی حIIIIزب سوسIIIIيال دمکIIIIرات آلمIIIIان بIIIIاق
گونIIه عقايIIد از  ظھIIور مجIIدد ايIIن. ماندنIIد

زمIIان برگIIزاری کنگIIره اشIIتوتکارت در 
 در مورد مسأله احتمال وقوع ١٩٠٧سال 

 . جنگ اول جھانی نمايان شد

 
ھIIIIا و  در ايIIIIن کنگIIIIره، بIIIIه دنبIIIIال بحIIIIث

ھای بسيار جIدی و عميقIی، ترميمIی  جدل
 فتوسIIIIط لنIIIIين، لوکزامبIIIIورگ و مIIIIارت

داشIIت کIIه ايIIن تIIرميم تأکيIIد . پذيرفتIIه شIIد
بايد از ھر کوششی در جھت آغاز جنگ "

استفاده کرد، اما در صورت بروز جنIگ 
در سطح اروپايی، وظيفه جنبش کارگری 

ست که خاتمه جنگ را تسريع کIرده  ااين
و بحIIران اقتصIIادی و سياسIIی را بIIا تمIIام 

ھIIIا در جھIIIIت  قIIIدرت بIIIرای بسIIIIيج تIIIوده
داری بکIار  ھIای سIرمايه سرنگونی دولIت

 مIIرز  بIIود ور مھIIمميم بسIIياايIIن تIIر". بIIرد
و » م انقEبIIIIIیزمارکسIIIIIي«بIIIIIين ديIIIIIدگاه 

 را آشکار می کرد، » مزرفرمي«
 

، ١٩١٤ سال پس از آن در سIال چنداما، 
بIIIIه محIIIIض وقIIIIوع جنIIIIگ جھIIIIانی اول، 

الملIIIل بIIIه ويIIIژه حIIIزب  ھIIIای بIIIين حIIIزب



 

 ميليتانت
ھفدھمشماره   

  دوره دوم-  سال دوم-١٣٨٧ آبان
٣ 

 
سوسIIيال دمکIIرات آلمIIان بIIه جIIای بسIIيج 

ھIای خIود بIرای سIازماندھی شکسIت  پايه
داری، حمايIت  ای سIرمايهھI انقEبی دولIت

شان اعEم کردند و  کامل خود را از دولت
ھIIIIا  در عمIIIIل در صIIIIدد نجIIIIات آن دولIIIIت

 !برآمدند
 

مقطIIIIIع نيIIIIIز انقEبيIIIIIون بIIIIIر سIIIIIر آن در 
م و ز گرفتند و ميان مارکسيدوراھی قرار

بايIد يکIی را   می،)مزکائوتسکي(م زرفرمي
مIا بIه عنIوان مIدافعان . کردنIد انتخاب مIی

بIIوديم بايسIIتی در  جIIا مIIیکIIارگران اگIIر آن
جبھIIه لنIIين و بIIر عليIIه کائوتسIIکی قIIرار 

" لنينيسIIIIIIIت"گIIIIIIIرفتيم و خIIIIIIIود را  مIIIIIIIی
 .ناميديم می

 
الملل سوم نيز پس از مIرگ لنIين،  در بين

ھIIIای درونIIIی حIIIزب کمونيسIIIت  اخIIIتEف
شIIIوروی در مIIIورد بسIIIياری مسIIIايل بIIIه 

ن چIIIپ اپوزيسIIIيو. کمينتIIIرن کشIIIانده شIIIد
حIIIIIIIIIIIIIIIزب کمونيسIIIIIIIIIIIIIIIت شIIIIIIIIIIIIIIIوروی 

ھايی پيرامون تIز  بحث)  اھ تستروتسکي(
، کميتIIIIه »سوسIIIIياليزم در يIIIIک کشIIIIور«

 -وحIIIIIIIIIدت اتحاديIIIIIIIIIه کIIIIIIIIIارگری روس
بريتانيIIIIIIايی، اسIIIIIIتراتژی و تاکتيIIIIIIک در 

.  چIIIIين دامIIIIن زدنIIIIد١٩٢٥ -٢٧انقEIIIIب 
 از کميتIIIIIIه ١٩٢٧تروتسIIIIIIکی در سIIIIIIال 

اجرايIIی کمينتIIIرن بIIه علIIIت مخIIالفتش بIIIا 
ھIIIای رھبIIIری کمينتIIIرن، توسIIIط  سياسIIIت

 .اخراج شداستالين و طرفدارانش، 
 

 ١٩٢٨کنگIIIIره ششIIIIم کمينتIIIIرن در سIIIIال 
معIIIIIIروف بIIIIIIه » چIIIIIIپ روی«سياسIIIIIIت 

طبIق ايIن . را اعمال کIرد» ی سوم دوره«
سياسIIت سوسIIيال دمکراسIIی در اروپIIا بIIه 

شIناخته شIده » سوسياليزم فاشيزم«عنوان 
و ھIIر نIIوع ھمکIIاری و اتحIIاد عمIIل بIIا آن 

ايIIIن سياسIIIت منجIIIر بIIIه . محکIIIوم گشIIIت
 .تتقويت فاشيزم در آلمان گش

 
رھبIIIران کمينتIIIرن پIIIس از ايIIIن سياسIIIت 
فاجعه آميز، يک چرخش به راست کIرده 

ھIIای   وحIIدت بIIا حIIزب١٩٣٣و در سIIال 
ھIIا توصIIيه  سوسياليسIIت را بIIه کمونيسIIت

 .کرد
 

کنگره ھفتم، و آخرين کنگره کمينترن در 
در ايIIن کنگIIره .  تشIIکيل شIIد١٩٣٥سIIال 

را » جبھIIه خلIIق«سياسIIت » ديمتريIIوف«
راسIIت «سياسIIت طبIIق ايIIن . معرفIIی کIIرد

، ائتEف طبقاتی بين بورژوازی و »روانه
کIIارگران در مقابIIل فاشIIيزم جIIايز شIIمرده 

اين سياست منجر به شکسIت انقEIب . شد
در اسپانيا و فرانسه شد و طبقه کارگر را 

 .در مقابل بورژوازی خلع سEح کرد
 

، مبنی بر ١٩٣٩ آلمان، -قرارداد شوروی
 عIIIIدم تھIIIIاجم عليIIIIه يکIIIIديگر، منجIIIIر بIIIIه

سياسIIIت امتنIIIاع از موضIIIع گيIIIری عليIIIه 
سIIIIران شIIIIوروی از سIIIIال . فاشIIIIيزم شIIIIد

ھا   جنگ بين امپرياليست١٩٤١ تا ١٩٣٩
ھIIIIIIIIIIا را يIIIIIIIIIIک جنIIIIIIIIIIگ  و فاشيسIIIIIIIIIIت

تنھا پIس از ! ارزيابی کرد» غيرعاد�نه«
حملIه نظIامی فاشIIيزم بIه شIوروی، ژوئIIن 

، شIIIوروی مخIIIالف فاشIIIيزم شIIIد و ١٩٤١
وارد ائIIIتEف بIIIا نيروھIIIای متفقIIIين عليIIIه 

 .جم نازيسم گشتتھا
 

، بIIIIIه عنIIIIIوان ١٩٤٣کمينتIIIIIرن در سIIIIIال 
ی به سران کشورھای امپرياليستی، ا ھديه

 .رسما منحل گشت
 

ما به عنIوان مIدافعان کIارگران اگIر آنجIا 
بIIوديم بايسIIتی در جبھIIه تروتسIIکی در  مIIی

و خIود را . گIرفتيم مقابل استالين قرار می
 . ناميديم می" تروتسکيست"
 

ھIا بIر  ه وارد جIدل ضمن اينکIبنابراين ما
شويم در عين حال موضع  ھا نمی مزسر اي

المللIIی در  طبقIIاتی خIIود را در سIIطح بIIين
 .کنيم مقابل انحرافات روشن می

 
بIIIر ايIIIن اسIIIاس بIIIرای نشIIIان دادن سIIIابقه 

ای، مIIIIIIIIا خIIIIIIIIود را  فکIIIIIIIIری و برنامIIIIIIIIه
مارکسيسIIIIIت، لنينيسIIIIIت، تروتسکيسIIIIIت 

ھIIر ). يعنIIی مارکسIIيزم انقEبIIی(دانIIيم  مIIی
يستی نيز بايد سابقه نظری گرايش مارکس

مIIIIا . فکIIIIری خIIIIود را روشIIIIن بيIIIIان کنIIIIد
ای به نام مارکسيست ايرانی يا عرب  پديده

و افغانی و يا فرانسوی و آلمIانی و غيIره 
زيIIIرا مارکسIIIيزم يIIIک گIIIIرايش . نIIIداريم

کسIIانی کIIه مIIا را بIIرای . المللIIی اسIIت بIIين
روشIIن کIIردن ايIIن جھIIت گيIIری محکIIوم 

نحIIراف کننIIد، متاسIIفانه خIIود دچIIار ا مIIی
 . ھستند

 
چIIرا از ابتIIدا اعEIIم نکرديIIد کIIه ميليتانIIت 
يIIک گIIرايش تروتسکيسIIتی اسIIت؟ و چIIرا 
وانمIIIود کرديIIIIد کIIIIه مIIIی خواھيIIIIد قطIIIIب 

 ١٦سوسياليسIIتی تشIIکيل دھيIIد و پIIس از 

ه، اعEم کرديد يک گIرايش ھسIتيد؟ رماش
 آيا يک فريبکاری نبوده است؟

 
نشIIريه . مIIا کسIIی را فريIIب نIIداديم! خيIIر

اه بIIIا دوسIIIتانی طراحIIIی و ميليتانIIIت ھمIIIر
. اجرا شد که از ابتدا در گرايش ما نبودند

توسIIIط رفيقIIIی " ميليتانIIIت"حتIIIی نIIIام 
 و هپيشنھاد شد که نه در گرايش ما بود

!  بIIIIIIوده اسIIIIIIت"تروتسکيسIIIIIIت"نIIIIIIه 
ھIIای نخسIIت مقIIا�ت منتشIIر شIIده  شIIماره

دھد که گرايشات نظری متفاوتی  نشان می
اما مانند ھر . ين پروژه شرکت کردنددر ا

ای کسIIانی کIIه بيشIIترين فعاليIIت و  پIIروژه
گذارنIد از نفIIوذ  انIرژی را در آن کIار مIی

 ١٦پIس از . شIوند بيشتری برخوردار می
مIIاه اکثIIر رفقIIای ميليتانIIت  بIIا ھIIم بIIه ايIIن 
نتيجه رسيدند کIه بايIد يIک گIرايش اعEIم 

المللIی خIود،  کنند و ھمراه بIا متحIدان بIين
مه نشريه ميليتانIت را بIه شIکل نشIريه ادا

يIIک گIIرايش مارکسيسIIت انقEبIIی دنبIIIال 
ای بIIود کIIه  ايIIن يIIک رونIIد طبيعIIی. کننIIد

ريزی نشIده  شکل گرفت و از ابتدا برنامه
 . بود

 
امIIا در مIIورد تشIIکيل قطIIب سوسياليسIIتی 
بايIIد بگIIوييم کIIه مIIا ھنIIوز بIIر ايIIن اعتقIIاد 
ھسIIتيم کIIه ايIIن قطIIب بايIIد شIIکل بگيIIرد و 

IIIريم بIIIود در حاضIIIات موجIIIام گرايشIIIا تم
امIIIا . تشIIIکيل ايIIIن قطIIIب ھمکIIIاری کنIIIيم

ھIIای کIIاذب و  گرايIIی و دسIIته بنIIدی فرقIIه
مIIا "ماننIIد اينکIIه (ھIIای کIIاذب  صIIف بنIIدی

! ھسIتيد" تروتسکيست"ايم و شما "مستقل
. اين روند  را مسدود کرده است) و غيره

گرايی حIاکم در جنIبش کIارگری  اين فرقه
ختنIIIاق و دانشIIIجويی ناشIIIی از وضIIIعيت ا

تا ايIن شIيوه مخIرب . آميز در ايران است
ايجIIاد افتIIراق، آگاھانIIه از ميIIان برداشIIته 
نشود، افتراق و چند دستگی ادامه خواھIد 
يافت و ھIيچ گرايشIی قIادر بIه تIدوام کIار 

بديھی است که در چنين . خود نخواھد شد
ھIIای انقEبIIی  جIIو نامسIIاعدی مارکسيسIIت

تواننIIد دسIIت روی دسIIت بگذارنIIد و  نمIIی
نتظIIIIار آن روز موعIIIIود را بکشIIIIند کIIIIه ا

گرايشIIات موجIIود دسIIت از فرقIIه گرايIIی 
ما بايIد بIه پIيش رويIم و گIرايش . بردارند

ھIIIIIای انقEبIIIIIی را در ابتIIIIIدا  مارکسيسIIIIIت
متشIIIIIIکل کنIIIIIIيم و سIIIIIIپس در وضIIIIIIعيت 
مساعدتر به تشکيل قطب سوسياليسIتی بIا 

 .سايرين دامن بزنيم
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چگونه صورت شما گرايش فعاليت عملی 

 گيرد؟ می
 

ھIIIIIIدف گIIIIIIرايش مقابلIIIIIIه بIIIIIIا اجحافIIIIIIات 
داری و حمايت از کارگران ايران  سرمايه

ايIIIن اقIIIدامات متکIIIی بIIIر متحIIIدان . اسIIIت
المللIIIی  گIIIرايش بIIIين(المللIIIی گIIIرايش  بIIIين

و ھمچنين متحدان کارگران ) مارکسيستی
ھIIIIIIای  ھIIIIIIا و سIIIIIازمان اتحاديIIIIIه(ايIIIIIران 

شIIIIبکه «. گيIIIIرد انجIIIIام مIIIIی) المللIIIIی بIIIIين
 منظIIور بIIرای ايIIن» ھمبسIIتگی کIIارگری

طلبانIIIIIه  تاسIIIIIيس گشIIIIIته و صIIIIIدای حIIIIIق
کIIIارگران ايIIIران را بIIIه گIIIوش جھانيIIIان 

المللIIی  رسIIاند و از آنھIIا در سIIطح بIIين مIIی
 .کند حمايت می

 
نظIIر شIIما در مIIIورد سIIاير گرايشIIIات در 

 طيف چپ چيست؟
 

متاسفانه گرايشIات ديگIر در درون طيIف 
ايIIIن . چIIIپ دچIIIار بحIIIران عميIIIق ھسIIIتند

روشIIIن، ھIIIای نا بحIIIران ناشIIIی از برنامIIIه
ھIا و  ھا، ندانم کاری ھای اشتباه آن سياست

البتIIIIه تمIIIIام . فرقIIIIه گرايIIIIی بIIIIوده اسIIIIت
ھIای پيشIينی  گرايشات طيIف چIپ فعاليIت

اما . دھند داشته و اقداماتی انجام داده و می
مسIIئله بIIر سIIر انجIIام يIIک سIIری اقIIدامات 

اين اقدامات تاثيرگذار نيIزدر . مؤثر است
ل توانIIد بIIه شIIک وضIIعيت کنIIونی تنھIIا مIIی

بIه سIخن ديگIر تمIام . مشترک انجام گيرد
گرايشIIIات طيIIIف چIIIپ، صIIIرف نظIIIر از 

شان بايد بر  ای و تاکتيکی اختEفات برنامه
محIIIور يIIIک سIIIری مطالبIIIات مIIIرتبط بIIIه 

ھIIای اجتمIIاعی اتحIIاد عمIIل داشIIته  جنIIبش
ما نيز حاضريم با تمامی گرايشات . باشند

ھIای نظIری خIود،  موجود، با حفظ ديIدگاه
ر حمايIIIIIIIIت از وارد عمIIIIIIIIل مشIIIIIIIIترک د

کIIارگران و دانشIIجويان و تمIIام قشIIرھای 
 .تحت ستم در ايران، شويم

 
المللی شما بر اساس چIه سياسIتی  کار بين

 گيرد؟ صورت می
 

گIIIIIرايش مIIIIIا بخشIIIIIی از يIIIIIک گIIIIIرايش 
المللی نيز  اين گرايش بين. المللی است بين

المللIIی اقIIداماتی عليIIه نظIIام  در سIIطح بIIين
ی دولت ھا امپرياليستی و به ويژه سياست

برای نمونه يکی از . دھد آمريکا انجام می
گIIIIرايش «المللIIIIی کIIIIه  کارزارھIIIIای بIIIIين

بخشIIIIی از آن » المللIIIIی مارکسيسIIIIتی بIIIIين

ھIIIIا از ونIIIIزوئE  دسIIIIت«اسIIIIت، کIIIIارزار 
ھا است که  اين کارزار سال. است» کوتاه

از انقEب بوليواری در ونزوئE در مقابل 
کودتIا و تحIريم (ھای دولت آمريکا  توطئه

ايIن کIارزار . حمايت کرده است) غيرهو 
داری  المللIIی از اقIIدامات ضIIد سIIرمايه بIIين

ماننIد ملIی (کند  دولت ونزوئE حمايت می
ھIIا و  کIIردن تحIIت کنتIIرل کIIارگری بانIIک

ايIIIن ). ھIIIای وابسIIIته بIIIه آمريکIIIا شIIIرکت
المللIی منجIر بIه تقويIت مIردم  کارزار بين

ونIIIIزوئE و تضIIIIعيف دولIIIIت آمريکIIIIا در 
شعب کارزار . ه استآمريکای �تين گشت

در بIيش از » ھIا از ونIزوئE کوتIاه دست«
 کشIIIIIIIور در حIIIIIIIال فعاليIIIIIIIت ضIIIIIIIد ٣٠

امپرياليسIIIIIIIIتی و حمايIIIIIIIIت از انقEIIIIIIIIب 
 . بوليواری در ونزوئE است

 
ھIا  دسIت«يا در ايران ھم  شعبه کIارزار آ

 وجود دارد؟» از ونزوئE کوتاه
 

تIا آنجIا . در اين مورد اطEع دقيقی ندارم
ای  چنIIIد سIIIال پIIIيش عIIIدهکIIIه اطEIIIع دارم 

 EزوئIIب ونEIIال از انقIIجويان راديکIIدانش
در ايران حمايت کIرده و مطIالبی در ايIن 

اما تا کنون شعبه اين . مورد ترجمه کردند
امIا . کارزار در ايران اعEم نگشته اسIت

توانIIد  منجIIر بIIه  ای مIIی ايجIIاد چنIIين شIIعبه
ھمبسIIتگی مIIردم ايIIران و ونIIزوئE، عليIIه 

بIIIه ويIIIژه امپريIIIاليزم (نظIIام امپرياليسIIIتی 
ھمIIان طIIور کIIه مشIIاھده . گIIردد) آمريکIIا

شIIده اسIIت دولIIت بIIوش ھمIIواره خواھIIان 
سIرکوب و اشIIغال کشIIورھای ديگIIر بIIوده 

تنھIIا يIIک عمIIل مشIIترک مIIردم در . اسIIت
ھIا  توانIد ايIن قلدرمنشIی سراسر جھان مIی

 . را خنثی کند
 

 .با تشکر از شما موفق باشيد
 با سپاس از نشريه وزين ميليتانت

 ١٣٨٧ مھر ١٠
مصIIاحبه حاضIIر در : توضIIيح سIIردبير* 

 انجام گرفت اما از ١٣٨٧ مھر ١٠تاريخ 
ھIIIای مربIIIوط بIIIه  جIIIا کIIIه ھنIIIوز بحIIIث آن

گرايش و اھداف و اصول آن، به صورت 
مشخص انتشار بيرونی نيافته بود و ادامه 
داشت و ھمچنين نزديک شدن به سالگرد 
انقEIIIب کبيIIIر اکتبIIIر و انبIIIوھی مطالIIIب، 

 ديIIIديم کIIIه آن را در ايIIIن تIIIاريخ شايسIIIته
 در وبEIIگ ميليتانIIت  انتشIIار ١/٨/١٣٨٧

 .يافت

 مازيار رازیمصاحبه 

  پيرامون موقعيت 
 جنبش کارگری

 

مصIIIIIاحبه مIIIIIذکور بIIIIIه : توضIIIIIيح سIIIIIردبير

» فرھIIاد شIIعبانی«درخواسIIت و دعIIوت رفيIIق 

مجIIIIIری برنامIIIIIه افIIIIIق جنIIIIIبش کIIIIIارگری از 

صIورت پIذيرفت و طIی » لIه کومه«تلويزيون 

نظرات خIود را در » مازيار رازی«فيق آن ر

. مIIورد وضIIعيت جنIIبش کIIارگری بيIIان داشIIت

مصIIاحبه مIIIذکور ضIIمن آن کIIIه از تلويزيIIIون 

 ١٢ (٢٠٠٨ اکتبIIIر ٣در تIIIاريخ » لIIIه کومIIIه«

پخIIIIIIش شIIIIIIد، بIIIIIIه صIIIIIIورت ) ١٣٨٧مھIIIIIIر 

ای شIش قسIمتی در وبEIگ ميليتانIIت  مجموعIه

جIIا کIIه عIIدم دسترسIIی  امIIا از آن. انتشIIار يافIIت

بين بIه تلويزيIون و ھمچنIين بسياری از مخIاط

سIIIIرعت پIIIIايين اينترنIIIIت در ايIIIIران مIIIIانع از 

مندان شده بود، ما در اين  دسترسی تمام عEقه

شIIماره مIIتن کامIIل مصIIاحبه را انتشIIار کتبIIی 

 .دھيم می

 
 ارزيIIابی کلIIی شIIما از موقعيIIت کنIIونی -

جنبش کارگری و مبIارزات کIارگران در 
 ايران چيست؟

 
 کIارگری  جنIبشکنونیدر مورد موقعيت 

بدون ترديد بايIد اذعIان داشIت کIه امIروز 

تناسIIب قIIوای طبقIIاتی بIIه سIIود کIIارگران 

ايران در حال تغيير است و روزی نيست 

که خبرھايی از اعتراضات و اعتصابات 

بIرای نمونIه . کارگری به گIوش مIا نرسIد

 : ی گذشته در ھمين ھفته

چھارشنبه سوم مھرماه بيش از ھزار تن *

شIIIIIت وصIIIIIنعت کIIIIIارگران شIIIIIرکت کاز 
ی اعتصIابات و   در ادامIهنيشکر ھفت تپه

اعتراضIIات پيشIIين خIIود در اعتIIراض بIIه 

ھIIای خIIود دسIIت بIIه  عIIدم تحقIIق خواسIIته

و جلIIIIIوی درب  اعتصIIIIIاب مجIIIIIدد زدنIIIIIد

 . مديريت اين شرکت تجمع کردند

 نفIIIر از کIIIارگران ٨٠٠ھمچنIIIين حIIIدود *

شIIرکت کاغذسIIازی پIIارس ھفIIت تپIIه در 

رکت به  اعEم تعطيلی اين ش اعتراض به

مIIدت دومIIاه و عIIدم پرداخIIت حقIIوق سIIه 
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فرمانIداری  معوقه خود در جلIوی ی ماھه

شھرسIIIIتان شIIIIوش تجمIIIIع کردنIIIIد و بIIIIه 

 .اعتراضات خود ادامه دادند
کIIIارگران و کارکنIIIان شIIIرکت صIIIنعتی *

صIدرا، مجIددا و در ادامIه  دريIايی ايIران
 مھIر در ١ھای خIود روز دوشIنبه  فعاليت

مIIIع مقابIIIل فرمانIIIداری دسIIIت بIIIه يIIIک تج

اعتراضی نسبت به اخراج احتمIالی خIود 
 . زدند

و ھمچنIIين در جنIIوب ايIIران، اعتصIIاب *

بIIIIIيش از . کIIIIIارگران راننIIIIIده در اھIIIIIواز

 روز ١٥ کIIIIIIIIIIIIIIIارگر راننIIIIIIIIIIIIIIIده ١٧٠٠

 اعتصاب کIرده و بIه طIور کامIل  متوالی

 .اند دست از کار کشيده

کIIارگران �سIIتيک البIIرز در روز اول * 

 بIIIIIا تشIIIIIکيل يIIIIIک اجتمIIIIIاع ٨٧مھرمIIIIIاه 
اضIIIIی وسIIIIيع مIIIIوج نفIIIIرت و خشIIIIم اعتر

خIIويش را از ترفنIIدھای کثيIIف صIIاحبان 

 .سرمايه ابراز داشتند

کIIIIارگران ريسIIIIندگی پIIIIرريس سIIIIنندج * 

کارگران فرش غرب بافIت و ھمچنIين  و 

کIIارگران نسIIاجی کردسIIتان بIIه مبIIارزات 

ضIIIد دولتIIIی خودشIIIان ادامIIIه دادنIIIد و بIIIه 

 .اعتصابات و اعتراضات دامن زدند

اقIات، اعتراضIات واضح است که اين اتف

 اعتصابات و اعتراضات .ای نيستند لحظه

کIIIIIIارگری ھمIIIIIIه در تIIIIIIداوم مبIIIIIIارزات 

کIIIارگری، از روز نخسIIIت بIIIه حکومIIIت 

رسيدن اين رژيم در جريان بوده، ولی در 

ی گذشIIته تغييراتIIی کيفIIی در آن رخ  دوره

 در ايIن مصIاحبه بIا بIد نيسIت.  داده است

توجIIIIIIIIه بIIIIIIIIه فشIIIIIIIIارھا و اجحافIIIIIIIIات و 
 بIه د�يIل ی اقتصادی موجودھا نابسامانی

تIIIIIداوم ايIIIIIن مبIIIIIارزات و اعتصIIIIIابات و 

 .اعتراضات کارگری اشاره شود

 

سIابقه  امروزه عمE در سIطح جھIانی، بIی

ی کارگری که اين قدر زير  است که طبقه
فشارھای اقتصادی قرار گرفته و رھبران 

آن دسIIتگير و تحIIت شIIکنجه و فشIIارھای 
ت مIIالی قIIرار گرفتIIه، کماکIIان بIIه مبIIارزا

اصو� . ضدسرمايه داری ادامه داده باشد

سIابقه اسIت و از  اين در سطح جھIانی بIی

اين نقطه نظر مھم است که مIا د�يIل ايIن 
ی  اعتراضIIIIIIIات را بخصIIIIIIIوص در دوره

 .اخير بشکافيم
 

به اعتقاد من دو علت اساسی برای تIداوم 

 :اعتراضات کارگری وجود دارد
ی   طبقIIIه تجربIIIی-شIIIرايط تIIIاريخی يکIIIی 

ی کIIIارگری کIIIه از  طبقIIIه. اسIIIتکIIIارگر 

ای که منجIر بIه سIرنگونی  دوران انقEبی

داری در منطقIه  ھای سرمايه يکی از نظام

شIIرايط ديگIIری . شIIد، بIIه حرکIIت در آمIIد

 اسIIIت، شIIIرايطی کIIIه  اقتصIIIادی-عينIIIی 

فشIIارھای اقتصIIادی چنIIان زيIIاد اسIIت کIIه 

ی  ای جIIIIز ادامIIIIه ی کIIIIارگر چIIIIاره طبقIIIIه
 .مبارزات ندارد

 

اين جا خيلی کوتاه به اين بنابراين من در 

 :پردازم دو نکته می

 به اين مفھوم است  تجربی،-علت تاريخی

ی پIIيش بIIر  ی کIIارگر در سIIه ده کIIه طبقIIه

اساس سازماندھی و نيروی خود، يکی از 

بزرگتIIIIرين متحIIIIدين امپريIIIIاليزم آمريکIIIIا 
. يعنی رژيم شاھنشاھی را سIرنگون کIرد

بايد اذعان داشت کIه سIتون فقIرات رژيIم 

ای خيابIانی  را صIرفا تظIاھرات تIودهشاه 

نشکاند، بلکه اعتصاب عمومی کارگران، 

بخصوص بسته شدن شيرھای نفت توسط 

ھIای پرتIوان کIارگران شIرکت نفIت  دست

از ايIن .  آن رژيIم را متEشIی کIردبود که

تIوانيم بگIوئيم  نقطه نظر ما به جIرات مIی
 در ١٩١٧کIIIIIه پIIIIIس از انقEIIIIIب اکتبIIIIIر 

د را طبقIIIIه روسIIIIيه، بزرگتIIIIرين دسIIIIتاور

کIIارگر در ايIIران کسIIب کIIرد و بEفاصIIله 

پIIس از چنIIد ھفتIIه، بزرگتIIرين شIIوراھای 

کIIIIارگری را سIIIIازمان داد و کIIIIل ابIIIIزار 

 .دولت سرکوبگر شاه را از ميان برداشت
ی مشخص تIاريخی بخصIوص  اين تجربه

در ارتباط با ساختن شوراھا، امروز پIس 
 سال در سراسIر جھIان از ٣٠از بيش از 

شIIود و فرامIIوش شIIدنی   مIIیآن نIIام بIIرده

ی کIIارگر ھIIم ايIIن  در درون طبقIIه. نيسIIت

. تجIIاربی نيسIIت کIIه فرامIIوش شIIدنی باشIIد
داری نبايد  ھای سرمايه ھا و حکومت دولت

فکIIIIر کننIIIIد کIIIIه بIIIIا دسIIIIتگيری محمIIIIود 
ی  ھا و يا منصور اسانلوھا، طبقه صالحی

تواننIIد بIIه سIIادگی ارعIIاب  کIIارگر را مIIی

. کIIIIIIرده و بIIIIIIه کنIIIIIIاری پرتIIIIIIاب کننIIIIIIIد
ھIا و  ھIا، شEIق زدن ھا، ارعاب ستگيرید

ی  فشIIIارھای اقتصIIIادی ھIIIيچ وقIIIت طبقIIIه

کارگر ايران را به زانو در نخواھIد آورد 

ی  و ايIIن بايIIد کIIامE بIIرای مخIIالفين طبقIIه

کارگر که در صIدد سIرکوب آن ھسIتند و 

. ھمچنين برای تمام جھانيIان روشIن باشIد

المللی  ی کارگر در سطح بين متحدين طبقه

از اين نقطه . وضوع واقف ھستندبه اين م
نظر با اصرار و استحکام بيشتر از پIيش 

ی کارگر ايران و از مبارزاتشان  از طبقه

کنند، زيIرا  المللی حمايت می در سطح بين

کIIIه بIIIه خصIIIلت و بIIIه اھميIIIت مبIIIارزات 

 .اند کارگران در داخل ايران پی برده

 

بنابراين دور نخواھد بود زمانی که مجددا 

رگری در ايران ساخته شIود شوراھای کا
و ھمIIIان روش برخIIIوردی کIIIه بIIIا نظIIIام 

شاھنشIIاھی و دسIIتگاه سIIرکوبش شIIد، در 

ای نIIIه چنIIIدان دور بIIIا ايIIIن رژيIIIم و  دوره

 .نيز خواھIد شIودھای سرکوب آن  دستگاه

مبIIارزات کIIارگری متکIIی بIIر ايIIن تجربIIه 

غنی ادامه خواھد يافت و احيIای شIورای 

کIIIIIارگری، ھماننIIIIIد دوران قيIIIIIام پIIIIIيش، 

 آن روز به زودی .ورت خواھد گرفتص
 .رسد فرا می

 چرا اين تEش بزرگ و عظيم که ابعIاد -
بIIIين المللIIIی پيIIIدا کIIIرد، يعنIIIی فلIIIج شIIIدن 
شاھرگ حياتی رژيم شاھنشاھی به دسIت 
طبقIIه ی کIIارگر ايIIران منتھIIی شIIد؟ چIIرا 
خIIود ايIIن تجربIIه ی بIIزرگ، ايIIن انقEIIب 
عظيم، اين دخالIت طبقIه ی کIارگر بIه آن 

 که می بايد برسد، نرسيد؟سرانجامی 
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ی ذھنIIIIی  علIIIIت آن در واقIIIIع بIIIIه مسIIIIئله

حIIزب سراسIIری گIIردد و نبIIود يIIک  برمIIی

زيرا که اختناق .  در جامعهی کارگر طبقه
ی رژيIIم شاھنشIIاھی چنIIان زيIIاد   سIIاله٣٦

ی  بIIود کIIه امکIIان خIIود سIIازماندھی طبقIIه
کIIIارگر را در راه ايجIIIاد تشIIIکEت خIIIود 

ی  در شIIIIرايطی کIIIIه طبقIIIIه. منتفIIIIی کIIIIرد

کارگر به درسIتی بIرای سIرنگونی رژيIم 
شIد، شIرايط  ی مبIارزاتی مIی وارد صحنه

اوليIIه بIIرای ايجIIاد يIIک چنIIين حزبIIی در 

حIال بIه وجIIود آمIدن بIود کIIه متاسIفانه بIIه 

دليIIل امکانIIات �زم و تIIدارکات قبلIIی در 

واقع يک ضد انقEب با شرکت در درون 

ی  انقEب توانست از تداوم پيشرفت مسئله

ی در داخل ايران جلوگيری انقEب کارگر

ی بسيار حائز  اين عامل ذھنی نکته. نمايد
ی آتی شIايد ايIن  اھميتی است که در دوره

 .تجربه بتواند مورد استفاده قرار بگيرد

 -عينIIIیدر مIIIورد علIIIت دوم يعنIIIی علIIIت 

 حضIIور کIIارگران در صIIحنه ،اقتصIIادی

داری بايد توضيحی  مبارزات ضد سرمايه

. نی داده شIوددر مورد ماھيت دولIت کنIو

اين دولت نه تنھا يک دولت غيرمتعIارف 

داری  بIIا سIIاير کشIIورھای جھIIان سIIرمايه
است، بلکه حتی يIک دولIت غيرمتعIارف 

گرا  داری واپس با ساير کشورھای سرمايه

داری  گIIIرای سIIIرمايه  دولIIIت واپIIIس.اسIIIت

ايIIران بIIه شIIکل وحشIIيانه، بIIی رحمانIIه، 

در حIIIIIIIIال اعمIIIIIIIIال بIIIIIIIIدوی و عريIIIIIIIIان 

 .ستثمار کارگران استداری و ا سرمايه

داری در  بديھی است که ھر نظام سIرمايه

ارتباط با خريد نيروی کIار، کIارگران را 
در کشIIورھای اروپIIايی . کنIIد اسIIتثمار مIIی

ھIIم در اواخIIر قIIرن نIIوزده چنIIين بIIوده و 

کIIIIارگران بIIIIه شIIIIکل وحشIIIIيانه اسIIIIتثمار 

ولIIIIی بIIIIا افIIIIزايش مبIIIIارزات . شIIIIدند مIIIIی

ی و ھای کارگر کارگری و تشکيل اتحاديه

ايجاد تشکEت مستقل کارگری و احIزاب 
رويIIه ديگIIر  سياسIIی مترقIIی، اسIIتثمار بIIی

توانسIIت صIIورت گيIIرد و باعIIث شIIد  نمIIی
ی کارگر يک سلسله امتيازات کسب  طبقه

حقIIIIIIIIوق بيکIIIIIIIIاری و : ماننIIIIIIIIد. نمايIIIIIIIIد

بازنشستگی، بھداشت و درمان رايگان و 

ھIايی کIه در ايIن  ما تمIام ايIن رفIرم. غيره
را مIIديون مبIIارزات دوران بIIه دسIIت آمIIد 

کIIIارگری در سIIIطح کشIIIورھای اروپIIIايی 
 .ھستيم

 

اما در داخل ايران چنين امکاناتی نه تنھا 
دار از  ی سIIرمايه وجIIود نIIدارد بلکIIه طبقIIه

طريIIق ايIIن دولIIت ويIIژه در حIIال اسIIتثمار 

يعنی نه . باشد ی کارگر می مضاعف طبقه

دھد و ھمچنين  تنھا بيکاری را افزايش می

آورد، بلکIIIه بIIIه  ن مIIIیدسIIIتمزدھا را پIIIائي

. دھIد سابقه انجام مIی ای کارھای بی درجه

بIIه عنIIوان مثIIال حقIIوق کIIارگرانی را کIIه 

بIIرای ھمIIين حIIداقل سIIطح دسIIتمزد کIIار 
يعنIی بعضIIی ! پIIردازد انIIد، نمIی انجIام داده

کارگران حتا دستمزدھای شش ماه تا يک 

يکIIی از . شIIان پرداخIIت نشIIده اسIIت سIIاله

گران ی کIIارگر و کIIار مIIواردی کIIه طبقIIه

ھIIIا بIIIه  شIIIريف ايIIIران در سIIIطح کارخانIIIه

زننIد، بIرای گIرفتن ايIن  مبارزه دسIت مIی

از ايIن نقطIه نظIر دو . حقوق معوقه است

ھای  عامل اصلی که از عوامل و شاخص
سIIIIنجش وضIIIIعيت اقتصIIIIادی در ايIIIIران 

 بIه  تIورم، و ديگIریبيکIاریاست؛ يکIی 

 .ی بسيار با�يی رسيده است درجه

 

عيت تنھا يIک  ميليون جم٧٠در ايران از 

 ھزار ٧٠٠ ميليون و ٢٣سوم آنھا، يعنی 

انIIد، و از  نفIIر در بIIازار کIIار قIIرار گرفتIIه

 ھIIزار نفIIر حIIدود ٧٠٠ ميليIIون و ٢٣ايIIن 
يعنی طبق .  در صد ھم اکنون بيکارند١٢

آمIار رسIIمی خIIود دولIت، چيIIزی نزديIIک 

 ١٣٩١تIا سIال .  ميليون نفر بيکارنIد٣به 

زار  ميليون نفر بIه بIا٢٧چيزی در حدود 

 در ١٥کار پيوسته، و بيکاری نزديک به 

 ميليIون ٢٠(يعنIی تIا . صد آن خواھد بIود
تواننIIد قIرار گرفتIIه  نفIر زيIIر خIط فقIIر مIی

 ).باشند
 

واحIIIد اطEعIIIات اقتصIIIادی (ھمIIIين آمIIIار 

دھIد  نشIان مIی) ٢٠٠٨اكونوميست ژوئيه 

 سIIIال ديگIIIر ٤ يعنIIIی ١٣٩١کIIIه تIIIا سIIIال 
شIIIوند  جمعيتIIIی کIIIه وارد بIIIازار کIIIار مIIIی

 ميليIIIون نفIIIر خواھIIIد ٢٧نزديIIIک چيIIIزی 
 ميليون نفری به ٤يعنی يک جمعيت . بود

بازار کار خواھند پيوست و از اين تعIداد 

 درصIد بيکIار ١٥شود کIه  تخمين زده می
يعنIIی جوانIIانی وارد بIIازار . خواھنIIد بIIود

شوند، حتا جوانان تحصيل کIرده،  کار می

 تا ٤ سال چيزی در حدود ٤و در عرض 

 داخل ايران بIه وجIود  ميليون بيکار در٥

 .خواھد آمد

 

بIIه ھIIر حIIال، بIIا شIIرايط موجIIود و ترسIIيم 
ھIIIIIا و  ھIIIIIايی کIIIIIه اکونوميسIIIIIت شIIIIIاخص

کننIIد،  ھIIای غربIIی از آينIIده مIIی اقتصIIاددان
تر از آن چه کIه امIروز  وضعيت را وخيم

ق آمIIار ھIIم اکنIIون طبII. بيننIIد ھسIIت، مIIی
،  ميليIIون زيIIر خIIط فقIIر ھسIIتند١٤دولتIIی 

يIIين شIIIده بIIر اسIIاس حقIIوق خIIط فقIIر تع(
 تومIان در مIاه ١٢٠٠٠٠توسط دولت کIه 

در صIIورتی کIIه خIIط فقIIر واقعIIی . اسIIت
 تومIIان ٤٠٠٠٠٠ -٣٠٠٠٠٠امIIروز بIIه  

ھا در  بر اساس ھمين داده. رسد در ماه می
 ميليIون ٢٥ تIا ٢٠ايران چيزی در حIدود 

 ).کنند نفر زير خط فقر زندگی می
 

 کهاين واقعا تأسف انگيز است بخصوص 
داری فقير  دولت سرمايهدولت ايران يک 

 کشIIIIIIورھای آفريقIIIIIIايی و بIIIIIIدون ماننIIIIIIد
اين رژيم يکی از . ھای مالی نيست ثروت

ثروتمنIIدترين کشIIورھای جھIIان محسIIوب 
در آمد حاصل از فروش نفت در . شود می

 ميليIIIارد د�ر ٨٢سIIال پIIIيش بIIه بIIIيش از 
رسIIيده، کIIه ايIIن درآمIIد را دولIIت عمIIIدتا 
خIIرج سEIIح بIIرای حIIزب هللا در لبنIIان و 
نIIIIIIوار قIIIIIIزه و انIIIIIIواع و اقسIIIIIIام ابIIIIIIزار 
سIIرکوبگرانه کIIرده و مIIابقی را بIIه شIIکل 

از نقطه . کند رويه به جامعه تزريق می بی
ھای دولIت احمIدی  نظر اقتصادی سياست
ارتبIIIاط و  ھIIIايی بIIIی نIIIژاد تمامIIIا سياسIIIت

رويIIه بIIوده و در داخIIل خIIود رژيIIم و  بIIی
طرفIداران خIIود احمIIدی نIژاد نيIIز امIIروز 

مثE در . گيرد رت میانشقاقاتی دارد صو
ھايی که قرار است به بخشی از  مورد وام

ھIای کوچIک بIرای خريIد  مردم و شIرکت
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آرای مردم در انتخابات رياست جمھوری 

شود، اعطا شود،   ماه ديگر انجام می٩که 
ھIIIIIايی در درون خIIIIIود بانIIIIIک  مخالفIIIIIت

 طھماسIIIب آقIIIای. مرکIIIزی رخ داده اسIIIت
مظIIIIIاھری، رئIIIIIيس کIIIIIل سIIIIIابق بانIIIIIک 

 طرفداران احمدی نژاد ھمين  ازمرکزی،
ای که پIيش   در آخرين نامهچند روز پيش

از ترک بانک مرکزی به محمود احمIدی 
ھIايش  نژاد نوشت، از عدم اجرای برنامIه

 .گله کرده است و استعفا داده است
 

جالIب اسIت بIه ايIن موضIوع اشIاره شIود 
ھای بانکی ھم که در طرح دارنIد،  که وام

يعنIی  ( رددگ با ھدف خاصی پرداخت می
ھIIIايی کIIIه چيIIIزی در حIIIدود سIIIالی  يارانIIIه

 - ميليارد د�ر تخمين زده شده اسIت١٠٠
ھIIا  ايIIن). ٢٠٠٨ سIIپتامبر ٢٦تIIايمز مIIالی 

ھIای  را تصميم دارند سال  آينده از يارانه
ھای بنزين و  ضمنا يارانه. اساسی بکاھند

مواد سوختی، طی سه سال و نيم آينده از 
دولIت . ودشI سبد حمايتی دولت خارج مIی

الملی موظIف اسIت  ايران طبق قوانين بين
ظIIرف سIIه سIIال و نIIيم آينIIده ايIIن کIIار را 
انجام دھد و ايIن سوبسIيد را حIذف کنIد و 
محققIIا قيمIIت بنIIزين بIIه چيIIزی در حIIدود 

 تومIIIان در ليتIIIر خواھIIIد ٥٠٠ الIIIی ٤٠٠
 .رسيد

 

در ايIن جIا مIن ايIIن قسIمت را جمIع بنIIدی 
کIIنم بIIه ايIIن صIIورت کIIه، تحIIت يIIک  مIIی

ی  شIIرايط اسIIفباری اسIIت کIIه طبقIIهچنIIين 
شIود وارد مبIارزه شIده  کارگر مجبور می

اش  و تغيIIرات کيفIIی و اساسIIی در مبIIارزه
 . شود داده می

 
ً رفيق رازی لطفا توضيح دھيد که نقطه -

ی قوت در پيشروی جنبش کارگری کدام 
ھا ھستند و جنبش کارگری ايران امIروز 

 از چه مشکEتی رنج می برد؟
 

Iرفتبله واضح اسIه پيشIادی  ت کIای زيIھ
در جنبش کارگری بوده، به ويژه يکی از 

ھا در ارتباط با مطالباتی است که  پيشرفت
ی کIارگر و کIارگران شIريف ايIران  طبقه

آورند و واضIح  برای مبارزه به دست می
است که در شرايط کنونی با وضع اسفبار 
کنونی، اولين اعتراضات و مطالبIاتی کIه 

ی   وارد صIIIIIحنهی کIIIIIارگر بIIIIIا آن طبقIIIIIه
شIIIIIود و اعتراضIIIIIات را  مبIIIIIارزاتی مIIIIIی

دھد، با يک سلسله شIعارھای  سازمان می

) مثIIIل مIIIا گرسIIIنه ھسIIIتيم( انسIIIانی  اوليIIIه
ولIIی در عIIرض چنIIد روز بIIه . باشIIند مIIی

دليل فشارھای مضIاعف اقتصIادی و ايIن 
حالIIIIIت انفجIIIIIاری ھمIIIIIين شIIIIIعارھا بIIIIIه 
شIIIIIIعارھای صIIIIIIنفی و سياسIIIIIIی و حتIIIIIIا 

تبIIIIIديل داری  شIIIIIعارھای ضIIIIIد سIIIIIرمايه
مIIا ابعIIاد ايIIن تغييIIرات را در . گردنIIد مIIی

اعتراضIIIIIIIات و شIIIIIIIعارھا و مطالبIIIIIIIات 
 .ايم کارگری بسيار مشاھده کرده

 
ی  ھIIIای اخيIIIر در کارخانIIIه مIIIثE در سIIIال

بIIIIارش اصIIIIفھان و چنIIIIد سIIIIال پIIIIيش در 
ی کشمير و اخيرا در اعتراضات  کارخانه

ی ھفت تپه ما شاھد اين  کارگران کارخانه
 برخوردھIIايی کIIه ھسIIتيم کIIه طIIی اولIIين

ی کIIارگر و کIIارگران بIIا نيروھIIای  طبقIIه
کننIIIد از شIIIعارھای معمIIIول  انتظIIIامی مIIIی

رونIIIد، مIIIثE زمIIIانی کIIIه چنIIIد  فراتIIIر مIIIی
شIوند، سIاير کIارگران  کارگر دستگير می

رسIند  به شعار آزادی زندانيان سياسی می
و پIIIس از آن بIIIه شIIIعار تشIIIکيل سIIIنديکا 

 ھا رسيده و سپس که رژيم قصد دارد با آن
ھIا  زنIی باب يک سلسIله مIذاکرات و چانIه

شود که دولت  را باز کند، و نشان داده می
درآمIدی حاصIل کنIد کIه  به کذب بيIان مIی

ھا   و اين کارخانهھا نيست از اين کارخانه
ی کIIارگر عمومIIا  بايIIد بسIIته شIIود، طبقIIه

. کنIد  را مطIرح مIیکنترل کارگریشعار 
اين تغيير کيفی که در ارتباط با وضIعيت 

IIهآگIIی اھی طبقIIه مIIحظEارگر مIIيم،  ی کIIکن
ريشIه در ھمIين مبIارزات چنIد سIال پIIيش 

ی  بنابراين اين مسئله. ی کارگر دارد طبقه
بسIIيار حIIائز اھميتIIی در مIIورد پيشIIرفت 

 .جنبش کارگری است
 

در مورد مشکEت؛ يک سری کمبودھايی 
در جنIIIبش کIIIارگری و در اعتراضIIIات و 

ر اعتصابات ديده شده که مايل ھستم بيشIت
 :در اين مورد صحبت بکنم

 
ھمIIIIان طIIIIور کIIIIه در پIIIIيش ذکIIIIر کIIIIردم 
اعتراضIIات و اعتصIIابات کIIارگری اخيIIر 
نشIIIانگر تغييIIIر در تIIIIوازن قIIIوا بIIIه نفIIIIع 

آن چIه کIه مIا بايIد در اما . کارگران است
سطح مبارزاتی و در سطح اعتصIابات و 
اعتراضIIات کIIارگری بIIه آن توجIIه کنIIيم، 

 سIال گذشIIته ١٠چيIزی اسIت کIه در طIی 
 در ھرحرکتIIی، ود و ملمIIوس اسIIت؛مشIIھ

ای، از يک سو تجارب آن  در ھر کارخانه
 در درون دائمIIIIی بIIIIه طIIIIور  کارخانIIIIه

و از سIوی ديگIر . مانIد کارخانه باقی نمی
 پيIدا گسIترشھIا  تجارب به ساير کارخانه

ضIIIروری اسIIIت کIIIه در سIIIطح . کنIIIد نمIIIی
ھIIا بIIرای ايIIن دو عنصIIر بسIIيار  کارخانIIه

  .ھايی پيدا کنيم مھم راه حل
 

قابل ذکر است که در ھIر کارخانIه بIرای 
تدارک يک اعتصاب و يا اعتIراض يIک 
رھبIIری عملIIی بIIرای سIIازماندھی کارھIIا 

گردد، يک رھبIری کوچIک کIه  ظاھر می
ھای کوچک و افرادی که بIه ھIم  از کميته

اعتمIIIIIاد دارنIIIIIد تشIIIIIکيل شIIIIIده کIIIIIه ايIIIIIن 
. ھا را سازمان بدھند اعتراضات و فعاليت
ھIای خودجIوش  کIتالبته ما در گذشته حر

ھIIIIايي ھIIIIم داشIIIIته ايIIIIم؛ ماننIIIIد  و طغيIIIIان
اعتراضIIات اسEIIم شIIھر، ولIIی در دوران 

ی ايIIIIIIIن اعتراضIIIIIIIات و  کنIIIIIIIونی ھمIIIIIIIه
گيIرد، حسIاب  اعتصاباتی که صورت مIی

ھIIايی کIIه  مطالبIIات و فعاليIIت. شIIده ھسIIتند
گردنIد،  واضIح اسIت کIه تحIIت  طIرح مIی

يIIIIک رھبIIIIری و سIIIIازماندھی صIIIIورت 
وجIIود دارد منتھIIی مشIIکلی کIIه . گيIIرد مIIی

ايIIن اسIIت کIIه او� ايIIن رھبIIری در يIIک 
ی خIIاص محIIدود  موقعيIIت و يIIک مبIIارزه

امIا ). ضIمن کسIب تجIارب غنIی(ماند  می
ايIIIن تجIIIارب بIIIه محIIIض اتمIIIام مبIIIارزه 

. رونIIد از ميIان مIی) پيIروزی يIا شکسIIت(
چIه بIه (يعنی اگر ايIن مبIارزه تمIام گIردد 

ھIا کIه  ،  کميتIه)دليل موفقيت و يا شکست
اند،  با  ھا به وجود آمده انهدر درون کارخ

ای از بIIIIIين  اتمIIIIIام حرکIIIIIت بIIIIIرای دوره
از طIرف . کننIد روند و تداوم پيIدا نمIی می

ديگIIIر ھIIIم برخIIIی از رھبIIIران اصIIIلی و 
رھبIIران عملIIی کIIارگران  در بسIIياری از 
مIIوارد بIIه دليIIل انجIIام سIIازماندھی علنIIی 

در (گردنIIIد  شIIIناخته شIIIده و دسIIIتگير مIIIی
ايIIن را مIIورد کIIارگران شIIرکت واحIIد ھIIم 

شIIIاھد ھسIIIتيم، مIIIثE در مIIIورد منصIIIور 
اسIIIIIانلو و بسIIIIIياری از رھبIIIIIران عملIIIIIی 

شوند و بدين  ھا دستگير می ، اين)کارگران
ترتيIIب تIIداوم مبIIارزات و تجIIارب در آن 

نIIIه تنھIIIا ايIIIن . گIIIردد کارخانIIIه قطIIIع مIIIی
تجIIIIارب در درون يIIIIک کارخانIIIIه قطIIIIع 

ھIا  شود بلکه تجارب به سIاير کارخانIه می
دھنIد، انتقIال  ه انجام میکه مبارزات مشاب

 .يابد نمی
 

متاسIIIفانه در سIIIطح سراسIIIری ھIIIم ھمIIIين 
طور است و اشIکال اساسIی کIه مIا بIا آن 
مواجIIIIه ھسIIIIتيم، ايIIIIن اسIIIIت کIIIIه زمIIIIانی 
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شIود،  تجاربی در يک کارخانIه کسIب مIی

ايIIن تجIIارب بIIه دليIIل نبIIود يIIک رھبIIری 
ھIا، بIه   سراسری در سطح کارخانه عملی

 .شود ھای ديگر منتقل نمی کارخانه
 

بIIه ھمIIين دليIIل پيشIIنھاداتی کIIه مIIن اکنIIون 
خواھم مطIرح بکIنم بIر اسIاس شIرايط  می

ھIايی ھسIتند  ھا راه حIل اين. باشد فعلی می
که شايد کامل نباشد ولی به ھرحال متکی 

المللی و تجاربی مشIابه در  به تجارب بين
 EثIر، مIپانيا ١٩٣٦کشورھای ديگIدر اس 

و يIIIا شIIIرايط مشIIIابھی کIIIه مIIIا در سIIIطح 
جھIIIانی داشIIIتيم، بIIIه ايIIIن دسIIIتاوردھا در 

 .المللی رسيده شده است سطح بين
 

ھا  اين تجارب را ما بايد در سطح کارخانه
و در مIIIIIIIIIIواقعی کIIIIIIIIIIه اعتصIIIIIIIIIIابات و 

گيIIIرد، عملIIIی  اعتراضIIIاتی صIIIورت مIIIی
ھIای مخفIی  کميسيونآن ھم ساختن  . کنيم

 .ھا است  در سطح کارخانهکارگری
IIIود کIIIد بIIIتباه خواھIIIن اشIIIاد مIIIه اعتقIIIه ب

رھبIIIIIIران عملIIIIIIی کIIIIIIارگران در سIIIIIIطح 
کارخانه شناسايی شوند، زيرا که شIناخته 

ھا در واقع به تIداوم  شدن و دستگيری اين
مبIIارزات در سIIطح ھمIIان کارخانIIه لطمIIه 

ھIIای مخفIIی در واقIIع  ايIIن کميتIIه. زنIIد مIIی
تواننIد بIا افIرادی کIه از قبIل شناسIايی  می

ھIIای  کIIرده و مIIورد اعتمIIاد ھسIIتند، کميتIIه
د کننIIIد، چIIIه ھنگIIIامی کIIIه در  ايجIIIادائمIIی

سIIطح ايIIن کارخانIIه فعاليIIت و اعتراضIIی 
اگر در سطح . در جريان باشد و چه نباشد

ايIIن کارخانIIه اعتIIراض يIIا اعتصIIابی در 
جريIIIIان باشIIIIد رھبIIIIران از پشIIIIت پIIIIرده 

دھنIIد و  مخفيانIIه مبIIارزات را سIIامان مIIی
�زم نيسIIت شIIناخته شIIوند؛ و زمIIانی کIIه 

د، ايIIن کنII مبIIارزه تقليIIل و تنIIزل پيIIدا مIIی
ھIIا کماکIIان بIIه طIIور دائمIIی بايIIد بIIه  کميتIIه

 .فعاليت خودشان ادامه دھند
 

ی بعIIIIدی  ی بعIIIIدی کIIIIه در مرحلIIIIه نکتIIIIه
ھای  مطرح خواھد شد، اين است که کميته

تواننIIد بIIه  مخفIIی در سIIطح سراسIIری مIIی
 EثIه مIن کIی ايIوند، يعنIل شIھمديگر وص

ھIIIای  ی کIIIارگران عزيIIIز کارخانIIIه تجربIIه
واند در اسرع وقت ت نساجی در سنندج می

مIIثE بIIه کIIارگران اھIIواز و يIIا کIIارگران 
بIIه . ھفIIت تپIIه و يIIا بIIرعکس منتقIIل شIIود

ای اگIر سIIاختار  تIدريج مIا طIIی يIک دوره
ای و  تشIIIIکيEتی سراسIIIIری اعEIIIIم نشIIIIده

ای را در سراسIIر کشIIور سIIازمان  مخفIIی

 EثIه مIک کارخانIدھيم، اگر اجحافی در ي
در پرريس سIنندج از طIرف کارفرمايIان 

ايندگان رژيم اعمال شIود، در چنIدين و نم
ی ديگIIIر در سراسIIIر ايIIIران در  کارخانIIIه

ھمبستگی با کIارگران پIرريس سIنندج بIه 
کشIIند و در  پIIا خاسIIته و دسIIت از کIIار مIIی

ھIIای اوليIIه بIIرای  واقIIع ايIIن مسIIئله زمينIIه
ی خIIIود  اعتصIIIاب عمIIIومی را بIIIه وسIIIيله

کIIIIارگران و از طريIIIIق خودسIIIIازماندھی 
بنابراين تنھا . دکن خود کارگران فراھم می

مشکلی که ما در دوران گذشته داشتيم اين 
ھIای مخفIی  ھIای کميسIيون بوده که تجربIه

ايم و  ھا را خوب عملی نکرده در کارخانه
بIIIIه محIIIIض ايIIIIن کIIIIه فعIIIIاليتی بIIIIه پايIIIIان 

ی پيIروزی و چIIه  رسIد، چIIه در نتيجIه مIی
شکسIIت، کIIارگران، کارھايشIIان را تمIIام 

 سIIاير کننIIد و ارتباطIIات بIIا شIIده تلقIIی مIIی
گيرد  ھا شکل نمی کارگران ديگر کارخانه

و ايIن در واقIع يکIی از مسIائل اصIلی مIا 
ی آتIIی خواھIIد بIIود کIIه مبIIارزات  در دوره

 .تر انجام بدھيم تر و عميق را گسترده
 
 يکی از خواسته ھIا و شIعارھای اصIلی -

ی ايIIIIن دوره ی مبIIIIارزات کIIIIارگری در 
ايران ايجاد تشIکل ھIای مسIتقل کIارگری 

IIوده، چIIی و بIIطح محلIIای در سIIکل ھIIه تش
شIما . چه تشکل ھIای در سIطح سراسIری

به عنوان يک فعال کارگری ويژگی ھا و 
سIIIIIاختار تشIIIIIکيEتی ايIIIIIن تشIIIIIکل ھIIIIIای 
کارگری را که بايد تشIکيل شIوند چگونIه 
می بينيد؟ و اگر چنين تشکل ھايی تشکيل 
شود، به باور شما چه نقIش و تIأثيری در 

خواھIIد مبIIارزات کIIارگری در دور آينIIده 
 داشت؟

 
به اعتقاد من تشکل مستقل کارگری بسيار 

ی آتIIی ايفIIا  نقIIش مھIIم و محIIوری در دوره
دلIIيلش ھIIم ايIIن اسIIت کIIه در . خواھIIد کIIرد

موقعيت کنIونی اگIر شIرايط ايجIاد تشIکل 
مستقل کارگری مھيا گردد و ايجIاد شIود، 

ی  بIه دليIل انفجIاری بIودن وضIعيت طبقIه
کارگر و شدت فشارھای اقتصIادی رژيIم 
و فشIIارھای نظIIامی و فشIIارھای معنIIوی 

شIود، ايIIن  کIه از طIرق مختلIIف ايجIاد مIIی
ای ايفا کند و  تواند نقش چندگانه تشکل می

صIIرفا يIIک تشIIکل صIIنفی نخواھIIد بIIود و 
بIIIIرعکس تشIIIIکلی خواھIIIIد بIIIIود کIIIIه در 

ھIIای سياسIIی و تشIIکيEتی ھIIم وارد  حIIوزه
خواھد شد و يک محور مرکزی و اصلی 

رز کارگری برای جذب تمام نيروھای مبا
 .خواھد شد

 
امIIIIا در مIIIIورد تعريIIIIف تشIIIIکل مسIIIIتقل 
کارگری، يک سلسIله مEحظIات دارم کIه 

 .بينم بحث در مورد آن را �زم می
واضIIح اسIIت کIIه امIIروز ديگIIر کسIIی در 
درون جنIIبش کIIارگری مخالفIIت بIIا ايجIIاد 

کند و ھمIه ھIم  تشکل مستقل کارگری نمی
يک تعريف خاص در مورد آن دارند کIه 

مگIIان اسIIت، و آن ھIIم ايIIن مIIورد قبIIول ھ
است که تشکل مستقل به مفھوم اين اسIت 

مسIIIIتقل از «و » مسIIIIتقل از دولIIIIت«کIIIIه 
 .باشد» احزاب

 
اين توافق بسيار خIوبی اسIت کIه ھمIه بIه 

انIد، ولIی اگIر کمIی  آن دسترسی پيدا کرده
بIIه ايIIن مفIIاھيم نزديکتIIر برخIIورد کنIIيم، 

بينيم که اختEفات و انحرافات شIديدی  می
IIا در ايIIود داردحتIIاھيم وجIIن . ن مفIIدر اي

ای کIIه فرصIIتی بIIرای تبIIادل نظIIر و  دوره
ھIIIIIا و  مشIIIIIخص کIIIIIردن مفIIIIIاھيم و واژه

خIواھيم،  تشکيEت و ساختارھايی کIه مIی
ايجاد کنيم، وجود دارد بسيار خوب اسIت 

 .که اين مسائل موشکافی گردد
 

 کIIIIه در مIIIIورد تشIIIIکل مسIIIIتقل از دولIIIIت
 نمايند، به اعتقاد ھمگان از آن صحبت می

 مشخصIی کIه پIيش آمIده ايIن انحIرافمن 
است که برخی از فعالين جنبش کIارگری 
مفھIIIIIوم حکومIIIIIت را بIIIIIا مفھIIIIIوم دولIIIIIت 

مفھIIIوم حکومIIIت کIIIه . کننIIIد مخIIIدوش مIIIی
بخشی از يک دولت است در واقع دولIت 

ی  ی قضائيه و قوه ی مقننه و قوه قوهرا به 
حکIIومتی و يIIا ) ابIIزار سIIرکوب  (مجريIIه

پIس . کنIد  مIیکابينه فEن حکومت محIدود
. حکومIIIت، يIIIک بخشIIIی از دولIIIت اسIIIت

واضIIح اسIIت کIIه ايIIن گرايشIIات انحرافIIی 
ھIا  مخالف اين دولت ھستند و به سIرکوب

ھIIا و نيروھIIای  و حضIIور لبIIاس شخصIIی
انتظIIامی معترضIIند و حتIIا ايIIن دولIIت را 

امIا در ھمIين . دھنIد مورد سئوال قرار می
خواھند تشکل مستقل کارگری  محدوده می

تشIکل مسIتقل کIارگری کIه بسازند، يعنی 
خIIارج از ايIIن حکومIIت و مسIIتقل از ايIIن 

در صIIورتی کIIه از نقطIIه . حکومIت اسIIت
المللIی  نظر جنبش کارگری در سIطح بIين

داری بسيار فراتر از  مفھوم دولت سرمايه
بخصIوص در داخIل ايIران، . ھا اسIت اين

ھIا کماکIان  نھادھای مختلفی ھستند که اين
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ی  هامIIIIا مشخصIIIIا در قIIIIو. دولتIIIIی ھسIIIIتند

ی  مقننIIIه، مجريIIIه، قضIIIائيه و يIIIا کابينIIIIه
 .احمدی نژاد، ممکن است نباشند

مIIIثE ھمIIIين چنIIIد روز پIIIيش اختEفIIIی در 
درون طيIIIIIIIIIف اصIIIIIIIIIولگرا پيرامIIIIIIIIIIون 

يکIIIی از روسIIIای . موضIIIوعی پIIIيش آمIIIد
سIIازمان گردشIIگری موضIIعی گرفIIت کIIه 
مورد اختEف بعضی از افIراد دور و بIر 
آقای احمدی نژاد شIد و پIس از چنIد روز 

ای در   اين اختEفات بIا� گرفIت خامنIهکه
. نمIاز جمعIIه بIه ايIIن مسIئله برخIIورد کIIرد

کند که نماز  اين موضوع کامE مسجل می
ھIIا ھIIم در واقIIع يIIک بخشIIی از ايIIن  جمعIIه

ھمچنIين نھادھIای کIارگری . دولت ھستند
موجود کIه تحIت کنتIرل و يکIی از ابIزار 

ھIا  انIد، ايIن ھIا در گذشIته بIوده تحميق توده
داری در داخل   از دولت سرمايهھم بخشی

ی  نھادھIIIIايی مثIIIIل خانIIIIه. ايIIIIران ھسIIIIتند
کIIارگر، شIIوراھای اسEIIمی کIIار، حIIزب 

 .اسEمی کار و غيره
 

بنIIIIIابراين وقتIIIIIی مIIIIIا از تشIIIIIکل مسIIIIIتقل 
صIIIIحبت " مسIIIIتقل از دولIIIIت"کIIIIارگری 

کنيم، منظورمان ايIن اسIت کIه مسIتقل  می
ابزاری که در واقIع . از تمام ابزار دولتی

زار استحکام بخشIيدن بIه ايIن بخشی از اب
" سرشناسIIIان"بعضIIIی از . دولIIIت ھسIIIتند

جنبش کارگری ھم ھستند که اين بحث را 
» تابلوی ورود ممنوع«کنند که  عنوان می

به تشکل مستقل کارگری برای کIارگران 
ھIا بIه شIکلی  ايIن. نبايد وجود داشIته باشIد

کننIIد کIIه کIIارگری کIIه  صIIحبت از ايIIن مIIی
يIIا کIIارگری کIIه حتIIا طرفIIدار حIIزب هللا و 

حتIIا طرفIIدار شIIورای اسEIIمی و يIIا خانIIه 
کIIارگر باشIIد، بEمIIانع اسIIت کIIه بIIه درون 

مIا بايIد ايIن وجIه . اين تشکل مستقل بيايIد
تمايز را از ابتدا روشIن کنIيم، کسIانی کIه 
چIIIه کIIIارگر و چIIIه غيIIIر کIIIارگر از يIIIک 

کننIد، خودشIان  دولت سرکوبگر دفIاع مIی
اين بخشی از اين دولت ھستند و از ابزار 

تشIIکل مسIIتقل کIIارگری . باشIIند دولIIت مIIی
بايIIIد مسIIIتقل از تمIIIام اجIIIزای ايIIIن دولIIIت 
باشد، بنابراين اين خوانايی نخواھد داشت 
اگر مIا تشIکل مسIتقل کIارگری در ايIران 
ايجIIIاد کنIIIيم کIIIه فIIIردا آقIIIای محجIIIوب و 

ھای وابسIته بIه رژيIم و شIوراھای  نماينده
اسEIIمی کIIIار و حIIIزب اسEIIIمی کIIIار ھIIIم 

ل بشIIوند و بعضIIی از ايIIن وارد ايIIن تشIIک
. کارگران ھم از اين موضوع حمايت کنند

ايIIIن شIIIدنی نخواھIIIد بIIIود و چIIIون تشIIIکل 

مستقل کارگری بIرای سIازماندھی امIری 
گيرد، يعنی برای سازماندھی  صورت می

اعتصIIIIIIاب کIIIIIIIارگران دور ھIIIIIIIم جمIIIIIIIع 
شوند، برای حفاظت و دفاع از حقIوق  می

شIوند،  ی کارگران دور ھم جمIع مIی اوليه
 کامEبراين بايد تشکل مستقل کارگری بنا

از تمIIام اجIIزای دولIIت سIIرکوبگر پIIاکيزه 
 .باشد

 
مسIIIتقل از ی دوم در مIIIورد تشIIIکل  نکتIIIه

 ھمين عده که اشاره کردم از يک احزاب؛
سIو تشIکل مسIتقل کIارگری را مسIIتقل از 

دانند ولی عمE منظورشان فقIط  دولت می
مستقل از حکومت اسIت، از سIوی ديگIر 

IIحبت از ايIIیصIIکل   ن مIIن تشIIه ايIIد کIIکنن
در . بايداز احزاب سياسی ھم مستقل باشد

ای  مجموع اين بحث درست است اما نکته
که بايد در اين جا اشاره شود اين است که 

ی کIIIارگر در داخIIIل ايIIIران امIIIروز  طبقIIIه
تشکل مشخص سياسی خIودش را نIدارد، 
ھمانطور که قIبE ھIم اشIاره کIردم مفھIوم 

Iه بIدرت عامل ذھنی اين است کIه قIرای ب
رسIIIيدن طبقIIIه ی کIIIارگر و بIIIرای ايجIIIاد 
حکومIIت کIIارگری، بIIه حIIزب سراسIIری 

ی کارگر در داخل ايران نياز خواھد  طبقه
 .بود

 
ی گذشIIIIIIIIIIIIته و در حکومIIIIIIIIIIIIت  در دوره

شاھنشIIIاھی بIIIه دليIIIل نداشIIIتن ايIIIن حIIIزب 
سراسIIری، در مIIوقعيتی قIIرار گIIرفتيم کIIه 
انقEب از طرف ضد انقEب از ما ربوده 

ر در ايIIن شIIرايط، در ايIIن ولIIی ديگII. شIIد
ی  دانIIIيم طبقIIIه دوران تIIIدارکاتی، مIIIا مIIIی

ھIIای  توانIIد بIه ايIن ايجIIاد ھسIته کIارگر مIی
ی  اگر طبقه. اوليه حزب خود مبادرت کند

کارگر پرتوان و پIر از قIدرت را بIا يIک 
ی  فشIIIار بخIIIار بسIIIيار قIIIوی کIIIه از لولIIIه

ی لوکوموتيIIو بيIIرون  کارخانIIه و يIIا لولIIه
 بIIرای ايIIن کIIه ايIIن آيIIد، مقايسIIه کنIIيم، مIIی

نيروی قوی و پرتوان و حرارت بتواند به 
طور مستمر عمل کنIد و از تمIام منIافع و 
مواضIIع خIIود بIIه طIIور مسIIتمر و پيگيIIر 
حمايIIت کنIIد، بايIIد در درون يIIک سIIيلندر 
خIIودش را متIIراکم کIIرده و سIIازمان بدھIIد 

ھIIIايی کIIIه در درون ايIIIن  تIIIا بتوانIIIد اھIIIرم
 بIه سيلندر ھستند را به حرکIت درآورد و

طور اتوماتيک ايIن قIدرت را بازتوليIد و 
 .منتقل کند

 

ی کارگر باشد  اين سيلندر اگر حزب طبقه
ی  و آن نيروی قوی و پرتIوان خIود طبقIه

ی آتی اگر ما  بينيم که در دوره کارگر، می
بخIIواھيم، کارھIIای مIIؤثر و عميقIIی انجIIام 

ی کارگر بايد به حزب خودش  دھيم، طبقه
IIودش را تشIIزب خIIد و حIIدبرسIIکيل بدھ .

ی کارگر حIزب  پس در شرايطی که طبقه
خIIودش را تشIIکيل بدھIIد و يIIا حزبIIی پيIIدا 
کنIIIد کIIIه آن را از آن خIIIودش بدانIIIد و در 

ی  ی طبقIه درون اين حزب رھبران عملی
کارگر شرکت داشته باشIند و در رھبIری 

ی کارگر شرکت  اين احزاب، فعالين طبقه
داشته باشند، واضح است که اين حزب به 

ی کارگر و تشکل  شکلی جدا از طبقهھيچ 
تواند باشد و بخشی از  ی کارگر نمی طبقه
 .ی کارگر است طبقه

 
اين بحث که ما با تمام احزاب برای ورود 
به تشکل مستقل کارگری مخIالف ھسIتيم، 

از يIIIک . باشIIد کIIامE بحIIIث اشIIتباھی مIIIی
کنند  طرف اين گرايشات انحرافی بيان می

 عنIIIوان کIIIه بخشIIIی از کIIIارگرانی کIIIه بIIIه
تواننIIد وارد ايIIن  ابIIزار دولIIت ھسIIتند، مIIی

و از طرف ديگر ھم ! تشکل مستقل شوند
ی کIIارگر  ای کIIه طبقIIه آن سIIازمان اصIIلی

بIIرای سIIازماندھی حکومIIت کIIارگری در 
خواھنIد  خواھد ايجIاد کنIد، مIی آينده را می

. از تشIIکل مسIIتقل کIIارگری حIIذف نماينIIد
بنابراين اين دو بحث دو سوی يIک بحIث 

 ھسIIIIIت کIIIIIه در درون جنIIIIIبش انحرافIIIIIی
ھا است که بIه راه  کارگری متاسفانه مدت

افتاده و ھنوز برخورد جامع و عميقIی بIا 
بخصوص اين که اين بحث . آن نشده است

جنIIIIبش " سرشIIIIناس"انحرافIIIIی از افIIIIراد 
تواند  شود و در آتيه می کارگری اعEم می

تIIIاثيرات مخربIIIی در ارتبIIIاط بIIIا تشIIIکيل 
 .ندتشکل مستقل کارگری ايفا ک

اما به اعتقاد من در شIرايط کنIونی ھنIوز 
ی کارگر کIه مIورد اعتمIاد  آن حزب طبقه

ی کIIارگر در سIIطح سراسIIری قIIرار  طبقIIه
گرفتIIه باشIIد و متشIIکل از رھبIIران عملIIی 

ايIIن . ی کIIارگر باشIIد، وجIIود نIIدارد طبقIIه
حزب سراسری، در آينده بايد توسط ھمه 
کسIIIIانی کIIIIه در ايIIIIن سIIIIمت و سIIIIو گIIIIام 

شIIIروی کIIIارگری و کIIIل برداشIIIته و بIIIا پي
ی کارگر است،  جنبشی که متعلق به طبقه

 .به وجود آيد
 
 شIIIIIما تEIIIIIش ھIIIIIای پيشIIIIIروان جنIIIIIبش -

کIIIارگری و خIIIود طبقIIIه ی کIIIارگر را در 
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ايIIن راسIIتا بIIرای ايجIIاد تشIIکEت مسIIتقل 
کIIIIارگری در سIIIIال ھIIIIای اخيIIIIر چگونIIIIه 

 ارزيابی می کنيد؟
 

ھIای  ی گذشIته کميتIه به نظر مIن در دوره
 شدند که متشکل از رھبران مختلفی ايجاد
ی کIIIارگر بودنIIIد و کارھIIIای  عملIIIی طبقIIIه

ای ھIIIIIIم در سراسIIIIIIر ايIIIIIIران و  ارزنIIIIIIده
ھIIIIای مختلIIIIف انجIIIIام دادنIIIIد و  کارخانIIIIه

خبرھIIIIای جنIIIIبش کIIIIارگری را مIIIIنعکس 
ھای بسياری ھم پرداختند  کنند و ھزينه می

من در اين . و کارھايشان قابل تقدير است
خIIواھم بIIه يIIک سIIری نکIIاتی در  جIIا مIIی

. ھIای مختلIف اشIاره کIنم مورد ايIن کميتIه
ی بسIياری موجIود  ھای شناخته شده کميته
ی پيگيری بIرای ايجIاد  کميته: مانند. است

ی ھمIIاھنگی  تشIIکل آزاد کIIارگری، کميتIIه
ی  بIIIرای ايجIIIاد تشIIIکل کIIIارگری، کميتIIIه

ھای  ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل
ی  کIIارگری، شIIورای ھمکIIاری، اتحاديIIه

ھIIIIIای  ی کميتIIIIIه  اتحاديIIIIIهآزاد کIIIIIارگران،
کIIIIه ھمIIIIه کارھIIIIای . کIIIIارگری و غيIIIIره

 .ای در حد خود انجام دادند ارزنده
ای که به نظIر مIن مطIرح اسIت  اما مسئله

ای کIه ايIن  و کمبود و يک اشIکال اساسIی
ھIIا در سIIطح سIIاختاری دارنIIد، ايIIن  کميتIIه

است که به يIک سIئوال اساسIی کIارگران 
: کهبايد پاسخ دھند و اين سئوال اين است 

حمايIت ھIا بIر سIر  اختEف تمام اين کميته
 بر سر چيست؟ چرا اين ھمه از کارگران

ھای مختلف ساخته شده اسIت؟ چIرا  کميته
ھIIIا  انشIIIقاقات و انشIIIعاباتی در درون ايIIIن

ھIIا در درون  گيIIرد؟ و چIIرا ايIIن شIIکل مIIی
يک اتحاد عمل سراسری در سطح ايران 

ی کIارگر  توانند با ھم از حقIوق طبقIه نمی
  بکنند؟دفاع

 
اين سئوال محوری بسيار مھمی است کIه 
رفقا و دوستانی که کمک مھمی در ايجاد 

. گIو باشIند اند، بايد پاسخ ھا کرده اين کميته
ھاسIت در جنIبش  اين بحثی است کIه سIال

کIIارگری بIIIين پيشIIIروان کIIIارگری طIIIرح 
مIIا در درون جنIIبش کIIارگری . شIIده اسIIت

ی نخست بايد بپذيريم که نظرات  در وھله
ھIIIIای مختلIIIIف شIIIIکل  تلIIIIف و برنامIIIIهمخ
گيرد، بعضی از افرادی که در جنIبش  می

ی مبIIIIIIIارزاتی  کIIIIIIIارگری وارد صIIIIIIIحنه
ھIIا اعتقIIاد بIIه سIIنديکاليزم  شIIوند، ايIIن مIIی

دارنIIد و يIIا  اصEII سنديکاليسIIت ھسIIتند؛ 
ی  بعضIIIIی اعتقIIIIاد بIIIIه عقايIIIIد و برنامIIIIه

ھIIIا اعتقIIIاد بIIIه  کمونيسIIIتی دارنIIIد؛ بعضIIIی
ھIIا  عضIIیی سوسياليسIIتی دارنIIد؛ ب برنامIIه

طرفIIدار شIIعار لغIIو کIIار مIIزدی ھسIIتند؛ 
ھIای  ھا به درجات مختلIف گIرايش بعضی

سوسIIIيال دمIIIوکرات ممکIIIن اسIIIت داشIIIته 
ھIIIIا آنارشيسIIIIت ھسIIIIتند؛  باشIIIIند؛ بعضIIIIی

ھIIIا آنارکوسنديکاليسIIIت ھسIIIتند و  بعضIIIی
يعنی انواع و اقسام نظرات مختلف . غيره

گيIرد  در درون جنبش کIارگری شIکل مIی
ليIل اختنIاق و بIه و اين تعIدد نظIرات بIه د

ھIIIای جIIIامعی وجIIIود  دليIIIل ايIIIن کIIIه بحIIIث
نداشته و به دليل ھمين عدم تبادل نظرات 

امIIا کمکاکIIان . در نبIIود ميIIز گردھIIا اسIIت
ايIIIن نظIIIرات مختلIIIف و متعIIIدد در سIIIطح 
جامعه در درون طيف اپوزيسIيون دولIت 

بنIIابراين . گيرنIIد داری شIIکل مIIی سIIرمايه
م ی اول بپIذيري ای کIه بايIد در وھلIه مسئله

اين است که اختEفIاتی ممکIن اسIت ميIان 
ھIIIIا وجIIIIود داشIIIIته باشIIIIد کIIIIه  ايIIIIن طيIIIIف

امIروز ھIIيچ . اختEفIات واقعIIی ھIم ھسIIتند
ای  کIIIIس، ھIIIIيچ گروھIIIIی و ھIIIIيچ کميتIIIIه

ی  ھIIا تنھIIا نماينIIده توانIIد بگويIIد کIIه آن نمIIی
راديکال جنبش کIارگری در داخIل ايIران 

اين مقام بايد از طريق تبادل نظIر . ھستند
مشIIترک، از طريIIق عمIIل از طريIIق کIIار 

مشIIترک نشIIان داده شIIود کIIه چIIی کسIIIی 
تر از ديگIری  اش فراتر و راديکال برنامه

توانيم قبل از طی اين پروسه  ما نمی. است
بIIIه انشIIIقاقات و انشIIIعابات در ميIIIان يIIIک 
بخش عمده و مھمی از پيشروان کارگری 

از اين نقطه نظر، اين اشکال . دامن بزنيم
و وجود داشته اساسی ميان کارگران پيشر

 .است
 

ی رعايIIIIIIIت  از طIIIIIIIرف ديگIIIIIIIر مسIIIIIIIئله
ھIIIا   در ايIIIن کميتIIIهدموکراسIIIی کIIIارگری

برای اين که اتحاد عمIل سراسIری . است
ھIIIای  ھIIIا و کميتIIIه بIIIين تمIIIام ايIIIن گIIIرايش

ی کليدی ھمIان  موجود، ايجاد گردد مسئله
بايIIد . رعايIIت دموکراسIIی کIIارگری اسIIت

حIIق نظIIر سIIايرين بIIه رسIIميت شIIناخته و 
مIIIا بIIIر . محتIIIرم شIIIمرده شIIIودپذيرفتIIIه و 

توانيم با حفIظ عقايIد  اساس اتحاد عمل می
خودمIIIان بIIIا حفIIIظ موقعيIIIت و تشIIIکيEت 

ی کIارگر،  خودمان برای حمايت از طبقIه
بIIرای حمايIIت از اعتصIIاب گIIران، بIIرای 
حمايIIIIت از محمIIIIود صIIIIالحی، منصIIIIور 
اسانلو، و تمام مبارزينی که در گذشته بIه 

 متحIIدا کIIار انIIد و يIIا ميافتنIIد، زنIIدان افتIIاده
مشIIIترک انجIIIام دھIIIيم، آن ھIIIم متکIIIی بIIIه 

المللی خود در سطح جھان که  متحدان بين
مIIا تIIا بIIه طIIور . ھIIا کIIارگر ھسIIتند ميليIIون

متشکل و بIه طIور متحIد و منسIجم بIا ھIم 
شروع بIه فعاليIت نکنIيم واضIح اسIت کIه 

المللIIIIIی خودمIIIIIان را ھIIIIIم  متحIIIIIدين بIIIIIين
تIIIوانيم بIIIه طIIIور پايIIIدار جIIIذب ايIIIن  نمIIIی

 .محرکت بکني
 

گرايIIIی، افتIIIرا، از پشIIIت  بنIIIابراين حIIIذف
خنجIIر زدن، انشIIعاب و انشIIقاق در ميIIان 

ھIIIايی کIIIه کIIIاری جIIIز حمايIIIت از  کميتIIIه
ی کIIارگر ندارنIIد بIIه نظIIر مIIن يIIک  طبقIIه

اشتباه اساسی است و بايد کIامE برطIرف 
خواھش من اين است که ميزگIردی . شود

تشکيل شود و از تمIام رفقIای دسIت انIدر 
يIIن بحIIث را انجIIIام کIIار دعIIوت شIIود و ا

مIIIا ايIIIن بحIIIث را از طريIIIق کتبIIIی . دھIIIيم
ايIIم ولIIی  ھIIا اسIIت کIIه مطIIرح کIIرده سIIال

کنIIIد و حتIIIا  متاسIIIفانه کسIIIی تIIIوجھی نمIIIی
مقIIIا�تی کIIIه در مIIIورد ايIIIن موضIIIوعات 

ھIIIIا،  شIIIIود از طريIIIIق سIIIIايت نوشIIIIته مIIIIی
ھIIا و نشIIريات ايIIن رفقIIا حIIذف  روزنامIIه

. شود که بحثی در اين مورد راه نيافتد می
يکIIIIی از اشIIIIکا�ت و يکIIIIی از بنIIIIابراين 

مسIIائل کليIIIدی اسIIت کIIIه رھبIIران عملIIIی 
جنIIبش کIIارگری کIIه کارھايشIIان ھIIم قابIIل 

ھIIIای بسIIIياری ھIIIم  تقIIIدير اسIIIت و ھزينIIIه
ھIIا متاسIIفانه دچIIار   ايIIن. پرداختنIIد، اسIIت

اند و اين مسائل ابتدايی  لغزش اساسی شده
کنند و اين برخوردھا يIک  را رعايت نمی

ی کل ما و کل سلسله خطراتی در آتيه برا
جنIIبش کIIارگری بIIه بIIار خواھIIد آورد کIIه 

 :اين دو خطر عمده ھستند
 

اگIIر مIIا جلIIوی ايIIن افتIIراق را نگيIIريم و 
اتحاد عمل سراسری ايجاد نکنيم، يکی از 
مسIIIIIائلی کIIIIIه در غيIIIIIاب مIIIIIا در سIIIIIطح 

ھIIا، در غيIIاب حضIIور رھبIIران  کارخانIIه
افتIIIد  ايIIIن اسIIIت کIIIه،  عملIIIی اتفIIIاق مIIIی

ی بIIورژوا و نيروھIIای متخاصIIم، نيروھIIا
تواننIد رھبIری  بورژوا مIی نيروھای خرده

ی کIارگر را در يIک مقطIع خاصIIی  طبقIه
اين امر بارھا در تIاريخ . به دست بگيرند

اتفاق افتاده و اين يک خطر بسيار مھمIی 
است، اگر ما اتحاد عمل سراسری نداشته 

 .باشيم با اين خطر مواجه خواھيم شد
 

ن آن تر ديگر اين است که امکIا خطر مھم
وجود دارد که به موقعيت ايران و شرايط 

رفقIIIا خIIIوب اطEIIIع . گIIIردد کنIIIونی برمIIIی
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آی ال «المللIی کIار  دارند که سIازمان بIين

بارھا به ايران مسافرت کرده و قصد » او
ی کIIارگری  ايIIن را دارد کIIه يIIک اتحاديIIه

داری  در ايران با ھمکاری دولت سIرمايه
ی کIIارگری  يIIک اتحاديIIه. بIIه وجIIود آورد

ای ايجIاد  د خواھد بود، که يک روزنIهزر
ی کارگر  کند برای طبقه که اکثر طبقه می

 ١٠را به درون اين اتحاديه بکشد و برای 
ی کIIارگر را بIIه   سIIال آينIIده طبقIIه١٥الIIی 

واضح است . شکل ديگری تحميق بنمايند
کIIه اگIIر يIIک بIIديل سراسIIری از متحIIدين 

ی کIIارگر نقIIدا وجIIود نداشIIته باشIIد،  طبقIIه
شIوند  موفق می) دولت و آی ال او(ھا  اين

که اين اتحاديه را به وجود آورند و بخش 
عظيمIIIIی از کIIIIارگران را در درون ايIIIIن 

ی زرد کاناليزه کننIد و در حقيقIت  اتحاديه
ای کIار و زحمIات مIا بIه  بIرای يIک دوره

 .تعويق خواھد افتاد
 

از ايIIن نقطIIه نظIIر مھIIم اسIIت کIIه در ايIIن 
س فرصIIتی کIIه مIIا داريIIم، و فرصIIت تIIنف

يعنی چانIه زنIی دولIت (کوتاھی ھم است 
داری ايران با امپرياليزم به زودی  سرمايه

بIه پايIان خواھIد رسIيد و زد و بندھايشIان 
ی  را با ھم انجام خواھند داد و سIر و کلIه

در داخل ايران پيدا خواھد شد ) آی ال او(
ی کIIIارگری را ھIIIم ايجIIIاد  و ايIIIن اتحاديIIIه

سIری ، ايIن اتحIاد عمIل سرا)خواھند کIرد
مIIIن توصIIIيه . را حتمIIIا بIIIه وجIIIود آوريIIIم

ھIIIIا و دسIIIIت  کIIIIنم  کIIIIه تمIIIIام نماينIIIIده مIIIIی
ھايی که اساميشان را  اندرکاران اين کميته
ای فراخواننIIIIIد و بIIIIIا  برشIIIIIمردم، جلسIIIIIه

ھمIIIIIديگر صIIIIIحبت نماينIIIIIد و بIIIIIا حفIIIIIظ 
ھIIIای خودشIIIان يIIIک اتحIIIاد عمIIIل  کميتIIIه

سراسری برای حفظ منافع کارگران ايجاد 
گری وجود ندارد و جز اين راه دي. نمايند

اسIIIIIاس کIIIIIار ھIIIIIم پIIIIIذيرش دموکراسIIIIIی 
پIذيرش و احتIرام بIه حIق . کارگری اسIت

داشIIتن اخIIIتEف نظIIر در درون خودمIIIان 
اگIIIر کسIIIی ايIIIن کIIIار را نپIIIذيرد و . اسIIIت

انجIIIام ندھIIIد، واضIIIح اسIIIت کIIIه در آتيIIIه 
 .منزوی خواھد شد

ای  ايIIن مسIIئله يکIIی از اشIIکا�ت اساسIIی
اسIIIت کIIIه مIIIا در مقابIIIل خIIIود و جنIIIبش 

 .رگری داريمکا
 
 آيا از مبارزات اخيIر نسIاجی کردسIتان -
کIه ) پرديس سنندج و فIرش غIرب بافIت(

در ھفته ی اخير جدا از مبارزات پيوسته 
شان برای دستيابی به مطالباتشان به چنIد 

حرکIIت فراکارخانIIه ای دسIIت زدنIIد، مIIی 
توانيم به عنوان سرآغاز فاز در مبارزات 

 .کارگری در ايران نام ببريم
 

 اعتقIIIاد مIIIن فعاليIIIت ايIIIن رفقIIIا و ايIIIن بIIIه
اتحIIIادی کIIIه در چنIIIد بخIIIش از کارخانIIIه 
ايجاد شده، فعاليت ارزنده و مھمی است و 

توانIIد  ی بسIIيار غنIIی مIIی ايIIن يIIک تجربIIه
ھا در ساير نقاط  باشد برای ساير کارخانه

البتIIIه در سIIIاير نقIIIاط ايIIIران ھIIIم  .ايIIIران
ھIIايی در راه ايجIIاد اتحIIاد ھرچنIIد  کوشIIش

در ھفIت تپIه ھIم . جام شده اسIتناموفق ان
ھای مجاور  مواردی ديده شده که کارخانه

در اتحاد با کارگران ھفت تپه يک سلسله 
 .اند اقدامات انجام داده

 
ايIن اقIدامات بخصIوص يIک اقIدام بسIIيار 

عمل متحد اين رفقا که . مؤثر و مھم است
در اين سه کارخانه حضور داشتند بسيار 

نظر مطالباتی از نقطه . حائز اھميت است
شIود نکIات جIالبی در يکIی  که مطرح می

از گزارشIات کIIه توسIط يکIIی از دوسIIتان 
نوشIIته شIIده بIIود، وجIIود داشIIت کIIه بIIه آن 

 .کنم اشاره می
 

 شIھريور بIين دو نفIر ٣١ای در  در جلسIه
از نمايندگان کارگران نساجی کردستان و 
برخIIIی از نماينIIIدگان دولIIIت، بخصIIIوص 

س کIل بنيIاد فردی به نام فروزنده کIه رئIي
مستضIIعفان و جانبIIازان اسIIت، ايشIIان در 

 ميليIارد ٣٠ھايشان پيشIنھاد  يکی از بحث
تومان وام را که در اختيIار شIرکت قIرار 

کنIIIد و اظھIIIار داشIIIته کIIIه  بدھنIIIد، رد مIIIی
کارخانجIIIIات نسIIIIاجی در ايIIIIران ضIIIIرر 

دھند و ھيچ گونIه سIوددھی و ارزشIی  می
گذاری در صنايع نساجی  ندارند و سرمايه

 .رزش استا بی
 

اين فصل نوينی در مبIارزات و مطالبIات 
توانIد در آن منطقIه ايجIاد کنIد و آن  ما می

ھم يک سری مطالباتی مرتبط به تجIارب 
ی جنIIIبش کIIIارگری در چنIIIد سIIIال  گذشIIIته

ھمان طور که در اول بحث (گذشته است 
ی بIIارش  تجIIارب کارخانIIه: اشIIاره کIIردم

ی کشIIمير و مIIواردی  اصIIفھان، کارخانIIه
ايIIIIIن ).  اعتصIIIIIاب ھفIIIIIت تپIIIIIهدر ھمIIIIIين

موضIIوع مطIIرح شIIده و ايIIن اسIIت کIIه مIIا 
بايد پاسخ داشته باشيم برای آقايی که ايIن 

کIIIارگران بايIIIد . صIIIحبت را کIIIرده اسIIIت
آقIIای فروزنIده اگIIر ايIن کارخانIIه : بگوينIد

دھIIIد،  ھIIIيچ سIIIودی نIIIدارد و ضIIIرر مIIIی
بنIIIابراين ايIIIن وام را بIIIه خIIIود کIIIارگران 

 و بدھيIIIد و خIIIود کIIIارگران کنتIIIرل توليIIIد
 .توزيع را در دست  گيرند

 
ی خيلIی مھمIی  طرح اين موضIوع مسIئله

ھIا کIه ايIن  است زيرا به احتمال قIوی ايIن
کننIIIIد و فعاليIIIIت  پيشIIIIنھاد را قبIIIIول نمIIIIی

تIر  کارگران وارد يک فاز خيلی مشIخص
ی بسيار  شود و اين تجربه تر می و سياسی
توانIد بIه سراسIر کارخانجIات کIه  مھم مIی

يIت توليIد و توزيIع کارگران خودشIان قابل
: گوينIد کIارگران مIی. را دارند منتقل شود

اگIIر ايIIن کارخانجIIات سIIودی نIIدارد پIIس "
کارخانه را به دست خود ما بسپاريد و ما 

. دھIيم کIه چقIدر سIودآوری دارد نشان می
توليIIIIIد و توزيIIIIIع را خودمIIIIIان سIIIIIازمان 

در برخIIی از مIIوارد جنIIبش "!  دھIIيم مIIی
م و المللIIی ھIIم کIIه شIIرايط کII کIIارگری بIIين

بIIIيش مشIIIابھی بIIIا ايIIIران داشIIIته و تحIIIت 
اختناق بوده، زمانی که ايIن شIعار کنتIرل 

کند و سراسری  کارگری گسترش پيدا می
گIIردد، بعضIIی از کIIارگران دسIIت بIIه  مIIی

زننIIIIIد و ايIIIIIن  ھIIIIIا مIIIIIی اشIIIIIغال کارخانIIIIIه
ھIIIIIIIا را بIIIIIIIه زور از دسIIIIIIIت  کارخانIIIIIIIه

گيرنIIد و  کارفرمايIIان بIIه دسIIت خIIود مIIی
کننIIIد و در  توليIIIد را بEفاصIIIله آغIIIاز مIIIی

دھنIIد کIIه ايIIن کارخانIIه بIIا  عمIIل نشIIان مIIی
ھمIIت خIIود کIIارگران چIIه توليIIد فراوانIIی 

 . تواند داشته باشد می
 

ی مھمIIی کIIه ايIIن  از طIIرف ديگIIر مسIIئله
قIIIدرت ی  کنIIIد مسIIIئله شIIIعار مطIIIرح مIIIی

ی کIIارگر در داخIIل  طبقIIه.  اسIIتکIIارگری
ايIIIران بIIIه تIIIدريج طIIIی طIIIرح ايIIIن نIIIوع 

 پيدا کند و تواند اعتماد به نفس شعارھا می
خود را سازمان دھد، مديريت کارخانه را 
در دسIIت خIIودش بگيIIرد و توليIIد را خIIود 
سازمان دھد و اين نIوع مIوارد مشIخص، 

تواند در آتيه کمک شايانی نمايد برای  می
اين که فعاليت کارگران به جايی برسد که 
خودشIIIIIIان سIIIIIIازماندھندگان اصIIIIIIIلی در 

ھIIIIا بشIIIIوند و خودشIIIIان قIIIIدرت  کارخانIIIIه
اين تجIارب . ری را به دست بگيرندکارگ

نمايIد بIرای بIه  کوچک کمIک شIايانی مIی
دسIIIت آوردن کنتIIIرل کIIIارگری در سIIIطح 

 .ھا کارخانه

 اکبر مرتضوی:  شده توسطپياده 
 



 

 ميليتانت
ھفدھمشماره   

  دوره دوم-  سال دوم-١٣٨٧ آبان
١٢ 

 
 المللی مباحثات مسايل بين

 درباره وقايع اخير بوليوی 
ھIIای انقEبIIی  گيIIری مارکسيسIIت و موضIIع

 در آمريکای �تين

 

خوانيIد،  ه در ادامIه مIیآن چI: توضيح سردبير

ھIIIای درونIIIی  ی بحIIIث سIIIازی شIIIده مIIIتن پيIIIاده

ھIIای انقEبIIی ايIIران اسIIت  گIIرايش مارکسيسIIت

ھIا کIه بIه  اين بحث. المللی در مورد مسائل بين

صIIIIIورت مIIIIIنظم ادامIIIIIه خواھIIIIIد داشIIIIIت، در 

 .يابند ھای آتی نشريه نيز انعکاس می شماره

 
 :بحث رفيق مجيد آرام

خ داده، در در بوليوی اتفاقIات بسIياری ر
 بIار ٤اين چھار سال اخير، سه الی چھIار

ی کIIارگری بوليIIوی و دھقانIIان آن،  طبقIIه
ھا بار  قدرت در دستشان قرار گرفته و ده

اند که قدرت را  ديگر امکان اين را داشته
ولIIIIی در بوليIIIIوی . بIIIIه دستشIIIIان بگيرنIIIIد

مشIIکل ايIIن بIIوده کIIه يIIک حIIزب انقEبIIی 
 را ھIIا وجIود نداشIIته کIه بتوانIIد ايIن جنIIبش
ھIا کIه  سامان دھد و بIه اھIداف طبيعIی آن

تشکيل شIوراھای کIارگری و ملIی کIردن 
 .ھای بزرگ است، برساند شرکت

 
منتھIIی در يIIک سIIال اخيIIر شIIرايط بسIIيار 
عIIIIوض شIIIIده و مسIIIIائلی اتفIIIIاق افتIIIIاده، 

ھIIIای کIIIارگران و دھقانIIIان بوليIIIوی  تIIIوده
چنIIدين بIIار مبIIارزات مسIIلحانه صIIورت 

ن رئIيس دادند که منجIر بIه تعIويض چنIدي
جمھور شده، و جنبش جھتی نو گرفته که 

در . ھمان مبارزات قانونی پارلمانی است
ی انقEبIIIی کIIIارگران،  ايIIن مبIIIارزه، تIIوده

را بIIه عنIوان رئIIيس » اوو مIورالز«آقIای 
جمھIIور خIIود انتخIIاب کردنIIد ولIIی آقIIIای 

متاسIIIفانه طIIIی ايIIIن چنIIIد » اوو مIIIورالز«
سالی که رئيس جمھور بوده نتوانسته ھيچ 

 به جلو بردارد و اين امر يک خEء قدمی
يعنIی . وسIيع اجتمIاعی ايجIاد نمIوده اسIت

در حقيقت يک خEIء قIدرت اجتمIاعی بIه 
ی  وجIIIIIود آمIIIIIده و در ايIIIIIن خEIIIIIء ھمIIIIIه

ھIIای اجتمIIاعی شIIرکت وسIIيعی در  جنIIبش
ھای خود و از ميدان بIه  ی خواسته مطالبه

در بIIIIIIردن سIIIIIIاير قشIIIIIIرھای اجتمIIIIIIاعی 
 .اند نموده

 
 اخيIIر کIIارگران و ھIIر چنIIد در يIIک سIIال

ھIIIIای  ھIIIIا و دھقانIIIان فعاليIIIIت رھبIIIران آن

چشIIIمگيری نداشIIIته و در کارھIIIا دخIIIالتی 
انIد و حرکIت رو بIه جلIو نداشIته و  ننموده

انIد،  تIر شIده تر و ضIعيف ھر روز ضعيف
ھIای  ھIا قIدم ی مقابل  فاشيست اما در نقطه

 !اند تر و حرکت رو به جلو داشته محکم
 

ای در  در ايIIIIIIIIIIIIIIIن مIIIIIIIIIIIIIIIورد مقالIIIIIIIIIIIIIIIه
)Marxist.com ( اسIIه اسIIود دارد کIIوج

ھای مIن بIر آن قIرار دارد و پيشIنھاد  گفته
. کIنم کIه در ايIن مIورد صIحبتی بکنIيم می

 سپتامبر نوشته شده و در ١٥اين مقاله در 
ای است که اخيرا اتفاق افتاده  مورد حادثه

 .است
 ١١در ايIIIIن مقالIIIIه آمIIIIده کIIIIه پIIIIنج شIIIIنبه 

 ی  نفر دھقان بIه وسIيله٣٠سپتامبر حدود 
نيروھIIIIIای فاشيسIIIIIتی کIIIIIه زيIIIIIر ھIIIIIدايت 

اين . ھای بوليوی بودند، کشته شدند راست
کشIIIتار از آن جIIIا شIIIروع شIIIد کIIIه حIIIدود 
ھزار دھقان در حIال رفIتن بIرای شIرکت 

ای و ضدفاشيسIIIIIتی  در تظIIIIIاھراتی تIIIIIوده
ای نيIIروی مسIIلح زيIIر نظIIر  بودنIIد، عIIده

ی ايالتی، که فردی مشخص با نام  فرمانده
. د، قIIرار داشIIتندبIIو» لئوپولIIدو فرنانIIدز«

کنند به حملIه بIه فرودگIاه  ھا شروع می آن
ھای دولتی شھر و بدين طريق  و ساختمان

درگيری بين دھقانان و نيروھای فاشيستی 
 .گردد آغاز و کشتار شروع می

 
در اولIIIين درگيIIIری نيروھIIIای فاشيسIIIتی 
قIIIIIIادر بIIIIIIه ضIIIIIIربه زدن بIIIIIIه دھقانIIIIIIان 

ی  گردنIIIد امIIIا در ادامIIIه تظاھرکننIIIده نمIIIی
ات و چنIIIIد کيلIIIIومتر دورتIIIIر در تظIIIIاھر
ی شIIIھر بIIIا کمIIIين گذاشIIIتن بIIIرای  حاشIIIيه

شوند که  تظاھرکنندگان غيرمسلح قادر می
ھIا تيرانIدازی نمIوده و بIدين ترتيIب  به آن

بعدا . گردند بيشتر از صد نفر مجروح می
گردد که تعداد زيادی از افرادی  معلوم می

که تيراندازی را آغاز کردند از نيروھای 
 و از اسIتانداری پانIدو و شIھر رژيم بIوده

 .اند آمده» کوبی خواه«
 

ھIIا و کشIIتار از  ايIIن اتفاقIIات و تيرانIIدازی
ی گذشته آغاز شده و ھيچ نشانی  پنج شنبه

. ھIا وجIود نIدارد از کم شدن ايIن درگيIری
در اين ميان بسياری، انتقادات شديدی از 

نماينIد و حتIا نماينIدگان  دولت بوليIوی مIی
يالت انتقIادات شIديدی خود دولت در اين ا

گويند که دولت بايIد بIه طريIق  کرده و می
 .ديگری عمل نمايد

 

بIIIIا�خره شIIIIب جمعIIIIه، مIIIIورالز رئIIIIيس 
جمھIIIIوری بوليIIIIوی شIIIIرايط اظطIIIIراری 

ی ايIن احIوال  دارد ولIی بIا ھمIه اعEم مIی
نيروھای مسلح و فرماندھان اين ايالت ھم 

ھIا را ادامIه  نشينی نکرده و درگيIری عقب
ھIا  بارزات بين ارتش و گروهداده و اين م

کنIIIد، تIIIا  تIIIا روز يکشIIIنبه ادامIIIه پيIIIدا مIIIی
ھIIای  بIIا�خره فرودگIIاه ايIIن شIIھر را گIIروه

دھنIIIد و  مسIIIلح بIIIه ارتIIIش بIIIاز پIIIس مIIIی
ھIا بIIه برزيIل فIIرار  بسIياری از ايIن گIIروه

 .کنند می
 

 نفIIر کشIIته ٣٠در ايIIن چنIIد روزه حIIداقل 
شIIده و بنIIا بIIه گزارشIIاتی، دولIIت مداخلIIه 

 بسIIيار ديIIر عمIIل نمIIوده، کوتIاھی کIIرده و
حتا با اين که يک گروه دست راسIتی کIه 
در جناح دولتی است به صورت علنی در 

ی  ھا دست داشته، دولت از حمله درگيری
ھا ھيچ جلوگيری ننموده و تا زمانی که  آن

ارتIIش و پلIIيس بIIه داخIIل شIIھر وارد نشIIده 
دادنIد  ھا به حمEت خود ادامه می بودند آن

 پليس بعد از وارد شدن تا اين که ارتش و
ھIIIا جلIIIوگيری  ی آن بIIIه شIIIھر از مداخلIIIه

 .کنند می
 

در حقيقIت اتفIاقی کIه افتIاد، کودتIايی بIود 
در بسIياری از منIاطق . که شکست خورد
ھIIای مسIIلح را بIIه عقIIب  کIIارگران، گIIروه

راندنIIIد و نگذاشIIIتند کIIIIه خيلIIIی جاھIIIIا را 
با اين حال در بسياری از مناطق . بگيرند

 دفIIIاع و مداخلIIIه را کIIIه کIIIارگران قIIIدرت
اوو «ی رھبIIران حIIزب  داشIIتند بIIه وسIIيله

ھIIIIIIIا  از دخالIIIIIIت و دفIIIIIIاع آن» مIIIIIIورالز
ی  کIاری کIه آقIای فرمانIده. جلIوگيری شIد

ايالIIت کIIIرد کIIIار غيرقابIIل انتظIIIار نبIIIود، 
دانستند که ايشان  دولت بوليوی و ھمه می

 در رژيIIIIIIIIIIم ٨٠ی  ھIIIIIIIIIIای ده در سIIIIIIIIIIال
ديکتاتوری ھم، فرمانIده بIوده و در خريIد 

فIIروش مIIواد مخIIدر دسIIت داشIIته و تIIا و 
دانسIIته کIIه ايشIIان   دولIIت مIIی٢٠٠٦سIIال 

آوری نيIIرو و اسIIلحه و  مشIIغول بIIه جمIIع
 .تدارک برای حمله است

 
سIIIIئوال و بحIIIIث جIIIIالبی کIIIIه در منطقIIIIه 

»EزوئIIIوی و ونIIIن » بوليIIIان دارد ايIIIجري
است که چرا ارتش به موقع عمIل نکIرده 
است؟ چاوز رئيس جمھوری ونزوئE در 

ھای  ی تلويزيونی گفت که ژنرال مصاحبه
. انIد بوليوی در آن روزھا اعتصاب کIرده

و ھمچنين اظھار داشت که اگIر کسIی در 
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بوليIIIوی سIIIعی در کودتIIIا داشIIIته باشIIIد يIIIا 
بخواھد رئيس جمھIور بوليIوی را از بIين 

دخالIIت ببIIرد، ونIIزوئE شIIايد مجبIIور بIIه 
ھIIIای مIIIردم در   و کمIIIک بIIIه تIIIودهنظIIIامی

ف فرمانIIدھان از ايIIن طIIر. بوليIIوی گIIردد
انIIد کIIه مIIا لزومIIی بIIه  ارتIIش بوليIIوی گفتIIه

کمIIIIIک و دخالIIIIIت از خIIIIIارج از کشIIIIIور 
: بينIIIيم و چIIIاوز ھIIIم در جIIIواب گفتIIIه نمIIIی

بسIIيار خIIوب پIIس ايIIن مسIIئله را لطفIIا بIIه 
در . ھIم برسIانيد) CIA(اطEع امريکا و 

خواھIIد ايIIن مسIIIئله را  حقيقIIت چIIاوز مIIی
برساند که ونIزوئE در صIورت نيIاز، بIه 

 . بوليوی کمک خواھد کردھای توده
 

 سIاعت بعIد ٢٤رھبران ارتش بوليوی تIا 
از دريافIIت دسIIتور حملIIه و مداخلIIه بIIرای 
گرفتن شھر، از دخالت سربازان و ارتش 

ھا جلوگيری کردند، تا اين که  در درگيری
در نھايIIت رئIIيس جمھIIوری بوليIIوی خIIود 

ھIا ايIن  مجبور شده که بIا رفIتن بIه پادگIان
م اسIIIت کIIIه در مسIIIل. کIIIار را پIIIی بگيIIIرد

ارتIIش بوليIIوی ھIIم يIIک سIIری اختEفIIات 
وجIIIود دارد، ارتIIIش بIIIه دو جنIIIاح تقسIIIيم 

انقEبيIIون و ضIIد انقEIIب، و ايIIن : گرديIIده
 .در بوليوی اثر بسياری خواھد گذاشت

 
ھIIIا بIIIا ايIIIن کIIIه  ی ايIIIن درگيIIIری در ادامIIIه

فاشيسIIتھا بIIه اھIIداف خIIود نرسIIيدند، ولIIی 
انIIد، ھرچنIIد کIIه   نشIIينی نکIIرده کIIامE عقIIب

گيرد،  مله و درگيری ديگر صورت نمیح
ھIIای دولتIIی و  ھIIا سIIاختمان ولIIی فاشيسIIت

مواضعشIIان را ھنIIوز در اختيIIار دارنIIد و 
اند که ايIن مواضIع در اختيIار  اعEم کرده

بIIIIا ايIIIIن حIIIIال کIIIIه . ھIIIIا خواھIIIIد مانIIIIد آن
ھIIIIا چنIIIIين مسIIIIائلی را اظھIIIIار  فاشيسIIIIت

ھIا را  دارنIد، دولIت بIاب مIذاکره بIا آن می
ھا  حقيقت راه بازگشت آنباز نموده و در 

 .کند را مھيا می
 

بنIIIابراين واضIIIح اسIIIت کIIIه خEIIIء قIIIدرت 
اجتماعی که وجود دارد بايد به ترتيبی پر 

 قIدرت يIک طبقIهشود، يعنIی در بوليIوی 
از يIIIIک . را در دسIIIIتش خواھIIIIد گرفIIIIت

طIIIIرف نيروھIIIIای دسIIIIت راسIIIIتی بIIIIه آن 
و از . چيIIIزی کIIIه دارنIIIد راضIIIی نيسIIIتند

ای بوليIوی  ھای تIوده طرف ديگر سازمان
ھIIا و از پIIائين تحIIت فشIIار  از جانIIب تIIوده

به اين ترتيب يIا . ھستند که به پيش بروند
ھIا بIه کمIک آمريکIا،  ھا و فاشيست راست

پاشIند و يIک  انقEب بوليوی را از ھم مIی

آيد  سيستم ديکتاتوری نوين به سر کار می
و يا اين که کارگران و دھقانان انقEب را 

د و قدرت سياسی و برن تا آخر به پيش می
 .گيرند اقتصادی کشور را به دستشان می

در اين جا است کIه اھميIت ايIن دو شIعار 
الملIIل مIIا مطIIرح شIIده  کIIه از طIIرف بIIين

 :شود مشخص می
 ! بسازيمعملیشوراھای  •
 ! را مسلح کنيمھاتوده  •

 
 : بحث رفيق مازيار رازی
در ادامIIه بحIIث . بIIا تشIIکر از رفيIIق مجيIIد

وليIIIIوی و خواسIIIIتم بگIIIIويم کIIIIه در ب مIIIIی
کشIIIIIورھای آمريکIIIIIای �تIIIIIين وضIIIIIعيت 
مشIIابھی وجIIود دارد، ولIIی بخصIIوص در 

يIIک ) ونIIزوئE و بوليIIوی(ايIIن دو کشIIور 
سلسIIIIIله تحIIIIIو�ت و اقIIIIIدامات در جھIIIIIت 

 .وظايف سوسياليستی برداشته شده است
 

ھا ملی  در مورد بوليوی؛ يک سری بانک
شد و يک سIری صIنايع بIزرگ نيIز ملIی 

ھIIIا و واضIIIح اسIIIت کIIIه ايIIIن کار. گشIIIت
داری  گيری ضد سرمايه اقداماتی که جھت

دارند، بورژوازی اين کشورھا را نگران 
نIIIه تنھIIIا بIIIورژوازی را بلکIIIه . کنIIIد مIIIی

. کنIIIIIIد امپريIIIIIاليزم را ھIIIIIIم نگIIIIIIران مIIIIIIی
المللIی در  امپرياليزم امروز در سطح بIين

حIIد و تIIوانی نيسIIت کIIه بIIه ايIIن کشIIورھا 
کشIIی و يIIIا حمEIIت نظIIامی کنIIIد و  قشIIون

ن کردن ايIن کشIورھا را سعی در سرنگو
گيری اقتصIادی  که خط مخالف يک جھت

. برنIد، نمايIد داری را بIه پIيش مIی سرمايه
بنIIIIابراين از آن جIIIIا کIIIIه تناسIIIIب قIIIIوا در 
مجموع به نفعش نيسIت، مجIددا سIعی در 

گرانIIIIه را  دنبIIIIال کIIIIردن عمليIIIIات توطئIIIIه
ھIIIايی از  نمايIIIد، يعنIIIی ايIIIن کIIIه بخIIIش مIIIی

در  (کند جريانات راست کشور را علم می
مIIورد بوليIIوی مشخصIIا واضIIح اسIIت کIIه 
اين کار را کرده و امکانات مIالی نظIامی 

ھIIIIIIا قIIIIIIرار  و اطEعIIIIIIاتی در اختيIIIIIIار آن
ھIIا را تشIIويق بIIه کودتIIا و  و آن) دھIIد مIIی

 .کند براندازی اين کشورھا می
 

ھIای  بنابراين، ايIن روال عمIومی سياسIت
امپرياليسIIIIتی در ايIIIIن کشIIIIورھا بIIIIوده و 

دقيقIIا ايIIن کIIار را در ونIIزوئE ھIIم . ھسIIت
کردند، يعنی چنIدين کودتIا سIازمان دادنIد 

. که خوشبختانه ھمه منجر به شکست شIد
در ايIIن جIIا ھIIم ھمIIين طIIور ديIIديم کIIه در 

و در شھرھای مختلف ايIن » سانتاکروز«
 و CIAھIIای فاشيسIIتی مIIرتبط بIIه  گIIرايش

ی  امپريIIIاليزم توسIIIط مقاومIIIت و مبIIIارزه
 .مردم شکست خوردند

 
در ايIIIن کشIIIورھا نشIIIان ايIIIن تناسIIIب قIIIوا 

ھIای  دھد که در اين کشIورھا حکومIت می
ماننIIIد (آينIIIد  پوپوليسIIIتی بIIIه سIIIر کIIIار مIIIی

»EزوئIIاوز در ونIIا » چIIورالز «و يIIاوو م
کIه ) »لIو� در برزيIل«و يIا » در بوليوی

ھIIای اجتمIIاعی را  مقIIدار زيIIادی از رفIIرم
دھنIIIد، ولIIIی در نھايIIIت از در  انجIIIام مIIIی

 .يندآ مذاکره با امپرياليزم در می
 

چنIIد مIIاه پIIيش کIIه مIIن بIIا رفقIIای برزيIIل 
دادنIIد کIIه  کIIردم، توضIIيح مIIی صIIحبت مIIی

رھبر برزيل و يIا رھبIران سIاير » لو �«
ھIIIای  کشIIIورھای آمريکIIIای �تIIIين رفIIIرم

ھIا  دھنIد و در ميIان تIوده عميقی انجIام مIی
ھمIIين آقIIای لIIو� . بسIIيار محبIIوب ھسIIتند

ھIIIا د�ر در کشIIIور خIIIرج کIIIرده  ميليIIIون
.  نيIز ھمIين طIور اسIIتدر بوليIوی. اسIت

در مراحل اول يIک سلسIله اقIدامات ضIد 
گيIIری  داری و اقIIداماتی بIIا جھIIت سIIرمايه

ای  سوسياليسIتی بIه دليIل محبوبيIت و پايIه
. شIIود دارد، انجIIام مIIی» اوو مIIورالز«کIIه 

بديھی اسIت کIه . در ونزوئE ھم چنين شد
داری، تحرکات  چنين اقدامات ضد سرمايه

رونIIIی را ھIIIای د ھIIIای فاشيسIIIت و توطئIIIه
 .کند خنثی می

 
امIIا ھمIIان طIIور کIIه رفيIIق مجيIIد در بحIIث 
امشIIب بIIه درسIIتی بيIIان کIIرد، مسIIئله در 
تحليIIل نھIIايی بIIه يIIک سIIؤال مرکIIزی بIIر 

گردد و آن ھم اين است که در آينده آيا  می
در کنIIIار دولIIIت بIIIورژوايی يIIIک دولIIIت 

ی  تواند به وجود آيد؟ و ادامه کارگری می
 حيات بدھد؟

 
IIورژوايی مIIت بIIتدولIIوم اسIIاھيتش معل .

يعنIIی ابIIزاری اسIIت بIIرای سIIرکوب، بIIه 
ھIIIا و انIIIواع و  ی ارتIIIش و ژنIIIرال وسIIIيله

ھIIا و ابIIزار ايIIدئولوژيک در  اقسIIام کانIIال
ھIIIIا متصIIIIلند بIIIIه  جامعIIIIه، کIIIIه تمIIIIام ايIIIIن

داری  امپريIIIIIIIIاليزم و سيسIIIIIIIIتم سIIIIIIIIرمايه
از سIIIوی ديگIIIر اتفIIIاقی کIIIه . المللIIIی بIIIين
افتIIIد ايIIIن اسIIIت کIIIه تحIIIت فشIIIارھای  مIIIی
ھا در ارتIش  رخی از اين گرايشای ب توده

ھMMم و رھبIIران آن در واقIIع مIIدت کوتIIاھی 
ھIIIای   جنIIIبش کIIIارگری و حکومIIIتسMMMوی
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شوند و اقدامات رفرميستی  پوپوليستی می
کننIIد و در کنIIار مIIردم قIIرار  را اجIIرا مIIی

ولی اين اتفاقی اسIت کIه بارھIا . گيرند می
در جھIIان اتفIIاق افتIIاده و در شIIيلی ھIIم مIIا 

 دوران آلنIIIده ايIIIن مشIIIاھده کIIIرديم کIIIه در
ولی معلوم است که در تحليل . اتفاق افتاد

داری و تمIام  نھايی تا بنيIاد دولIت سIرمايه
ابزار آن سرنگون نگردد و از بين نروند 
و حکومIIIIت کIIIIارگری بIIIIه وجIIIIود نيايIIIIد، 
ھميشIIه خطIIر کودتاھIIا و خطIIر برانIIدازی 

 . وجود داردپوپوليستیھای  اين حکومت
 

دتاھIIIايی اگIIIر در ايIIIن کشIIIورھا چنIIIين کو
ی ديگIIIIر  تحقIIIIق پيIIIIدا کنIIIIد، چنIIIIدين دھIIIIه

.  بIIه تعويIIق خواھIIد افتIIادانق�MMبی  پروسIه
. در شIيلی ديIIديم کIIه دقيقIIا ايIIن اتفIIاق افتIIاد

اين در واقع ھشداری است به تمIامی ايIن 
ھIا و کشIورھا، کIه راه شIيلی را در  دولت

يعنIIIی راه مIIIدارا بIIIا ايIIIن . پIIIيش نگيرنIIIد
ا خلIIع ھIIا ر ھIIا را دنبIIال نکننIد و آن ژنIرال

سEح نمايند و در محور و مرکز اين کار 
 !ھا بايد مسMلح شMوند تودهشعار محوری 

الملIIIل مIIIا ھIIIم مطIIIرح  کIIIه از سIIIوی بIIIين
 .گردد شود، مطرح می می

 
تIرين شIعار در  به اعتقاد من ايIن محIوری

ھIايی پوپوليسIتی بIر  شرايطی که حکومت
مسIIلح کIIردن . باشIIد آينIIد، مIIی سIIر کIIار مIIی

ھIا علIم  م است که تودهھا به اين مفھو توده
گيرند و اعتمIاد بIه  امور نظامی را ياد می

رود و در شIIرايط خيلIIی  نفسشIIان بIIا� مIIی
ھا بايد بIين بIورژوازی  بحرانی که ژنرال

ھا يکی را انتخاب کنند، و محققا به  و توده
سIIوی بIIورژوازی خواھنIIد رفIIت و بIIه آن 

ھا بايد بتوانند خودشان  دھند، توده رای می
 دسIIIت بگيرنIIIد و شIIIوراھای امIIIور را در

مسلح کارگری و دھقانی به وجود بياورند 
و حکومت کIارگری را در آن جIا مسIتقر 

ی  در ايIIIIIن دوره يعنIIIIIی در دوره. نماينIIIIIد
انتقال از يک حکومت به حکومت ديگر، 
نقIIIش انقEبيIIIون در ايIIIن کشIIIورھا ماننIIIد 

)Eه ) بوليوی و ونزوئIت، بIبسيار مھم اس
IIIا در ايIIIای مIIIل رفقIIIين دليIIIورھا ھمIIIن کش

ھای مستقل از تمام اين  احزاب و سازمان
بIه عنIوان مثIال، . کنند ھا ايجاد می گرايش

در ونزوئE، رفقای مIا تIا چنIد سIال پIيش 
نيروی بسيار کوچکی بودند، ولIی اکنIون 
بIIه بIIيش از صIIد نفIIر رسIIيده و بIIه طIIور 

ی مھمی  اين مسئله. کنند مستقل فعاليت می
ھIIIIIای  اسIIIIIت کIIIIIه انقEبيIIIIIون در حرکIIIIIت

پوپوليسIIIتی حIIIل نگردنIIIد و از مIIIوج ايIIIن 
ھای به اصطEح ضد امپرياليستی  حرکت
ھIا  روی نکنند، زيرا که ايIن حرکIت دنباله

ی مرکIIزی يعنIIی دولIIت  در نھايIIت مسIIئله
داری را مIIIIIورد سIIIIIئوال قIIIIIرار  سIIIIIرمايه

ھمچنIIIين انقEبيIIIون نبايIIIد بIIIه . دھIIIد نمIIIی
و يا به کسان ديگIری کIه در ايIن ) چاوز(

ی بIIIIه حکومIIIIت کشIIIIورھا تحIIIIت شIIIIرايط
 .رسند توھم پيدا کنند می

 
ای کليIدی  بنابراين به نظر مIن ايIن مسIئله

تIIاريخ بارھIIا نشIIان داده کIIه . خواھIIد بIIود
ھIIIيچ حرکتIIIی غيIIIر از انقEبIIIی کIIIه بنيIIIاد 

ھا  داری را سرنگون و بنياد دولت سرمايه
را از ھم بپاشد و حکومت کارگری متکی 
بIIIه شIIIوراھای کIIIارگری را ايجIIIاد نکنIIIد، 

 را در ايIIIIIن جوامIIIIIع  تضIIIIIمين پيIIIIIروزی
حتIIIا اگIIIر اقIIIدامات اقتصIIIادی . کنIIIد نمIIIی

مانند اين که (سوسياليستی انجام شده باشد 
در ونIزوئE و يIا در بوليIوی مشIاھده مIIی 

ھIايی کIه ملIی اعEIم  ، مثIل کارخانIه)شود
گردند و بعضی مواقع حتا تحت کنترل  می

يعنی بارھا شIده . گيرند کارگران قرار می
 کرده کIه کIارگران برونIد که چاوز اعEم
ھا را گرفته و کنترلشان را  و اين کارخانه

بIIه دسIIت خIIود بگيرنIIد و در خيلIIی جاھIIا 
 .کنترل کارگری اعمال شده است

 
اما مشکلی که و جIود دارد و مشIکلی کIه 

ی  مIIا در خIIود ايIIران ھIIم داريIIم و مسIIئله
بسIIيار مھمIIی ھIIم اسIIت، ايIIن اسIIت کIIه در 
درون جنIIIIIIIIIIبش کIIIIIIIIIIارگری و در درون 

بوروکراسIIIIی پيIIIIدا ) چIIIIاوز(رفIIIIداران ط
شIIIIIود کIIIIIه تمايEتشIIIIIان بIIIIIه سIIIIIمت  مIIIIIی

و سIد راه ايجIاد کنتIرل . بورژوازی است
کIIارگری و رسIIIيدن ايIIIن جنIIبش بIIIه يIIIک 

در حقيقIIIت . شIIIوند انقEIIIب کIIIارگری مIIIی
بيشتر از درون است که اين تحرکIات بIه 

زنIIIد تIIIا مIIIثE اقIIIدامات  جنIIIبش لطمIIIه مIIIی
 ھIIIای وابسIIIته بIIIه ھIIIا و يIIIا تIIIوده فاشيسIIIت

بنابراين اين مسئله ). CIA(امپرياليست و
خيلی مھمی است که ما مستقل عمل بکنيم 

ھIای  و نقش بروکراسی درون ايIن جنIبش
کIIIIIIIارگری را افشIIIIIIIاء نمIIIIIIIائيم و مIIIIIIIدام 

اش  شIIIعارھايی عنIIIوان نمIIIائيم کIIIه نتيجIIIه
ی کIIارگر  رسIIاندن قIIدرت بIIه دسIIت طبقIIه

 .است
 

خوشIIIIبختانه در بوليIIIIوی در ايIIIIن مIIIIورد 
 شIIIبه کودتIIIا شکسIIIت خIIIاص کودتIIIا و يIIIا

خIIIIورد، ھرچنIIIIد امکIIIIان دارد کIIIIه ايIIIIIن 
تحرکIIIات بIIIIرای کودتIIIIا بارھIIIIا صIIIIورت 
بگيIIرد و شکسIIت بخIIورد، امIIا مسIIئله ايIIن 
ھسIIIت، تIIIا قIIIدرت در دسIIIت بIIIورژوازی 

ھIIای  اسIIت و تIIا ارتIIش متشIIکل از ژنIIرال
بIIورژوا باشIIد، ھIIيچ تضIIمينی نيسIIت کIIه 
انقEب به عقب برنگIردد و مسIلما بIا ايIن 

ھا ھم به عقب برخواھد کار تمام دستاورد
يعنی اين طور نيست که زمانی که . گشت

بورژوازی به حکومت رسيد مIثE اجIازه 
ھای ملی شده،  ھا و شرکت بدھد که کمپانی

ملIIIIی بIIIIاقی بماننIIIIد و يIIIIا تحIIIIت کنتIIIIرل 
ی  به طور حتم ھمIه. کارگران باقی بمانند

گيرنIIIد و بIIIه  ايIIIن دسIIIتاوردھا را پIIIس مIIIی
ه وابسIته بIه ھIا را دوبIار سرعت تمIام ايIن
کننIIIد و کIIIل دسIIIتاوردھای  امپريIIاليزم مIIIی

بنIابراين مIا بايIد . گيرند انقEب را پس می
ھIIIای  از تحIIIو�تی کIIIه در ايIIIن حکومIIIت

ھIIای مثبتIIی کIIه در  پوپوليسIIتی و حرکIIت
گيIرد، درس  درون اين وضعيت شکل می

ی بعIIد از آن اسIIتفاده  گرفتIIه و بIIرای دوره
 . نمائيم

فقا سئوالی در اين جا از طرف يکی از ر(
شIIد کIIه پIIس چIIرا چIIاوز بIIه ايIIران سIIفر 

 )گيرد؟ کند و با دولت ايران ارتباط می می
 

 : رازیپاسخ رفيق مازيار
اين دقيقا بIه ايIن علIت اسIت کIه حکومIت 
چاوز يک دولIت مارکسيسIتی نيسIت، در 

. تحليل نھايی يک دولت بIورژوايی اسIت
اسIت و " دمIوکرات صIادق"اين فرد يک 

EIIری اصIIک سIIع يIIا در واقIIرده امIIحات ک
و بIIIه . يIIIک مارکسيسIIIت انقEبIIIی نيسIIIت

ھمين دليل است کIه مIدام در حIال تزلIزل 
از يIIIک سIIIو بIIIه سIIIوی ديگIIIر . باشIIIد مIIIی
رود؛ از يIIIIک طIIIIرف بIIIIا گرايشIIIIات  مIIIIی

کنIIIIد و مIIIIثE  مارکسيسIIIIتی صIIIIحبت مIIIIی
کنIد و  ھای تروتسکی را معرفIی مIی کتاب

از طرف ديگر روز بعIد مواضIع عجيIب 
ھIای عجيIب  دست راستی گرفتIه و حIرف

يعنIIIی در تEطIIIم ! زنIIIد دسIIت راسIIIتی مIIIی
بنابراين از يک دموکرات بIورژوا . است
توانيم انتظار داشته باشيم که اقIدامات  نمی

شبيه يک انقEبی انجام دھد، مانند لنIين و 
 .ی انقEب يا تروتسکی در دوره

 
بنIIIابراين، سياسIIIت خIIIارجی چIIIاوز يIIIک 
سياسIIت انحرافIIی و حتIIا در گIIاھی مIIوارد 

مIIIثE بIIIا . اسIIIت ارتجIIIاعی اسIIIتيIIIک سي
ی دولت سرکوبگر ايران ھماھنگی  نماينده
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ی  کنIIد، حIIا� روابIIط اقتصIIادی مسIIئله مIIی

تواند بIا  ديگری است، زيرا ھر دولتی می
. دولت ديگر روابط اقتصادی داشته باشIد

آيIIIد و بIIIا دولIIIت ايIIIران  ولIIIی ايشIIIان مIIIی
کنIIIIد و احمIIIIدی نIIIIژاد را  ھمIIIIاھنگی مIIIIی

ای است کIه  مسئلهاين . خواند می" برادر"
رفقIIای مIIا در ونIIزوئE زيIIر نظردارنIIد و 

رفقا ما  تنھا جريانی بودند . کنند دنبال می
کIIIIه در داخIIIIل ونIIIIزوئE جلIIIIوی سIIIIفارت 
جمھIIIIIوری اسEIIIIIمی در اعتIIIIIراض بIIIIIIه 

ھايی که عليIه دانشIجويان شIده و  سرکوب
در حمايIIIIIIIت از کIIIIIIIارگران تظIIIIIIIاھرات 

ھيچ کس در ونزوئE اين کار را . گذاشتند
کننIد کIه دولIت   نداده، چون فکر مIیانجام

طرفIداران چIاوز . ھا اسIت ايران متحد آن
در ايIIن تظIIIاھرات شIIرکت نکردنIIIد، ايIIIن 

 . رفقای ما بودند که شرکت کردند
 

ھIIIای سرگشIIIاده عليIIIه چIIIاوز در  مIIIا نامIIIه
رفقIIای مIIا در . مIIورد ايIIن مسIIئله نوشIIتيم

ھا را به زبان اسIپانيولی  ونزوئE اين نامه
ھIIIIIايی کIIIIIه  ر سIIIIIايتترجمIIIIIه کردنIIIIIد و د

کننIIد،  ھIIا بازديIIد مIIی ھIIا نفIIر از آن ميلIIون
ی چIاوز را از  پس ما بايد مسئله. گذاشتند
ی اقIIIدامات اقتصIIIادی کIIIه چIIIاوز  مسIIIئله

ای  شIIود تحIIت فشIIارھای تIIوده مجبIIور مIIی
بنابراين غIرض مIا . انجام بدھد، جدا کنيم

اين است که در درون اين کشورھا نھايتا 
بشIIود و ھIIيچ انقEIIب سوسياليسIIتی ايجIIاد 

توھمی نه به چاوز و نIه بIه مIورالز و نIه 
اما کماکان مIا در . به لو� نخواھيم داشت

ھا قرار داريم و حتا در صورت  کنار توده
تھاجم نظامی امپريIاليزم بIه ايIن کشIورھا 
از آن جIIIايی کIIIه در ايIIIن کشIIIورھا يIIIک 

ای صIورت گرفتIه و  سلسله اقدامات تIوده
ھIIIا  از آنای دارنIIIد و مIIIردم  ی تIIIوده پايIIIه

کننIIIIد و در دوراھIIIIی قIIIIرار  حمايIIIIت مIIIIی
گرفتنIIIIد، از انقEIIIIب ونIIIIزوئE در برابIIIIر 

کنيم، در کنIار  ی امپرياليزم دفاع می حمله
ولی ھمين موضع . ھا قرار می گيريم توده

مIا در موقIع . گيIريم را در قبال ايران نمی
ی امپريIIIاليزم بIIIه ايIIIران در کنIIIار  حملIIIه

مIا ايIن خIط . گيIريم احمدی نژاد قرار نمی
نژاد و امپريIاليزم بايIد  است که ھم احمدی

بنIابراين ايIن دو موضIع . سرنگون گردند
بIIIا ھIIIم متفIIIاوت ھسIIIتند در حIIIالی کIIIه بIIIه 

کنيم  ھای اشتباه چاوز ھم انتقاد می سياست
 ٢٠٠٧ اکتبر٤ .نماييم و او را افشاء می

 اکبر مرتضوی:  شده توسطپياده 

 از ميان وبEگ ميليتانت: بحث آزاد
 

  باره اتحاد عملدر
 

 سوسياليسم کارگری
 

بIا سIاير " اتحادعملھا" بيان شده است که 
امIIIIا , گرايشIIIIھا و قشIIIIرھای تحIIIIت سIIIIتم

قشIIرھای تحIIت سIIتم و گرايشIIھا ھمطIIراز 
حزب .ھم و اصو� ھم موضوع ھم نيستند

کIIارگری بايIIد منIIافع اقشIIار تحIIت سIIتم را 
البته تحت برنامه کمونيستی (نمايندگی کند
برای مثال حزب  )قه کارگرو رھبری طب

کIIIارگری نمIIIی خواھIIIد نماينIIIده زنIIIان بIIIه 
عنIIوان قشIIر تحIIت سIIتم جنسIIی باشIIد؟ يIIا 
نماينده قوميتھا به عنوان اقشار تحت سIتم 
ملی؟آيا با اين اقشار به مثابه گرايشھا می 
خواھد برخIورد نمايIد؟لطفا دفIت کنيIد در 
طIIرح مباحIIث يIIا اگIIر منظورتIIان ايIIن ديIIد 

 .نگارشنبوده است در طرز 

 

 

 
 

 مارکسيزم انق�بی
 

 رفيق سوسياليسم کارگری

 
در اھIIIداف اصIIIول گIIIرايش مارکسيسIIIت 

بIIIIه علIIIIت : " ھIIIIای انقEبIIIIی آمIIIIده اسIIIIت
پراكندگی جنبش كارگری، حIزب بايسIتی 

جبھه ی واحد «ھمواره در راستای ايجاد 
ھIIا بIIا سIIاير »اتحIIاد عمIIل«و » كIIارگری

ھا و قشرھای تحIت سIتم، بIا حفIظ  گرايش
 ."سياسی خود، مبادرت كنداستقEل 

 امIا قشIرھای :"شما ايIراد مIی گيريIد کIه 
تحIIIIت سIIIIتم و گرايشIIIIھا ھمطIIIIراز ھIIIIم و 

و ." اصIIIIو� ھIIIIم موضIIIIوع ھIIIIم نيسIIIIتند
درخواست کرده ايد که در طIرز نگIارش 

 .و يا مباحث دقت شود

 
اما رفيIق عزيIز عبIارت يIاد شIده بIا دقIت 
نوشIIIته شIIIده اسIIIت و منظIIIور آن روشIIIن 

 طرز برخIورد شIما به نظر من اين. است

بIIه حIIزب و رابطIIه آن بIIا قشIIرھای تحIIت 
در اين باره . ستم است که نا درست است

 .توضيح می دھم
اول؛ در ايIIIن نوشIIIته مسIIIئله مربIIIوط بIIIه 

که . وضعيت کنونی جنبش کارگری است
در سIIIطح جامعIIIه پراکنIIIدگی و افتIIIراق و 
چند دستگی ميان سازمان ھا وجود داشته 

قIش رھبIری و ھيچ سIازمانی در جامعIه ن
سراسری کارگران و قشرھای تحIت سIتم 

ھIIIيچ حزبIIIی از اعتبIIIار کIIIافی . را نIIIدارد
بIIرای سIIازماندھی اعتصIIابات سراسIIری 

ھيچ تشکيEت کارگری . برخوردار نيست
به عنوان رھبIر اصIلی کIارگران شIناخته 

در چنIIين شIIرايطی اسIIت کIIه . نشIIده اسIIت
سIIIIازمان ھIIIIای متعIIIIدد بIIIIا برنامIIIIه ھIIIIای 

IIه در يIIه ھمIIاگون کIIورد گونIIی (ک مIIيعن
حداقل ) حمايت از کارگران و زحمتکشان

در گفتار توافIق دارنIد، بايIد وارد سIاختن 
 . اتحاد عمل سراسری شوند

 
دوم؛ قشIIIIرھای تحIIIIت سIIIIتم کIIIIه جIIIIدا از 
سازمان ھا در بسيار موارد عمل می کنند 

و در . نيز اقدامات مھمIی انجIام مIی دھنIد
بسياری از مواقع حتی جلو تر از سازمان 

سIIنتی و احIIزاب کمونيسIIتی گIIام بIIر ھIIای 
گرچIIه حرکIIت ھIIای قشIIرھای . مIIی دارنIIد

مانند زنان و معلمان (تحت ستم در جامعه 
" ھمطIIIراز) "و دانشIIIجويان و مليIIIت ھIIIا 

سIIIIازمان ھIIIIای و احIIIIزاب نيسIIIIتند ، امIIIIا 
. اقIIدامات آنھIIا ھمسIIو و در يIIک مسIIيرند

بIIرای نمونIIه مبIIارزه بIIرای آزادی بيIIان؛ 
انيان آزادی مطبوعIIIIIIIIIIات؛ آزادی زنIIIIIIIIIIد

سياسIIی؛ حقIIوق برابIIر بIIرای زن و مIIرد؛ 
تشIIکل مسIIتقل کIIارگری؛ ايجIIاد سIIنديکا و 
غيIIIIره از مطالبIIIIات نIIIIه تنھIIIIا احIIIIزاب و 
سازمان ھا بلکه خود قشرھای تحIت سIتم 

در اين موارد بديھی است که ھمه . ھستند
گرايشات و سازمان و احزاب و پيشروان 
جنبش ھای اجتماعی می توانند بر محور 

ت با ھم اتحاد عملی عليه نظام اين مطالبا
ايIIن اقIIIدام . سIIرمايه داری سIIازمان دھنIIIد

ھيچ ربطی به داشتن و يIا نداشIتن برنامIه 
سياسIIی و تشIIکيEتی ايIIن يIIا آن سIIازمان 

اين يک . نياز ندارد" ھمطرازی"ندارد و 
جبھه وسيع ضد سIرمايه داری بIر محIور 

ھمIIه . يIIک يIIا چنIIد مطالبIIه مرکIIزی اسIIت
تواننIIIد بIIIا حفIIIظ گرايشIIIات و افIIIراد مIIIی 

نظريات و تشIکيEت خIود بIر محIور ايIن 
کIIار مشIIترک عمIIل سراسIIری و متحIIد را 

 .سازمان دھند
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سوم؛ نظر شما در مورد حزب و سازمان 

چنIIين تصIIور . يIIک نظIIر قIIيم مآبانIIه اسIIت
می کنيد که جنبش ھIای اجتمIاعی جIدا از 
احزاب و سازمان ھسIتند و يIا بIا آنھIا ھIم 

برای اينکه در صورتی که . طراز نيستند
يک حزب و سازمان به يک حزب واقعی 
مبدل گردد و از گفتIار انقEبIی بIه کIردار 
انقEبIIIی برسIIIد بايIIIد در وضIIIعيت کنIIIونی 
ايIIIIIران بIIIIIرای دوره طIIIIIو�نی در ميIIIIIان 
مبارزات ھمه قشرھای تحت ستم و ھمراه 

از ايIن . با آنھا و برابر با آنھا گام بردارد
طريIق آن حIIزب و سIIازمان بIه تIIدريج بIIه 
يک سازمان معتبIر ميIان ھمIان قشIرھای 

 .  تحت ستم مبدل می گردد
 

حتی چنانچIه حIزب و سIازمان مIوثز نيIز 
يIاز آن حIزب بايIد بIIه . وجIود داشIته ياشIد

ايجاد جبھه واحد کارگری و يا اتجاد عمل 
ھIIا سراسIIری ھمIIراه بIIا ھIIر گIIرايش و يIIا 
سازمان و يا نھاد کارگری و يا ھر فعالی 

از کار او� جبھه اين روش . مبادرت کند
ضد سرمايه داری را تقويت می کند و در 
ثIIIIانی در عمIIIIل مشIIIIترک بIIIIه انحرافIIIIات 
موجIIود در درون جنIIبش ھIIای اجتمIIاعی 

ايIIن تنھIIا راه مقابلIIه بIIا . برخIIورد مIIی کنIIد
دولت سIرمايه داری و انحرافIات موجIود 

 .است
 

 سوسياليسم کارگری
 

 به مارکسيزم انقEبی

 
درسIIIت فکIIIر مIIIی کIIIنم کIIIه منظIIIور را نا

متوجه شده ايد من اتحاد عمل با گرايشIھا 
و تشIIIIکيل جبھIIIIه واحIIIIد کIIIIارگری را رد 

مIIIن گفIIIتم کIIIه وقتIIIی صIIIحبت از . نکIIIردم
اتحIIاد عمIIل بIIا گرايشIIھا و قشIIرھای تحIIت 

گرايشIIIIIھا و قشIIIIIرھا دو .سIIIIIتم مIIIIIی رود 
موضIIIوع جداگانIIIه انIIIد و دو گونIIIه طIIIرز 

در مورد گرايشIات .برخورد را می طلبند
جبھIIه شIIکل مIIی ھسIIت کIIه اتحIIاد عمIIل و 

گIIرايش " گيIIرد يعنIIی بIIه طIIور مشIIخص
بIا گIرايش " مارکسيسIتھای انقEبIی ايIران

الف و ب و ج کIه چھIارچوب کلIی اتحIاد 
عمIIل حIIول جبھIIه واحIIد کIIارگری را مIIی 
پذيرند اتحاد عمل شکل می دھد اما منافع 
و مطالبات قشر تحت ستمی مثل زنIان يIا 

می )سعی در نمايندگی(مليتھا را نمايندگی
اين تمايز را بايIد در شIيوه نگIارش و .کند

صIIورتبندی مIIتن انجIIام مIIی داديIIد تIIا ايIIن 

شما برای خود بIه اھIداف .ايراد پديد نيايد
مواضIIIعی را بIIIه .خيIIIالی حملIIIه مIIIی کنيIIIد

عنIIIوان مواضIIIع منتقIIIد خIIIود فIIIرض مIIIی 
گيريIد و آن را نقIد مIی کنيIد در حIالی کIIه 

لطفIا . ھيچ ربطIی بIه موضIع منتقIد نIدارد
 .ياسی برخورد کنيدسياسی باشيد و س
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 رفيق سوسياليسم کارگری با تشکر

 
من منظورم اين است که ما دو نوع اتحاد 

يکIIی بIIرای سIIازمان ھIIا و . عمIIل نIIداريم
اتحIاد بIين . يکی برای قشرھای تحت ستم

سIIازمان ھIIا فقIIط يIIک معنIIی دارد و آنھIIم 
اتحاد برنامه ای است که منجر به وحدت 

اگر اين اتحاد برنامIه . ی می شودتشکيEت
وجود نداشته باشد فرقی زبادی بين اتحاد 
عمIIIل بIIIرای سIIIازمان ھIIIا و سIIIاير اقشIIIار 

اگIIر اعتراضIIات از : بIIرای نمونIIه. نيسIIت
سIIوی معلمIIان بIIرای افIIزايش دسIIIتمزد و 

حIIIول (بھبIIIود وضعيتشIIIان شIIIکل گرفIIIت 
و سIIازمان ھIIايی ) مطالبIIات دموکراتيIIک

بIIIات ھIIIم بودنIIIد کIIIه بIIIر سIIIر ھمIIIين مطال
حساسIيت نشIIان دادنIد ھمIIه سIازمان ھIIا و 

در ايIIIIن مIIIIورد (افIIIIراد غيIIIIر سIIIIازمانی 
می توانند وارد يIک اتحIاد عمIل ) معلمان
ايIIن اتحIIاد عمIIل نمIIی توانIIد پIIيش . شIIوند

شرطی برای افراد متشکل سياسی و غير 
يعنIی ھمIه بIر . متشکل سياسی قايل گردد

سر مطالبات مشترک اتحاد می کنند و نه 
 .يEتیمعيارھای تشک

 
رفيIIIق عزيIIIر مIIIی بينيIIIد کIIIه مIIIن پاسIIIخ 

شIIIIما . بIIIIه نظIIIIر شIIIIما نIIIIداده ام" خيIIIIالی"
متاسIIIفانه ديIIIدی قIIIيم مآبانIIIه از تشIIIکيEت 

تصور می کنيد که احIزاب . سياسی داريد

سياسی و سIازمان ھIا پديIده ای جIدا بافتIه 
از اقشار تحت ستم ھستند و نقش ديگIری 

اين مسئله در مورد . برای آنھا قايل ھستيد
زمان و احIIزاب کنIIونی بيشIIتر مطIIرح سIIا

زيIIIرا ھيچکIIIدام در مقIIIام رھبIIIری . اسIIIت
جنIIبش ھIIای سراسIIری قشIIرھا تحIIت سIIتم 

مIIIIا ھنIIIIوز يIIIIک حIIIIزب . قIIIIرار ندارنIIIIد
 . سراسری کمونيستی در ايران نداريم

 
سازمان و احزاب که نام خود را کارگری 
يIIا کمونيسIIتی گذاشIIته انIIد يIIک اقIIدام غيIIر 

 کسIIIب اينھIIIا بIIIدون. مسIIIئو�نه کIIIرده انIIIد
اعتبار کافی در ميان کارگران و قشرھای 
تحIIت سIIتم از طIIرف آنھIIا و بIIه نIIام آنھIIا 

ايIIن . تشIIکيل داده انIIد" حIIزب کمونيسIIت"
يک عمIل ماجراجويانIه سياسIی اسIت کIه 
تنھIIا توسIIط گرايشIIات خIIرده بIIورژوا در 

نمونIIه آن فIIردی . تIIاريخ انجIIام مIIی گيIIرد
ماننIIد منصIIور حکمIIت اسIIت کIIه بIIا يIIک 

يIک حIزب کمونيسIت عمIل ماجراجويانIه 
ايIIران اعEIIم کIIرد و بIIدتر از آن رفقIIايی 
ھسIIIIتند کIIIIه ھنIIIIوز نIIIIام ايIIIIن حIIIIزب را 

بIIدون داشIتن اعتبIار کIIافی (نگھداشIته انIد 
ميIIIIان کIIIIارگران و بIIIIدون متحIIIIد کIIIIردن 

 )رھبران عملی کارگری

 
 سوسياليسم کارگری

 
اتفاقIIا چIIون حIIزب سياسIIی را تافتIIه جIIدا 
 بافته از قشرھای تحت ستم نمIی دانIم ايIن

ايIIIIIIراد را بIIIIIIه صIIIIIIورتبندی مطروحIIIIIIه 
حIIزب سياسIIی سIIعی در نماينIIدگی .گIIرفتم

بIديھی اسIت (قشرھای تحIت سIتم مIی کنIد
که اين بIا خIود را نماينIده قشIرھای تحIت 

و با گرايشات ) ستم خواندن متفاوت است
با قشرھای تحت سIتم . اتحاد عمل می کند

به طور علی العموم نمی توان اتحاد عمل 
ت و سIازمانھايی کIه کرد بلکIه بIا گرايشIا

نسبت به مساله ايIن قشIر حساسIيت دارنIد 
اين تفاوت خيلی .می توان اتحاد عمل کرد

تفاوت واضحی است و ايIن ھمIه بحثھIای 
 .حاشيه ای ندارد

 
يعنIIIIی .در مIIIوردی ھIIIم کIIIه ذکIIIر کرديIIIد

چه؟حزب کمونيست ايران چون به اعتبار 
کIIIIافی بIIIIين کIIIIارگران و توانIIIIايی اتحIIIIاد 

IIIIی کارگرھIIIران عملIIIد رھبIIIIيده بايIIIا نرس
حIIIIIIزب ,اسIIIIIIمش را عIIIIIIوض کنIIIIIIد؟خير

کمونيسIIت ايIIران بIIه جIIای تغييIIر اسIIم بIIه 
عنIIIIIوان يIIIIIک حIIIIIزب کمونيسIIIIIت بايIIIIIد 



 

 ميليتانت
ھفدھمشماره   

  دوره دوم-  سال دوم-١٣٨٧ آبان
١٧ 

 
تاکتيکھای �زم برای کسب اين اعتبIار و 

اگر اسم .توانايی را اتخاذ کند و پيش ببرد
حIIIIIIIزب ", حIIIIIIIزب کمونيسIIIIIIIت ايIIIIIIIران

بود تفIاوتی " مارکسيستھای انقEبی ايران
ايIIران ھIIر چIIه مIIی کرد؟حIIزب کمونيسIIت 

باشد نفوذ کارگری اش از گIرايش شIما و 
گروه اقدام کارگريتان بسIيار بيشIتر اسIت 

 .و مشکل شما ھم دقيقا ھمين است
 

 مارکسيزم انق�بی
 

 رفيق گرامی سوسياليسم کارگری
 

اگIIر شIIما دچIIار انحIIراف قIIيم مIIآبی نشIIده 
نباشIIيد؛ سIIوالی کIIه از شIIما مIIی شIIود ايIIن 

 سIتم بIه بIا قشIرھای تحIت"است کIه چIرا 
طIور علIIی العمIوم نمIIی تIوان اتحIIاد عمIIل 

؟ برای نمونه چرا امروز نمی تIوان "کرد
بIIIا نماينIIIدگان کIIIارگران ھفIIIت تپIIIه و يIIIا 
نمايندگان کارگران �ستيک سازی البIرز 

بIر ) که ھيچيک تعلقات سازمانی ندارنIد(
دريافت دستمزد عقب (محور مطالباتشان 

د يIک اتحIا) افتاده و ايجاد سنديکا و غيره
عمل مشترک ايجاد کIرد؟ آيIا بايIد انتظIار 
 EثIIIارگران اول مIIIن کIIIه ايIIIه ھمIIIيد کIIIکش

يIا حIزب " حزب کمونيست ايIران"عضو 
ديگIIری بشIIوند سIIپس بIIا آنھIIا وارد اتحIIاد 
عمIIIل شIIIد؟ آيIIIا ايIIIن بحIIIث غيIIIر منطقIIIی 
نيسIت؟ تنھIا ايIIن بحIث بIIرای افIرادی مIIی 

و ساير (تواند منطقی باشد که حزب خود 
را فIIرای حرکIIت ) سIIازمان ھIIای موجIIود

ھای کارگران و رھبران عملی کIارگران 
. نIIام ايIIن ھIIم قIIيم مIIآبی اسIIت. مIIی پنIIدارد

يعنی شما تشکيEت حزبی را در سIطحی 
 . ديگری از توده ھای می بينيد

 
 در مورد حزب کمونيست ايران

 
حIIIزب "اول، زمIIIانی کIIIه حزبIIIی  بIIIا نIIIام 

ايجاد می گردد؛  بايد از " کمونيست ايران
نقEبIIIIی کIIIIه در مبIIIIارزات يIIIIک برنامIIIIه ا

محIIIIIک خIIIIIورده و مIIIIIورد تاييIIIIIد بخIIIIIش 
و يIIIIIا (کننIIIIIده کIIIIIارگران پيشIIIIIرو  تعيIIIIIين

قIIIIIIرار گرفتIIIIIIه، ) شIIIIIIوراھای کIIIIIIارگری
دوم، ايIIIIIIن حIIIIIIزب . برخIIIIIIوردار باشIIIIIIد

کمونيسIIت، بايIIد سIIتاد مرکIIزی جلIIب تمIIام 
يعنIی . نيروھای انقEبی و کمونيست باشد

بايIIIد از دموکراسIIIی درونIIIی برخIIIوردار 
گرايIی  افتراق و حIذفباشد و خود مبتکر 

سوم، اين حIزب بايIد . گرايی نباشد و فرقه

متشکل از رھبران منتخب کارگران باشد 
. جIدا از کIارگران" رھبران"ای  و نه عده

بIIدين ترتيIIب حIIزب کمونيسIIت ايIIران بIIه 
عنIIIIIوان رھبIIIIIر واقعIIIIIی کIIIIIارگران بIIIIIه 
سIIIازماندھی تمIIIامی نيروھIIIای انقEبIIIی و 
کIIIارگران پيشIIIرو دامIIIن زده و در سIIIطح 

راسIIIری بIIIه سIIIازماندھی اعتصIIIابات و س
مبارزات کارگری برای تسخير قدرت به 

 . کند دست شوراھای کارگری مبادرت می
سIوالی کIIه از شIIما يIIا ھIIر يIIک از فعIIا�ن 

شIIود، ايIIن اسIIت کIIه آيIIا شIIما  حIIزب مIIی
دارای اين مشخصات ھستيد؟ اگر نه پIس 
بنIIا بIIر تعريIIف و سIIنن بلشIIويزم، حIIزب 

سIIوال ديگIIر . باشIIيد کمونيسIIت ايIIران نمIIی
دار  اين است که اگر به ساختن اسم و رسم

امIIIIIا خIIIIIالی از محتIIIIIوا اعتقIIIIIاد داريIIIIIد، 
مخالفتتIIان بIIا حIIزب کمونيسIIت کIIارگری 

و يا حزب کمونيست ايران ) سه دسته آن(
و حIIIIزب توفIIIIان و حIIIIزب ) مائوئيسIIIIت(

رنجبIIIران و غيIIIره چيسIIIت؟ آيIIIا تصIIIور 
کنيIIIد آنھIIIا نيIIIز ماننIIIد شIIIما احIIIزاب  مIIIی

تند؟ اگر چنIين اسIت، کمونيست ايران ھس
ممکن است بفرمائيد کارگران ايران برای 
سازماندھی انقEب به چند حزب و با چIه 

ھايی نياز دارند؟ مگر غيIر از ايIن  برنامه
 تنھIا يIک ١٩١٧بود که در انقEب اکتبIر 

حIIزب بIIود کIIه مبIIدل بIIه حIIزب کمونيسIIت 
روسيه شد؟ آن ھم حزب بلشويک بود که 

و�نی بIIدون ای طII متواضIIعانه بIIرای دوره
ايIIن کIIه خIIود را حIIزب کمونيسIIت روسIIيه 

 خطاب کند، به تدارک انقEب دامن زد؟ 
البته حق داريد ھر نام کIه مايIل باشIيد بIر 

حIIIIزب "خIIIIود بگذاريIIIIد امIIIIا کماکIIIIان آن 
کIIIIIIه در وضIIIIIIعيت " کمونيسIIIIIIت ايIIIIIIران

مشخص و با معيارھای ذکر شده بايIد در 
تسخير قدرت  دوره اعتEی انقEبی و پيشا 

 .شود، نمی باشيدساخته 
 

رفيق گرامی قصد توھين و يا کم بھا دادن 
به فعاليت ھای فعالين اين حزب را ندارم، 
فقIIط ايIIن روش از کIIار را اصIIولی نمIIی 

اميIIدوارم شIIما نيIIز ايIIن نقIIد را بIIه . دانIIم
 .عنوان توھين قلمداد نکنيد

  

  

  لنين و سرشت لنين و سرشت 
  تحليل واقعيت ھای تاريخیتحليل واقعيت ھای تاريخی

  
  

  حميد حميدحميد حميد

 
ان که رويکرد لنين به تحليIل تا ھمان ميز

واقعيIIت ھIIای تIIاريخی بIIه قصIIد کIIاربرد 
احکام مارکسيستی در شناسايی جامعه ی 
روسIيه ی تIزاری نمونIه ای درخشIIان در 
تبيين رونIدھای اجتمIاعی و اقتصIادی در 
دوران سازمان دھی انقEبی است، فقIدان 
قابليIIIIIIت تحليIIIIIIل گIIIIIIران بIIIIIIه اصIIIIIIطEح 
مارکسيسIIIIIIت ايرانIIIIIIی در کIIIIIIارگيری آن 
رويکIIرد و سرشIIت شIIکلکی تحليIIل ھIIای 
آنIان در تIIاريخ و وقIIايع آن نمونIIه بIIارزی 
از تنIIIگ مIIIIايگی و نابسIIIIامانی فکIIIIری و 
ًعمIIIدتا استالينيسIIIتی جريIIIان چIIIپ مIIIيھن 

تأکيIد مIن بIر ايIن درس نيآموختIه . ماسIت
که دو نسIل از بھتIرين فرزنIدان مIيھن مIا 
را از دريافIIت يکIIی از بھتIIرين سرمشIIق 

ب سIIIاخت، ھIIIای مارکسيسIIIتی بIIIی نصIIIي
اينIIک کIIه پIIاره ای از نيروھIIا در جريIIان 
ًچپ ايران بر سر يIک بIازآموزی و مIا� 

بازخوانی صIادقانه عIزم جIزم کIرده انIد، 
آنچه را که چنين . وظيفه ای اساسی است

به تأکيد در ھمين آغاز گفتم توضIيح �زم 
ديگری را نيIز ضIروری مIی سIازد و آن 
ايIIن کIIه آن بيIIان بIIه ايIIن معنIIی نيسIIت کIIه 

IIIه از او ميIIIه کIIIه و آنچIIIی انديشIIIراث لنين
برای تمامی بدنه مارکسيسIتی تفکIر بIاقی 
مانده است چون چيIزی کIه چنIين اسIت و 

. جIز ايIن نيسIIت صIادق و پIذيرفتنی اسIIت
آنجا که سخن از معرفIت شناسIی و تفکIر 



 

 ميليتانت
ھفدھمشماره   

  دوره دوم-  سال دوم-١٣٨٧ آبان
١٨ 

 
 علمی در ميIان اسIت مIرا بIا لنIين -فلسفی

 . سخن ھای بسيار است
 امIIIIا کIIIIار مIIIIن در ايIIIIن نوشIIIIته بIIIIه روال

واقعيIIIIت ايIIIIن کIIIIه روال . ديگIIIIری اسIIIIت
جانبدارانIIه ی ايIIن نوشIIته خIIود محصIIول 
يIک بIازخوانی غيرمتشIرعانه از ميراثIIی 
است که پس از لنين سر به مھر باقی ماند 
و سرمشIIIIق ھIIIIای آن کIIIIه بIIIIه ويIIIIژه در 

تبلIور " توسعه سرمايه داری در روسIيه"
يافتIIه اسIIت نIIه در عمIIل و نIIه در تحليIIل 

يIران بIدان ھIا ھايی که مارکسيست ھای ا
سIIخن . اقIدام ورزيدنIIد بIه کIIار گرفتIه نشIIد

من در اين جا بر سر وجIه رويکIرد لنIين 
بIIIه تIIIاريخ و سIIIخن از او بIIIه مثابIIIه يIIIک 

امIا در ھمIين آغIاز بايIد ايIن . مورخ است
نکتIIIه را توضIIIيح دھIIIم کIIIه قصIIIد مIIIن از 
عنIIIIوان مIIIIورخ در انتسIIIIاب آن بIIIIه لنIIIIين 
معنIIIIای اصIIIIطEحی و فنIIIIی ايIIIIن عنIIIIوان 

 که لنين ھرگIز بIه آن معنIای نيست، زيرا
لنين . اصطEحی مورخ به شمار  نمی آيد

قبل از ھر چيز يک متفکر سياسی بIود و 
ھIIIر آن چIIIه را کIIIه در عمIIIل بIIIه        آن 
پرداخIIIت بIIIر ايIIIن راسIIIتا متوجIIIه بIIIود تIIIا 
آرمان ھای سياسی خويش را به منصه ی 

امIا در ھمIIين راسIتا نيIIز . ظھIور در آورد
معرفIت تIاريخی        او بIه نحIوی اسIتوار بIر 

نIIاظر بIIود و ھمIIين وجIIه مشخصIIه، از او 
شخصIIيتی چنIIان بIIا جنبIIه ھIIای گونIIاگون 
ًآفريد که لزوما تماميت خود را در تEIش 
او بIIه مثابIIه يIIک سياسIIت مIIدار نIIاظر بIIر 

در ھمIين جIا بايIد مؤکIد . تاريخ مIی يافIت
توسعه سرمايه داری در "کنم که اثر لنين 

لی از نمونIIIIIه ی کIIIIIام) ١٨٩٩" (روسIIIIIيه
تبلور اين تماميت است و بIا اسIتناد بIه آن 
اسIIت کIIه مIIی تIIوان جايگIIاه بلنIIدی را کIIه 
لنIIين در تIIاريخ تIIاريخ نگIIاری و اقتصIIاد 
سياسIIIIی از آن برخIIIIوردار اسIIIIت بIIIIه او 

 . کردتفويض 
اھميت عملی و فکری اين اثر چنان است 
ًکه ارزش آن را از نقش صرفا محدودش 
در بررسIIIIIIی توسIIIIIIعه ی سIIIIIIرمايه داری 

وسIIيه و ھIIم چنIIين تحIIول رويکردھIIای ر
 نسIIبت بIIه اقتصIIاد THEORICنگرشIIی 

حقيقIت آن . سياسی بسIيار فراتIر مIی بIرد
را " توسعه سرمايه داری در روسIيه"که 

" سIرمايه"می توان به مثابIه نIوعی بسIط 
بIا ايIن تفIاوت کIه لنIين در ايIن . تلقی کرد

اثIر تحIIول سIIرمايه داری را در شIIرايطی 
ًدھIIد کIIه تمامIIآ بIIا مIIورد تحليIIل قIIرار  مIIی 

آنچه کIه در شIرايط سIنتی انگلIيس وجIود 

با اين ھمه در ارتباط با . داشت مغاير بود
ارثيIه ی مIIارکس از دو مشخصIIه اساسIIی 
که در اين اثر لنين به نحو بارزی نمايIان 

 :است می توان ياد کرد
 مشخص ساختن الگوی مارکس ضمن -١

 .کاربرد آن در منطقه ای ديگر
گIIوی مIIارکس ضIIمن  بسIIط نگرشIIی ال-٢

 .بستگی دادن آن با تشخص منطقه ای آن
من اين دو وجه را به اين دليل از يکديگر 

متمIIIIايز مIIIIی سIIIIازم کIIIIه در مIIIIورد لنIIIIين       
می توان نه تنھا از تطبيق ساده ی الگوی 
مارکس بIا قلمIروی ديگIر، بلکIه در عIين 
حال از غنای مفروضات نگرشی مارکس 

 تحليIIIل بIIIا افIIIزودن نتIIIايج جديIIIدی کIIIه از
کشوری بIا اقتصIاد دھقIانی عقIب مانIده و 
ساختارھای نيرومنIد اربIاب و رعيتIی بIه 

لنIIIين خIIIود در . عمIIIل آمIIIده سIIIخن گفIIIت
فرصIIت ھIIای گونIIاگونی بIIه ايIIن نکتIIه ی 
اساسIIIIی اشIIIIاره مIIIIی کنIIIIد کIIIIه صIIIIIرف 

و حفIIIIIIظ ميIIIIIIراث نگرشIIIIIIی " دانسIIIIIIتن"
بلکه اين امIر نيIز . مارکسيسم کافی نيست

 مھارت ضروری است تا آن ميراث را با
کامل در اوضاع مشخص اجتمIاعی و در 
تحليل ھر نقطه ی عطف تاريخی جديدی، 
بIIه خصIIوص ھنگIIامی کIIه شIIرايط متغيIIر 
تاريخی اقتضIا مIی کنIد تIا صIورت بنIدی 

 عملIIIIی موجIIIIود مIIIIورد -ھIIIIای نگرشIIIIی
بازنگری قرار گيرد و صورت بندی ھای 

 . جديدی برقرار شود به کاربرد
اختن و چنين کاری نيز البته بدون غنی س

کمال بخشيدن بIه قضIايای روش شIناختی 
آنچه که لنIين در . اوليه امکان پذير نيست

بIه " توسعه ی سIرمايه داری در روسIيه"
آن دسIIت يازيIIد در حقيقIIت اعمIIال ھمIIين 

در ايIن اثIر آشIکارا . سرمشق اساسی بود
مIIی تIIوان ايIIن مھIIم را کIIه چگونIIه روابIIط 
سIIIIIرمايه داری بIIIIIه تIIIIIدريج در اقتصIIIIIاد 

ی و   پيشه وری تأثير و نفIوذ دھقانی سنت
کرده است يافت و با بازيافت اين واقعيت 
است که لنين توھمات سياسIی نارودنيIک 
ھا را مبنی بر نفی وجود و تحقق سرمايه 
داری در روسيه نيمه دوم قرن نوزدھم و 
پافشIIIIاری آنھIIIIا در اثبIIIIات نگIIIIرش ھIIIIای 
مربIIIوط بIIIه سوسياليسIIIم دھقIIIانی خIIIاص 

ر کمIIون ھIIای روسIIی را بIIدان گونIIه کIIه د
ھا پIا اسIتوا "اوبچينه"روستايی روسيه با 

در اين مورد . کرده بود از اعتبار انداخت
لنIIIين بIIIا ارائIIIه ی مIIIدارک آمIIIاری غنIIIی 
کوشIIيد تIIا فقIIدان رويکIIرد تIIاريخی و در 

عIIIين حIIIال واقIIIع گرايانIIIه را در اسIIIتد�ل 
 .ھای نارودنيک ھا نشان دھد

حقيقت اينکIه نارودنيIک ھIا نمIی دانسIتند 
ابIIIIIط سIIIIIرمايه داری در روسIIIIIيه        کIIIIIه رو

می توانسته حتی زمانی که تIوده ھIا فقيIر 
بودنIIد و فقيرتIIر مIIی شIIدند توسIIعه بيابIIد و 

لنIIين . ًدر روسIIيه واقعIIا وضIIع چنIIين بIIود
اسIIIتد�ل مIIIی کIIIرد کIIIه حتIIIی در شIIIرايط 

" مصIIIرف نIIIامکفی"يIIIا " زيIIIر مصIIIرف"
Under Consumption رمايه داریIس 

در ايIن . نIدبرای خود بازاری ايجاد می ک
مورد او پيش از ھIر چيIز سIقوط اقتصIاد 
طبيعی از طريق تفکيک دھقانی و تفاوت 

کا�ھIای "و " کا�ھای توليدکننIدگان"بين 
در بIIازار را در نظIIر " مصIIرف کننIIدگان

داشت و در اين بIاره توضIيح مIی داد کIه 
بازار خانگی بيشتر به حسIاب مIورد اول 

اثر آنچه را که . تا مورد دوم رشد می کند
لنIIIIين بIIIIه لحIIIIاظ برخIIIIورداری اش از دو 
مشخصIIIه ای کIIIه بIIIر شIIIمردم بIIIه ميIIIراث 
مارکسIIIIی عرضIIIIه داشIIIIت بIIIIرای دانIIIIش 
جامعه شناسی تاريخی و اقتصاد سياسی، 

 .اساسی و مھم بود
تحليIIIIل تIIIIاريخی لنIIIIين و نتIIIIايج نگرشIIIIی 

نه تنھا " توسعه سرمايه داری در روسيه"
از سIIوی مIIورخين اقتصIIادی حرفIIه ای و 

ن مارکسيست مورد تأييد جدی اقتصاددانا
قIIرار گرفتIIه اسIIت بلکIIه ديگIIران نيIIز بIIر 

. صحت و اعتبار علمی آن اقرار کرده اند
 در ١٩٦٧در سIIIال ) A.Nove(نIIIووه . آ

مجموعIIIIIIه ای از مطالعIIIIIIات نويسIIIIIIندگی 
انگليسIIIی کIIIه بIIIه لنIIIين اھIIIداء شIIIده اسIIIت 

لنIIين گIIام مھمIIی در جھIIت بسIIط : "نوشIIت
IIاده و بسIIد سIIه ی توليIIارکس در زمينIIط م

 ھIIIIم او در ارزيIIIIابی ١."يافتIIIIه برداشIIIIت
توسIعه "مفروضات کلIی نگIرش لنIين در 

خاطرنشIان " ی سرمايه داری در روسIيه
الگIIوی بسIIيار اميIIد بخIIش و "سIIاخت کIIه 

بسيار درخشان رشد اقتصIادی امIروز بIه 
مIIارکس و لنIIين بIIيش از مکتIIب       نئIIو 
                                                 

١
 - A.Nove. „Lenin as 

Economist“ in: Lenin, The Man, 

The Theorist, The Leader. Ed. L, 

Shaprio and Reddaway.  ،وکIIنيوري

 .١٩٧، ص ١٩٦٧. واشنگتن، لندن
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 MarginalکEسIIيک مطلوبيIIت نھIIايی 

Utility١." نزديک است 
 اين پرسش اساسی مطرح است کIه اينک

رمIIIIIز ايIIIIIن دسIIIIIتاورد نگرشIIIIIی و روش 
شIIناختی در کجاسIIت؟ بIIه خIIود لنIIين بIIاز 

" سIIIرمايه"او چIIIون مIIIارکس در . گIIIرديم
خاطر نشان می سIازد کIه عليIرغم وجIود 
يIIIک سلسIIIله مفروضIIIات ذھنIIIی شIIIده کIIIه 
حيطه ی تحليل او را محIدود مIی سIازند، 

تمامی روند توسعه "ضروری می داند تا 
IIIIIIIIIIيه را در ی سIIIIIIIIIIرمايه داری در روس

 ٢."تماميIIت آنھIIا مIIورد توجIIه قIIرار دھIIIد
ای "کل گرايانه"برای لنين چنين رويکرد 

بIIIIه مثابIIIIه يIIIIک اسIIIIتلزام روش شIIIIناختی 
اساسIIی تلقIIی مIIی شIIد و بIIه ھمIIين اعتبIIار 

نويسIIنده "اسIIت کIIه بIIا صIIراحت نوشIIت 
چشIIم ھIIای خIIود را ھرگIIز بIIر دشIIواری      

ن بIه و حتی بر خطرات ناشIی از پIرداخت
بلکIه . چنين عرصIه ی وسIيعی نمIی بنIدد

بIIه  نظIIر او چنIIين مIIی آيIIد کIIه بIIه منظIIور 
تبيIIين و تصIIريح مسIIئله ی بIIازار داخلIIی 
بIIرای  سIIرمايه داری روسIIيه، ضIIرورت 
مطلق دارد تIا بسIتگی فيمIابين جنبIه ھIای 
گونIIاگون رونIIد و بسIIتگی متقابIIل آنھIIا را 

 مIن در آنچIه کIه از پIی مIی ٣."نشان دھIد
ر به اين نکته باز می کردم که آيد بار ديگ

چگونIIه ايIIن نحIIو رويکIIرد در سIIھمی کIIه 
لنIIIين بIIIرای غنIIIای ديالکتيIIIک ايفIIIا کIIIرد 

ًآنچIه کIه عجالتIا از . اساسی و حياتی بIود
توسIIIIعه ی "بيIIIIان آن نIIIIاگزيرم ايIIIIن کIIIIه 

نه تنھIا بيIانگر " سرمايه داری در روسيه
سطح گسترده ی نگرشی مطالعه بلکه در 

آزمايشIIگاه عIIين حIIال مظھIIر تجسIIم يIIک 
در ايIIن اثIIر . خIIاص تIIاريخی عIIالی اسIIت

لنIIين در حقيقIIت عIIالی تIIرين کاربردھIIای 
 : تاريخ اقتصادی کمی را اعمال کرد

کIIاری کIIه در غIIرب تنھIIا در چنIIد دھIIه ی 
او در ايIIن اثIIر، . قبIIل صIIورت بنIIدی شIIد

تحليلIIIی آمIIIاری از سIIIاختار اجتمIIIاعی و 
مسIIئله قشIIربندی اجتمIIاعی و توصIIيفی از 
                                                 

١
 ١٩٧ -٩٨ ھمانجا ص - 

٢
 The Devlopment of«  لنIIين - 

Capitalism in Russia« ،١٩٧٧، مسکو ،

 .٢٥ص 

، ٢، جلد ١٩٣٦ لنين، منتخب آثار، لندن -٣

 .٥٣ص 

سIIی پويIIا از پديIIده ھIIا بIIه لحIIاظ تIIاريخ شنا
عمل آورد که با ترکيبی استوار از تحليل 
ھIIای کمIIی و کيفIIی قIIرين بIIود و بIIه شIIکل 
الگوی کابرد آمار در مطالعه ی توسعه و 
تحIIIول پديIIIده ای معIIIين و لIIIذا مطالعIIIه ی 

لنين به مثابه . ساختار و پويايی آن انجاميد
يک محقق و مIورخ بIيش از ھIر چيIز بIه 

تمIIIIام "  تلقIIIIی لحIIIIاظ تEشIIIIش در جھIIIIت
از واقعيIIت ھIIای عينIIی و قIIرار " گرايانIIه

دادن آن واقعيت ھا به مثابه  نقاط عزيمت 
عنايت به ايIن حقيقIت . "خود متمايز است

اجتنIIIIIاب ناپIIIIIذير ضIIIIIروری اسIIIIIت کIIIIIه 
مارکسيست بايد زندگی را چنان که ھست 
و بIIIداھت دقيIIIق واقعيIIIت را مIIIورد توجIIIه 
قرار دھد نه آنکه به حفIظ نگIرش ديIروز 

چIIون ھIIر نگرشIIی در بھتIIرين وضIIع کIIه 
تنھIIا مIIی توانIIد بIIر امIIور کلIIی نIIاظر باشIIد 

       بدين گونه اسIت کIه مIا ٤."ادامه دھد
آشکارا می بينيم که با اين که او در عمل 
تحليIIIل جامعIIIه شIIIناختی خIIIويش بIIIه نحIIIو 
ماھرانIIIIIIIIه ای نگIIIIIIIIرش کلIIIIIIIIی و روش 
ديالکتيکی مارکس را به مثابه  شالوده ی 

Iه کIويش بIرد، روش شناختی خIی گيIار م
ھIا بIا "بر زمينIه ی واقعيIت"مع الوصف 

ھمIIه ی پيچيIIدگی متضادشIIان اسIIتوار مIIی 
اين اصل کلی ھميشه بIا واقعيIت ھIا . ماند

مواجIIه بIIودن، در تحليIIل جامعIIه شناسIIی 
 .مشخص لنين بسيار ضعيف است

با وجود ھمه ی اين مقIدمات پIرداختن بIه 
لنIIين بIIه مثابIIه يIIک مIIورخ ضIIمن محIIدود 

توسعه سرمايه " چه که در کردن او به آن
: امپرياليسم"و حتی در " داری در روسيه

" عIIIIالی تIIIIرين مرحلIIIIه ی سIIIIرمايه داری
انجام داده است، در حقيقت محدود ساختن 
گسIIIIIتره ای اسIIIIIت کIIIIIه او در آن چنIIIIIين 

به . مشخصه ی بارزی را نشان داده است
باور مIن بسIيار مھIم اسIت تIا بکوشIيم در 
 توضIIيح از ايIIن خصيصIIه سIIه موضIIوع

 .عمده را مورد توجه قرار دھيم
 نگIIIIIIرش لنIIIIIIين در بIIIIIIاب رونIIIIIIدھای -١

 .تاريخی
 رويکIIرد لنIIين بIIه معرفIIت تIIاريخی در -٢

مطالعه ی نگرشی و در حيات عملی، بIه 
 .خصوص فعاليت سياسی او

                                                 
٤
، ٣١ لنIIIIIين، مجموعIIIIIه آثIIIIIار، جلIIIIIد - 

Progress Publishers کو، صIIIIIIمس ، 

١٣٤. 

 رويکرد روش شناختی لنين نسبت بIه -٣
 .مطالعه ی تاريخی

بطIIIIورکلی مIIIIی تIIIIوان گفIIIIت کIIIIه تحليIIIIل 
يت عملIی لنIين بIا      نگرشی و ھم چنين فعال

. تاريخ گرايی بسيار جنبه ای عجين است
ايIIIن واقعيIIIت در مIIIارکس و در لنIIIين بIIIر 
مبنای نگرشIی معIين نسIبت بIه رونIدھای 
تاريخی و نقش اساسی مطالعه ی تاريخی 
و معرفIIIIت تIIIIاريخی در جريIIIIان نگIIIIرش 

. پردازی و در فعاليت عملی استوار است
در ًاساسا تاريخ گرايی يک اصIل بنيIادی 

رويکرد ديالکتيکی به مطالعIه ی طبيعIت 
بر اساس چنين رويکردی . و جامعه است

ھر پديده ای تنھا اگر در جريان حرکت و 
تحIIول و ضIIمن رابطIIه اش بIIا پديIIده ھIIای 
ديگر و در روند تأثيرات متقابلش با توجه 
بIIه اوضIIاع مشخصIIی کIIه ضIIمن آن ايIIن 
پديده ھای به ھم بسته وجIود دارنIد مIورد 

لنين به .  گيرد قابل درک استتوجه قرار
دوسIIتان خلIIق کياننIIد و چگونIIه "ويIIژه در 

." با سوسيال دمکرات ھا مبارزه می کنند
بIرای مIارکس مھIم "توضيح می دھIد کIه 

بود تIا قIانون حIاکم بIر پديIده ھIايی را کIه 
مورد تحقيق قرار می دھد بيابد و مھم تر 
از آن بIIرای او قIIانون تغييIIر و تحIIول آن 

تقال آن ھا از شIکلی بIه شIکل پديده ھا، ان
ديگIIر، از يIIک نظIIم روابIIط اجتمIIاعی بIIه 

مIIIIارکس حرکIIIIت ... نظمIIIIی ديگIIIIر بIIIIود
اجتمIIاعی را بIIه مثابIIه رونIIدی از تIIاريخ 
طبيعی می دانست که قوانينی بر آن حاکم 
اند که نه تنھا از اراده، آگاھی و تمIايEت 
انسانی مستقل اند بلکه بيش از آن، اراده، 

سIIان ھIIا را تعيIIين مIIی آگIIاھی و اميIIال ان
 با التفات به ايIن حقيقIت اسIت کIه ٥."کنند

مIIIا ضIIIمن بحIIIث از وجIIIود خصيصIIIه ی 
تIIIاريخ گرايIIIی در روش شناسIIIی تحقيIIIق 
علمIIIIی لنIIIIين، دسIIIIت کIIIIم از دو جنبIIIIه ی 
مشIIIخص ايIIIن خصيصIIIه مIIIی تIIIوانيم نIIIام 

 .ببريم
 تIIاريخ گرايIIی وجIIود شIIناختی، يعنIIی -١

تاريخ گرايی ای که در نگIرش رونIدھای 
 .بازتاب يافته استتاريخی 

 تاريخ گرايی عمل گرايی که بIر نقIش -٢
معرفت تاريخی در ايجاد نگرش ھايی که 
بIه تحليIIل جامعIه مربIIوط مIی شIIوند تأکيIIد 

 .می ورزد
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در اين ارتباط کلIی دو رونIد بIه ھIم بسIته 

: را در فعاليت لنين می توان مشاھده کرد
و رونIد " تIاريخ انسIان"روند قالIب بنIدی 

در اين راستا لنين گذشته . "نوشتن تاريخ"
را و واقعيت بالفعل را مشاھده می کرد و 
گرايش ھا را باز می يافت و مقدرات آنھا 
را پIIيش بينIIی مIIی کIIرد و در عIIين حIIال 
معرفت حاصل از ايIن دريافIت ھIا را در 

. حل مسائل عملی و عينی به کار می برد
وی در متحقIIق سIIاختن ھمIIه ی آنچIIه کIIه 

قی بIه دو بخIش از گفتيم توجه جدی و دقي
مIاده «نگرش روند تاريخی مارکس يعنی 

اين . مبذول می داشت» تاريخی» «گرايی
 بودنIIIد از دو بخIIIش يIIIا دو عامIIIل عبIIIارت

يعنIی " عامل ذھنIی"و نقش » ديالکتيک«
اينIIک آموزنIIده . آگIIاھی انسIIانی در تIIاريخ

است که تا آنجا که مطلب به عامIل ذھنIی 
ارتباط می يابد طرز تلقIی لنIين نسIبت بIه 
آمIIوزه ی مIIارکس را مIIورد توجIIه قIIرار 

لنIIين بIIر اسIIاس آنچIIه کIIه از عمIIل . دھIIيم
اجتمIIIاعی او برمIIIی آمIIIد يکIIIی از معIIIدود 

ه پردازانی بود که بIا تفاسIير اثبIاتی نظري
گرايانه و قدرمآبانه ی نظريه ی مارکسی 
در باب واقعيت در افتاد و د رھمين نکته 
اسIIت کIIه منشIIاء بيIIان مشIIھور او در بIIاب 

" عمIIل آگاھانIIه"الويIIت سياسIIت يعنIIی کIIه 
نسIIIبت بIIIه اقتصIIIاد، يعنIIIی کIIIه رونIIIدھای 

ھIIIم . خودبIIIه خIIIودی اقتصIIIاد نھفتIIIه اسIIIت
بIIIه اشIIIاره گفIIIتم اصIIIل چنIIIان کIIIه پيشIIIتر 

محوری نگرشی و روش شناختی نظريIه 
ی لنIIIIIIين در بIIIIIIاب طبيعIIIIIIت و جامعIIIIIIIه 

وجود "در تعبير و روايت . ديالکتيک بود
از لحاظ لنين چنين اصIل تعمIيم " شناختی

بسIIIيار مجIIIرد مکانيIIIک تغييIIIر تIIIا حIIIدود 
و عمIIIل " گIIIزينش"زيIIIادی بIIIا وظيفIIIه ی 

آمار . کردن با داده ھای آماری درگير بود
حIاظ او واجIIد ايIIن قابليIت بIIود تIIا داده از ل

ھای ضروری کEن گستره را در اختيIار 
او قرار دھد و تنھا بIا بررسIی چنIين داده 
ھIIايی اسIIت کIIه قIIوانين اجتمIIاعی کشIIف 

بIرای نمونIه در . شدنی تلقIی    مIی شIدند
بIIاب آنچIIه کIIه لنIIين در ايIIن زمينIIه بIIدان 
پرداخت به وارسی کمی سه شIرايط زيIر 

 :کردمی توان اشاره 
 تصريح صحت آمIاری، بIه خصIوص -١

 .در دسته بندی داده ھای آماری
 ارجاع تحليIل آمIاری بIه يIک سIاختار -٢

 )کل. (عام معين

 کابرد روش ھای کمی نه بIرای تبيIين -٣
ساده ی يک پديده ی تاريخی، بلکه بIرای 

 .حل يک مسئله ی معين
 

 
 

خصيصه ی ديگر روش شناسIی تIاريخی 
توسIIIIIعه ی    "لنIIIIIين کIIIIIه بIIIIIه روشIIIIIنی در 

مIIIورد توجIIIه " سIIIرمايه داری در روسIIIيه
قIIرار گرفتIIه اسIIت عبIIارت اسIIت از وجIIه 
نظر جغرافيايی که توسل به آن را به نحو 

ناظر بر . مستمر در آن اثر می توان يافت
ايIن روش شناسIIی اسIت کIIه لنIين بIIه نحIIو 
پيوسIIIته ای مIIIی کوشIIIIد تIIIا بIIIين منIIIIاطق 
جغرافيIIايی تمIIايز قائIIل شIIود و بIIه ھمIIين 

ر مفھوم مناطق اقتصادی را به مثابه اعتبا
مقولIIه ای بIIرای عرصIIه ھIIای منطقIIه ای 

ايIIIن نIIIوع تحليIIIل . خIIIاص متحIIIول سIIIازد
امIIIروز در جغرافيIIIای اقتصIIIادی بسIIIيار 
شايع است، با اين ھمه ھنوز ھم سرمشIق 
غنی لنينی دراين باب در تاريخ اقتصادی 
به مثابه ی شالوده ی تحليل ھای معاصIر 

وجIIه بIIه رونIIدھای بIIا ت. بIIه شIIمار مIIی آيIIد
تاريخی، چنIين اھرمIی در حقيقIت آمIوزه 
ای است که بر اين نکته تأکيد      می کند 

تحول تاريخی امری فراگيIر و آکنIده "که 
 بنIابراين بIه بIاور لنIين ١."از تضادھاست

خلIIع مارکسيسIIم از ديالکتيIIک بIIه معنIIای 
خلIIع آن از مIIنش او بIIه عنIIوان وسIIيله ای 

ر عين حال برای عمل مؤثر است و اين د
انفصIIال بسIIتگی بIIا وظIIايف "بIIه معنIIای 

                                                 
١
 . ھمانجا، ھمان صفحه- 

تاريخی معين يک دروانی است که با ھر 
 ٢.چرخش تاريخی ديگرگون می شود

) تمام گرا(لنين در ديالکتيک، مفھوم عام 
و ساختاری واقعيت و ھم چنين نظريه ی 
نقش پويای تضادھا را به تکرار تأکيد می 

برای او جامعIه يIک نظIام جIامع از . کرد
چنIIIان کIIIه گفIIIتم . بIIIط اجتمIIIاعی بIIIودروا

رجوع به اين اصIل را آشIکارا مIی تIوان 
" توسعه ی سرمايه داری در روسيه"در  

رويکIIرد ديIIالکتيکی لنIIين بIIه . ًتمامIIا يافIIت
روندھای تاريخی پيش از ھر موردی در 

و " عينIIIی"تحليلIIIی کIIIه از نقIIIش عوامIIIل 
 .به عمل می آورد متجلی است" ذھنی"

توانيم گفت که در اين باره بخصوص می 
وجIIه مشخصIIه ی او بIIه نحIIو عيIIانی بIIه 
بسIIIتگی تنگاتنIIIگ ايIIIن دو عامIIIل مبتنIIIی 

بعدھا و تنھا در روايت استالينی از . است
مارکسيسIIم بIIود کIIه بIIين عوامIIل عينIIی و 
ذھنIIIIی جIIIIدايی خيIIIIره سIIIIرانه ای اعمIIIIال 

در آن روايIIIت عامIIIل عينIIIی بIIIه . گرديIIIد
، "قIIIIIانون تIIIIIاريخ"درک قدرگرايانIIIIIه ی 

تغييIر شIکل داده " ل انسانعم"مستقل از 
شIIد، در حIIالی کIIه عامIIل ذھنIIی بIIه نIIوعی 

بدون ھيچ گونIه ارتبIاطی " اختيارگرايی"
لنIين ھمIه گIاه بIر . با واقعيت تحريIف شIد

ايIIن دقيقIIه پIIای مIIی فشIIرد کIIه رونIIدھای 
تاريخی واجد خصيصه ای قانون مندند و 
ھر بررسIی تIاريخی عھIده دار يIافتن ايIن 

يد اين مھIم تIن او از ق. قاعده مندی ھاست
بررسIی "نمی زد که ماده گرايی تIاريخی 

علمIIIIی تIIIIاريخ را بIIIIه مثابIIIIه يIIIIک رونIIIIد 
ھمگون و قانون مند در ھمه ی تنوعات و 

 امکIIIان پIIذير مIIIی ٣"تضIIادھای انبIIوه اش
سIIازد و در ايIIن راسIIتا بIIر اھميIIت خطيIIر 
عواملی چون دانش، آگIاھی و نگIرش در 

. پIIIژوھش تIIIاريخی اصIIIرار مIIIی ورزيIIIد
رونIدی قIانون "يخ بIه مثابIه نظريه ی تIار

عمIIل "و در عIIين حIIال در نتيجIIه ی " منIIد
تعمIIIيم خIIIود را در نگرشIIIی مIIIی " انسIIIان

يافت که به عمل فردی و گروھی مربوط 
به باور او بIدون در نظIر گIرفتن . می شد

عامIIIل ذھنIIIی سIIIخن گفIIIتن از ھIIIر نIIIوع 
تأثيری بر روندھای تاريخی عوامل عينی 

ھا از واقعيت عينی تن. ناممکن و خطاست
مIی " انسIان"طريق بازشناخت آن توسIط 

تمIامی . تواند بر اعمال انسIانی تIأثير کنIد
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اعمIIIال فIIIردی و گروھIIIی انسIIIان توسIIIط 

مIIی " عمIIل"جھIIان بينIIی انسIIان ھIIايی کIIه 
ايIن افIراد گIروه ھIا . کنند ھدايت می شود

روش ھا و اھداف در عمل، خويش را بر 
که مکIن اسIت " معرفتی"شالوده ی چنان 

Iت مطلوب يا نIا نادرسIت يIامطلوب، درس
چنIIIIين . باشIIIIد صIIIIورت بنIIIIدی مIIIIی کننIIIIد

IIت عينIIا واقعيIIه بIIدر کIIر چقIIی ھIIی معرفت
.  است ثمIربخش تIر اسIتيکسان ديس تر

در مIIIورد اعمIIIال گروھIIIی کIIIه لنIIIين بIIIه 
عنوان يک متفکر سياسی به آن حساسيت 
فراوان نشان می داد يک عامل اضافی به 
قصIIIد مIIIؤثر بIIIودن آن عبIIIارت اسIIIت از 

نظIIIIر بIIIIه جھIIIIانی کIIIIه در " ھمگIIIIونگی"
لنIين توضIيح مIIی . معIرض مشIاھده اسIIت

يIی "ھIدف ھIا"داد که عدم دسIت يIابی بIه 
انسIIانی متوجIIه آننIIد و ھگIIل " اعمIIال"کIIه 
بIه آن اشIاره مIی " درس ھای منطIق"در 

کنIIد علIIت خIIود را در ايIIن واقعيIIت نھفتIIه 
دارند که واقعيت بدان گونه که در حقيقت 

تايج عمل ن. وجود دارد تعبير    نمی شود
ذھنی " بازشناخت"به باور لنين به ميزان 

ای اسIIIت کIIIه از عينيIIIت بالفعIIIل موجIIIود 
 ١.وجود دارد

بIIIر اسIIIاس چنIIIين قIIIولی اسIIIت کIIIه پيکIIIار 
مسIIتمر لنIIين در جھIIت ايجIIاد يIIک حIIزب 
منضIIIIIIبط و نيرومنIIIIIIد سياسIIIIIIی چIIIIIIه در 
اسIIتراتژی و چIIه در تاکتيIIک بIIا نگرشIIی 
ھمگIIون، ھماھنIIگ و قابIIل توجيIIه ھIIدايت 

 بIIه ھمIIين اعتبIIار بIIود کIIه او مIIی يافIIت و
ًتأکيIد مIی کIرد نگIرش مIارکس بIدوا يIIک 
نگرش توجيه ناشده بود امIا بIه تIدريج بIه 

بIه بIاور . "صورت نگرشی موجه در آمد
ما فقدان نگIرش، يIک جريIان انقEبIی را 
از حIIIق وجIIIود بIIIاز مIIIی دارد و بIIIه نحIIIو 
اجتنIIIاب ناپIIIذيری ديIIIر يIIIIا زود آن را از 

م خواھIIد لحIIاظ سياسIIی محکIIوم بIIه انھIIدا
 به باور لنين صورت بندی يک ٢."ساخت

. جھIان بينIی، خIود رونIدی تIاريخی اسIIت
انسان تاريخ را می سازد اما در عين حال 

بIIدين . اسIIت" محصIIول تIIاريخ"خIIود يIIک 
ترتيب چنانچه مورخی بکوشد تا افکار يا 
اعمال را تبيين کند در ايIن صIورت نمIی 
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توانIIIد خIIIود را بIIIه تحليIIIل واقعيIIIت عينIIIی 
 در ارتبIIاط بIIا فIIرد يIIا گروھIIی کIIه بالفعIIل

بلکه بر . مورد مطالعه است محدود سازد
نيز " گذشته"اوست تا چنين تحليلی را به 

بدينگونه بود که او نگرش ھای . بسط دھد
غير مارکسيستی روندھای تاريخی را از 
منضIر دو نقيصIIه آسIIيب پIIذير مIIی يافIIت، 
يکی از آن دو نقيصه جداسازی تحليل از 

مال انسانی است که در آن اع" محرکات"
ًحالت لزوما دورنمای آن انگيزه ھا مورد 

و اما ديگری فقدان . غفلت قرار می گيرد
تحليIIIIIل اعمIIIIIال گروھIIIIIی در آن نگIIIIIرش 

 ٣.ھاست که در تاريخ بسيار با اھميت اند
چنان که گفتم نگرش عمIل گIرای لنIين بIا 
مبIIIارزه ی او عليIIIه تعبيIIIر قدرگرايانIIIه و 

در بIاب تIIاريخ شIکلکی نظريIات مIارکس 
او بIIه دفعIIات بIIر ايIIن نکتIIه . عجIIين بIIود

اتھIام قIIدرگرايی "اصIرار مIی ورزيIIد کIه 
بIIا دواعIIی نگIIرش تIIاريخ مIIارکس ابطIIال 

ھIIيچ مارکسيسIIتی نگIIرش  "٤."شIIده اسIIت
ًمارکس را به عنوان شمايی کلIی و جبIرا 

مارکسيست ... فلسفی تاريخ تلقی نمی کند
ھا بEشک از نگرش مIارکس تنھIا روش 

نبھIIای آن را کIIه بIIدون آن تبيIIين ھIIای گرا
روابط اجتماعی ناممکن است بIه عاريIت 
گرفتIIIه انIIIد و در نتيجIIIه آنھIIIا معيIIIار ايIIIن 
روابIط را کIIه تنگاتنIIگ در واقعيIIت قIIرار 
دارنIIد و نIIه در شIIماھای مجIIرد و     بIIی 

، »چنIIين اسIIت و جIIز ايIIن نيسIIت«معنIIای 
 لنIين تمIامی ٥"مورد توجه قرار می دھنIد
چIIIرخ "ا کIIIه از پنIIIدارھای نگرشIIIی ای ر

" نيروھIIای عنصIIری و اوليIIه"يIIا " تIIاريخ
سخن به ميان می آوردنIد بIا تلخIی گزنIده 

تحليIIIل او از . ای بIIIه اسIIIتھزا مIIIی گرفIIIت
طبقIIات،  مبIIارزه ی طبقIIاتی و انقEIIب را 

نگرش "می توان به مثابه مشخصه ای از 
در اين جا . او مورد توجه قرار داد" عمل

ن تمIامی می توان با در کنار ھم قرار داد
بIIاره ی نگIIرش انقEIIب ايIIن تحليIIل ھIIا در 
او بIIر مبنIIای رويکIIرد : لنIIين سIIخن گفIIت

کلIIIی اش بIIIه نحIIIو اسIIIتواری در تکIIIاپوی 
تبيينIIIIIات تIIIIIاريخی و زمينIIIIIه ی خIIIIIاص 
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تاريخی بود، وی در کوشIش بIرای تبيIين 
 و سIIIقوط نگIIIرش ھIIIای گونIIIاگون ظھIIIور

سوسياليسم در اروپا تفاوت ھای تحول از 
خصIIلت نھضIIت لحIIاظ تIIاريخی متفIIاوت 

دھقانی، خرده بIورژوازی و کIارگری را 
نIIاظر بIIر ايIIن . خIIاطر نشIIان مIIی سIIاخت

تفIIاوت ھIIا بIIود کIIه او مفھIIوم يIIک انقEIIب 
 فرانسIIه، ١٧٨٩بIIورژوايی نظيIIر انقEIIب 

انقEب بورژوا دموکراتيک نظير انقEIب 
 روسIIيه و انقEIIب سوسياليسIIتی را ١٩٠٥

در . در ادبيات سياسی قرن ما باب ساخت
ينه ضروری است تا مفھIوم لنينIی اين زم

را مIIورد توجIIه قIIرار " اوضIIاع انقEبIIی"
ای که "لحظه"او به انقEب به مثابه . دھيم

سرعت مIی گيIرد " زمان تاريخی"در آن 
در ادوار ديگر اگرچه ممکن . ياد می کرد

اسIIت کIIه تغييIIرات بريIIده ی سIIريعی نيIIز 
زمIان " "سIرعت"ًتحقق پذيرد اما عمومIا 

او تصريح می کنIد . ستکندتر ا" تاريخی
که در اين دو زمان تاريخی ھيچ چيIز بIه 

عملی " خودکار"يا " خود به خودی"نحو 
ًانقEIIب تنھIIا در مIIوارد دقيقIIا . نمIIی شIIود

غالب انقEبات . پيروز می گردد" معينی"
با شکست مواجه می شوند زيرا که چنين 

بIه انقEIب " وضIع انقEبIی"نيست که ھر 
 .پيروز منجر شود

انقEب لنين را می تIوان بIه مثابIه نگرش 
تحقIIIق نگIIIرش عمIIIل در عرصIIIه سياسIIIی 
تلقIی کIرد و حIIال آن کIه نگIرش ديگIIر او 

توسIIIعه ی "کIIIه مIIIی تIIIوان آن را نگIIIرش 
خوانIIIIد تحقIIIIق " نابھنگIIIIام سIIIIرمايه داری

به اين . او در اقتصاد است" نگرش عمل"
ًاعتبIIار اسIIت کIIه او قويIIا تفسIIير شIIکلکی 

د انتقاد مارکس را مور" شکل بندی ھای"
او از طIرح ايIن مقولIه در . قرار می دھIد

نمی گIذرد کIه در بخIش ھIای متفIاوتی از 
جھIان ويژگIی ھIای معينIی در ايIن زمينIIه 
وجIIود دارد کIIه بIIرای درک نفIIس وجIIود 
شکل بندی ھای معIين و  ھIم چنIين بIرای 

از يک شکل بندی به شکل بندی " انتقال"
. ًديگر بايد دقيقا از نظر دور داشته نشوند

می توانIد واجIد خصيصIه " انتقالی"نين چ
ناظر بIر . باشد" تکاملی"يا " انقEبی"ای 

ايIن نکIات اھرمIی اسIت کIه لنIين در امIر 
تحقيIIق از توسIIعه ی        سIIرمايه داری 
در روسيه بيش از ھر چيز توجIه عميقIی 
نسبت به توسعه ی      سIرمايه داری در 

او بIIه نحIIو . کشIIاورزی مبIIذول مIIی دارد
لگوی اين توسعه، يعنی تحول بارزی دو ا

انقEبIIIی در آمريکIIIا و تحIIIول تکامIIIل در 
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پIروس را از يکIIديگر متمIIايز          مIIی 

مشخصIه ی تحIIول نخسIتين وجIIود . سIازد
يک اشرافيت نيرومند زمين دار است کIه 
دولIIت نماينIIده ی ابIIزار آن بIIه شIIمار مIIی 

تحليIIIل لنIIIين از توسIIIعه ی سIIIرمايه . آمIIIد
روسIی بIه داری در کشاورزی بIا روش پ

صIIIورت يکIIIی از سIIIاختارھای نگرشIIIی 
تاريخ نگIاری مارکسيسIتی در ايIن زمينIه 

لنIIين بIIا مشIIاھده ی گIIرايش ھIIای . در آمIIد
توسعه ی     سرمايه داری بطIورکلی کIه 
پس از مرگ مIارکس بIه ظھIور پيوسIت، 

عIIالی : امپرياليسIIم"آن گIIرايش ھIIا را در 
جمع بندی " ترين مرحله ی سرمايه داری

ايIIن گIIرايش ھIIا توسIIط . و خEصIIه کIIرد
اقتصIIاددانان غربIIی نظيIIر جIIی، ھويسIIون 

امIIا . بIه عيIان مIورد مشIاھده قIرار گرفIت
لنIIIين ايIIIن مشIIIاھدات جديIIIد را بIIIا نگIIIرش 
تIIاريخ خIIويش، يعنIIی بIIا نگIIرش عمIIومی 

 .روند تاريخ مارکس پيوند داد
لنين ضIمن تأکيIد بIر نقIش " نگرش عمل"
انسIIIان و ھوشIIIياری نسIIIبت بIIIه " آگIIIاھی"
قش مھمIی را توجيIه مIی ن" شرايط عمل"

، "دانIIIش تIIIاريخی"کنIIIد کIIIه او آن را بIIIه 
خود نسIبت " عملگرايی تاريخی"يعنی به 
در    " عمIل"قصد من در ايIن جIا . می دھد

عملIIIIی " فعاليIIIIت"مطالعIIIIه ی جامعIIIIه و 
در اينجIا امکIان طIرح ايIن پرسIش . است

چIه نکتIه ای موجIب مIی : وجود دارد کIه
" يختIار"گردد تا در مطالعه ی جامعه بر 

ناظر باشيم؟ زمانی که مIا چنIين نکتIه ای 
را عنوان می کنIيم آن فرضIيه ی لنIين را 
در ذھن داريم که به نقش مرکزی مطالعه 

در " نقطIIه نظIIر تIIاريخی"ی تIIاريخی يIIا 
ھمIIه ی   تحليIIل ھIIايی کIIه در عرصIIه ی 
علIIوم اجتمIIاعی، بIIه عمIIل مIIی آيIIد متوجIIه 

او خIIIIاطر نشIIIIان مIIIIی سIIIIازد کIIIIه . اسIIIIت
 در مسIIIئله ی علIIIوم مطلIIIوب تIIIرين امIIIر"

ًاجتمIIاعی، و نکتIIه ای کIIه واقعIIا در امIIر 
رويکرد درست به مسئله ضIروری اسIت 
و اجIIIIازه نمIIIIی دھIIIIد تIIIIا کسIIIIی در انبIIIIوه 
باورھIای ناسIIازگار و متنIوع گIIم شIIود، و 
مھIIم تIIرين امIIر اگIIر کسIIی بخواھIIد تIIا بIIه 
مسئله به نحوی علمIی برخIورد کنIد، ايIن 
است که بستگی تاريخی را فراموش نکند 

 ھر مسئله را از منظIر ايIن واقعيIت کIه و
پديIIده ی معIIين چگونIIه در تIIاريخ بوقIIوع          

می پيوندد و مراحل اصلی آن در جريIان 
تحIIIIول اش چيسIIIIت و از نقطIIIIه ی نظIIIIر 

تحول اش امروز به چIه صIورت در مIی 
 ١"آيد مورد آزمون قرار دھد

تIIاريخ ھIIر "زمIIانی کIIه تروتسIIکی نوشIIت 
 بايد بيش از انقEب مثل ھر تاريخ ديگری

ھIIIر چيIIIز شIIIرح دھIIIد کIIIه چIIIه رخ داد و 
از . چگونه، اما اين به تنھايی کافی نيست

ھمان شرح و تفصيل بايد معلIوم شIود کIه 
چIIIIرا آن طIIIIور رخ داد و نIIIIه بIIIIه طIIIIور 

و يا    آن جIا کIه بIه تصIريح مIی ". ديگر
خواننIIده ی جIIدی و موشIIکاف "آورد کIIه 

او ... خواسIIتار بIIی طرفIIی خائنانIIه نيسIIت
 وجدانی علمی است که توجيه ھم خواھان

دلی ھا و انزجار ھای آشکار و نھان خود 
را در مطالعIIه ی صIIادقانه ی واقعيIIات و 
تعيIIIين روابIIIط حقيقIIIی ايIIIن واقعيIIIات بIIIا 

ن يکIIديگر و ھIIم چنIIين در انکشIIاف قIIواني
يگانIIIه  عينIIIی .  حرکIIIت آنھIIIا بجويIIIدعلIIی

 در ٢"گرايی تاريخی ممکن جز اين نيست
گرشIی لنIين نIاظر حقيقت بر ھمان باور ن

 .بود
 

 
 
 

نبايIIد از يIIاد بIIرد کIIه آن چIIه کIIه از لنIIين 
روايت شد به معنای کاربرد ساده لوحانIه 

مواد تاريخی به منظIور غنIی سIاختن "ی 
لنIIين در بحIIث از . دانIIش عينIIی مIIا نيسIIت

در مطالعIIIIIات " دانIIIIIش تIIIIIاريخی"نقIIIIIش 
" سIودمندی"اجتماعی قبل از ھر چيز بر 

 و ايجIIاد دانIIش تIIاريخی در رونIIد تIIدارک
تنھIا ايجIاد و کIاربرد . نگرش نIاظر اسIت

نگرش می تواند پIژوھش اجتمIاعی را بIا 
. عناصر پيشرفت در آن تحقيق تجھيز کند

و " دانIIIIIش تIIIIIاريخی"اھميIIIIIت محIIIIIوری 
سودمندی آن در کل بدنه ی نگرشی لنIين 
                                                 

١
مجموعIIه آثIIار، جلIIد » State«  لنIIين، - 
 ٤٧٣، ص ١٩٦٥، مسکو ٢٩

٢
تIIIIاريخ انقEIIIIب «.  لئIIIIون تروتسIIIIکی- 

. جلIد اول. ، ترجمIه ی سIعيد باسIتانی»روسIيه
 ١٤ و ١٠چاپ فانوس ص 

ًلزوما مرا وامی دارد تIا بIر سIر آن کمIی 
 .درنگ کنم

" دانIIIش تIIIاريخی"بيIIIان ايIIIن مطلIIIب کIIIه 
يست و چرا وجود آن �زم است در بدو چ

قيIد . امر پيچيده و دشوار به نظIر مIی آيIد
" معرفIIIIت"يIIIIا  " دانIIIIش"ايIIIIن نکتIIIIه کIIIIه 

تاريخی به ما اطEعاتی در باره ی گذشته 
ی انسIIان و کIIار او ارائIIه مIIی کنIIد خIIود 

. موجب طرح   پرسش ھای ديگری است
چIIIرا مIIIا بIIIه معرفIIIت نسIIIبت بIIIه گذشIIIته 

نIIين معرفتIIی وجIIود نيازمنIIديم؟ آيIIا اگIIر چ
داشته باشد مIا مIی تIوانيم آن را در مIورد 
انسIIIان معاصIIIر و حIIIل مسIIIائلش بIIIه کIIIار 
گيريم؟ پاسخ به اين پرسش ھا نيز از پيش 

يIIIک دليIIIل عمIIIده ی . کIIIار سIIIھلی نيسIIIت
دشواری در پاسخ گويی به اين پرسش ھا 
ًمعIIانی متعIIددی اسIIت کIIه معمIIو� بIIرای 

انسIIIان . وجIIIود دارد" سIIIودمندی"مفھIIIوم 
اصIIIر بIIIا مسIIIائل دشIIIوار و گونIIIاگونی مع

از ميIIIان بIIIردن نIIIابرابری : مواجIIIه اسIIIت
اجتمIIIاعی، دسIIIت يIIIابی بIIIه منIIIابع جديIIIد 
انرژی، حفظ محيط زيست، مبارزه عليIه 
بيمIIIIاری ھIIIIای وخIIIIيم، غلبIIIIه بIIIIر فقIIIIر و 
گرسIIIنگی و جھIIIل و بيکIIIاری فراگيIIIر و 
بIIا�خره مبIIارزه بIIا سIIتم ملIIی و جھIIانی و 

جملIIه تEIIش بIIرای رھIIايی از علIIل آن از 
بIIا توجIIه بIIه . مسIIائل مبIIرم و جIIدی اسIIت

لزوم فوری حل اين مسائل بEدرنگ ايIن 
واقعيت در ارتباط با پرسش ھای فوق در 
مقابل ما قرار می گيرد که ھيچ جامعه ای 
نمIIIIی توانIIIIد در شIIIIرايط ابIIIIتE بIIIIه چنIIIIان 
مشکEت خطيری نيروھای مالی و مIادی 

" معرفتIIIIIIIIی"خIIIIIIIIود را بIIIIIIIIرای کسIIIIIIIIب 
. صIرف کنIد" ندناسودم"غيرضروری و 

واگIIذاری کرسIIی ھIIای تحقيIIق و تIIدريس 
دانشگاھی و ماشين ھای غول آسای چاپ 
و رايانIIه ھIIای پيچيIIده در خIIدمت بسIIط و 

کIIIIه " اگIIIIر" "دانIIIIش تIIIIاريخی"دريافIIIIت 
معرفت نسبت به گذشته ناسIودمند باشIد و 
نتواند در حل مسIائل مبIرم زمIان حاضIر 

. بIIه کIIار آيIIد کIIار عبIIث و نادرسIIتی اسIIت
ه خصIوص در غIرب سIودمندی ًغالبا و ب

دانIIش تIIاريخی زيIIIر سIIؤال قIIرار گرفتIIIه 
ی "ناسIودمند"تمايEتی که به بIاور . است

ًدانش تIاريخی و اساسIا تIاريخ متوجIه انIد 
ًعمدتا خود نتيجه ی �زم تعبيری است که 

طرفه آن . از معنای تاريخ به عمل می آيد
که خود اين تغيير به استناد شIواھد متعIدد 

 عينIIIی -ی غيرعلمIIIیو سIIIمت گيIIIری ھIIIا
حاصل واکنش مIدافعان نظامIات در حIال 
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افIIIIول در شIIIIرايط بحIIIIران ھIIIIای عميIIIIق 

اينIک . اجتماعی و تغييرات انقEبی اسIت
پرسش واقعی اين است که دانش تIاريخی 
چIIه نيازھIIای اجتمIIاعی ثIIابتی را کIIه طIIی 
قرون متمادی و در ساخت ھای اجتماعی 
متفIIاوت اھميIIت خIIود را حفIIظ کIIرده انIIد 

 ساخته يا می سازد؟ به بIاور مIن برآورده
در بIIدو امIIر کلIIی تIIرين راه بIIرای پاسIIخ 
گفIIتن بIIه ايIIن پرسIIش ايIIن اسIIت کIIه بIIدانيم 
وظيفه ی دانش تIاريخی قبIل از ھIر چيIز 
مIدد بIIه توسIIعه و پيشIرفت و غنIIی سIIازی 

اجتمIIIIIIاعی در جوامIIIIIIع و " خودآگIIIIIIاھی"
بIه اعتبIار . جماعات مختلف بشIری اسIت

نIIIIش ًچنIIIIين نقشIIIIی اسIIIIت کIIIIه معمIIIIو� دا
تاريخی را در جامعIه دارای ھمIان نقشIی 

در فعاليت حياتی و " حافظه"می دانند که 
فردی که . روزانه ی انسان به عھده دارد

فاقIIIد حافظIIIه اسIIIت و يIIIا حافظIIIه اش در 
حادثIIIه ای آسIIIيب ديIIIده اسIIIت خودآگIIIاھی 
فIIردی و مشIIخص خIIود را از دسIIت مIIی 
دھIIIد و شخصIIIيت اش دچIIIار پريشIIIيدگی 

تشIخيص ھويIت رفتاری  مIی گIردد و از 
حافظه متضمن حجم . خود قاصر می ماند

عظيمی از ذخاير پرسودمند اطEعاتی در 
بIIIاره ی رويIIIدادھا، آشIIIنايی ھIIIا، قواعIIIد، 
احکIIIIام و معيIIIIار و ميIIIIزان ھIIIIای عملIIIIی 

توليد و فعاليت ھIای اجتمIاعی و : روزانه
ًسياسی است، مواردی که لزوما بسIياری 
 از آنھا برای حال و آينده واجIد عواقIب و

ھر فرد به اتکای حافظه . آثار جدی است
اسIIIت کIIIه ضIIIمن آن مIIIی " وضIIIعيتی"در 

تواند اطEعاتی را مبادله، منتقل يا ذخيره 
به تعبيری ديگر حافظIه ی فIردی را . کند

آگIIاھی فIIردی "مIIی تIIوان بIIه مثابIIه يIIک 
اجتمIاعی ای " نيIاز. "تلقی کIرد" تاريخی

کIIه دانIIIش تIIIاريخی، بIIIه مثابIIIه حافظIIIه ی 
رضIIIاء و بIIIر آوردن آن جمعIIIی بIIIر سIIIر ا

شIIرايط ضIIروری اس " پIIيش بينIIی"اسIIت 
اسIIIIIت کIIIIIه بIIIIIه قصIIIIIد خIIIIIود سIIIIIامانی و 

فرھنIIIIگ قIIIIومی، ملIIIIی و " خIIIIودآفرينی"
اجتمIIIاعی بIIIه قصIIIد بيIIIداری و آگIIIاھی از 

بIIIه عنIIIوان يIIIک جامعIIIه و قIIIوم " خIIIود"
متفIIIاوت از ديگIIIران و در عIIIين حIIIال بIIIه 
عنوان جزيی از يک کل جامع مشخص و 

 يک کل حياتی ضمن اين جزئيت به مثابه
چنين دانشی حلقه ی ميانی و رشته . است

ی پيونIIد بIIين نسIIل ھاسIIت و شIIرايط �زم 
بIIIIرای کIIIIنش متقابIIIIل، تفIIIIاھم متقابIIIIIل و 
برقIIراری صIIور معينIIی از ھمکIIاری بIIين 
تIIIIوده ھIIIIا را در عرصIIIIه ھIIIIای مختلIIIIف 

بIIIIا . فعاليIIIت اجتمIIIاعی فIIIراھم مIIIی آورد
عنايIIIت بIIIه ايIIIن سرشIIIت اساسIIIی دانIIIش 

IIIه رويکIIIت کIIIاريخی اسIIIه تIIIارکس بIIIرد م
مقولIIIIIه ی تIIIIIاريخ اوج اعتEيIIIIIی تمIIIIIامی 
باورھIای جانبدارانIIه نسIIبت بIIه اصIIالت و 
سIIودمندی تIIاريخ در عمIIل انقEبIIی انسIIان 

ًمحققIIIا دچIIIار " ھايIIIدگر. "تلقIIی مIIIی شIIIود
مفھIIIوم "مبالغIIIه نبIIIود زمIIIانی کIIIه نوشIIIت 

مارکسيستی تاريخ برتر از ھمه ی نظريه 
 مارکس خود بر ١."ھای ديگر تاريخ است

علم واقعی " تنھا"و " يک"خ به مثابه تاري
 :تأکيد می کند و می نويسد

ما تنھا يک علIم واحIد مIی شناسIيم و آن "
بIه تIاريخ از دو نظIر . تاريخ اسIت" علم"

آن را مIIی تIIوان بIIه : مIIی تIIوان نگريسIIت
تIIاريخ طبيعIIت و تIIاريخ انسIIان ھIIا تقسIIيم 

ولی ھر يک از اين دو با ھم پيوندی . کرد
 زمIانی کIه انسIان ھIا تIا. ناگسستنی دارنIد

وجود دارند تاريخ طبيعت و تاريخ انسان 
 ٢."ًھا يکديگر را متقابE مشروط می کنند

 :و باز ھم او تأکيد می کند
تاريخ برای مIا ھمIه چيIز اسIت و مIا آن "

را بيش از ھر نظام فلسIفی ای کIه پيشIتر 
 ٣."بوده است مقام بخشيده ايم

ن از فراز اين توضيحات �زم اينک به لني
ًدقيقIا بIر زمينIه ی دريافIت . باز می گردم

مارکسيسIIIتی " دانIIIش تIIIاريخی"نسIIIبی از 
است که مIی تIوان دو نIوع نگIرش را کIه 
توسط لنين پرداخته شIد و بIه مIورد عمIل 
گذاشته گرديد و بيشتر به آن اشIاره کIردم 

نخسIتين از آن . از يکديگر متمايز ساخت
" نگIرش ھIای تبيIين"دو عبارت است از 

چIIرا و "ئلی از ايIIن گونIIه کIIه کIIه بIIه مسIIا
واقعIIIIه ای رخ مIIIIی دھIIIIد و يIIIIا " چگونIIIIه

ًچنIIIان واقعIIه ای عمEIII روی داده " چIIرا"
. ارائIIه مIIی کنIIد" فرضIIی"اسIIت پاسIIخی 

دانIIش "روشIIن اسIIت کIIه بIIدون رجIIوع بIIه 
ايجاد چنين نگرشIی از يکIی از " تاريخی

عمIIده تIIرين عناصIIر اصIIلی خIIود محIIروم 
نوع ديگر از اين چنين نگرشIی . می ماند

. خوانIIد" پيشIIيابانه"را مIIی تIIوان نگIIرش 
                                                 

١
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زيرا که چنين نگرشی به پرسIش از نIوع 
کشIIف ايIIن مھIIم . واقعIIه مربIIوط مIIی شIIود

" پيشIIيابانه"سIIاده اسIIت کIIه نگIIرش ھIIای 
اعم از خوب يا بد، شالوده ی استراتژی و 

در مIورد لنIين کIIه . تاکتيIک را مIی سIIازد
ًنوشIIته ھIIای خIIويش را عمIIدتا تIIابع عمIIل 

ايد گفت که به منظور سياسی می ساخت ب
دسIIت يIIابی بIIه ھIIدفی خIIاص ھIIر دو نIIوع 
نگرش تنگاتنگ در کنار ھم به کار گرفته 

در کIIIIار " تبيينIIIIی"نگIIIIرش . مIIIIی شIIIIوند
تIIIاريخی او در صIIIورت بنIIIدی اظھIIIارت 

و تعميم ھا مقام مرحله ی اول " پيشيابانه"
رجوع ھر دو نگIرش . را احراز می کرد

ت به قاعده مندی ھای تاريخی  و تاريخيي
آنھا در حقيقت بازتاب تفIاوت اساسIی ای 
بIIود کIIه بIIين اظھIIارات مربIIوط بIIه علIIوم 

در آثIار . طبيعی و اجتماعی وجود داشIت
لنIIين مIIوارد متعIIددی از نگIIرش ھIIايی را 
مIIIی تIIIوان يافIIIت کIIIه بIIIر تحليIIIل تIIIاريخی 

به پاره ای از اين موارد پيشتر . استوارند
آنجا که از تحليل نگرش روند تاريخی او 

در ايIIIن . گفIIIتم اشIIIاره کIIIردمسIIIخن مIIIی 
فرصIIت ضIIروری اسIIت کIIه بIIه پIIاره ای 

چنIIان کIIه . ديگIIر از آن مIIوارد اشIIاره کIIنم
می دانيم مسئله ی دھقانی درکنار بسياری 
از مباحث نگرشی، برای فعاليIت سياسIی 
حIIIIزب کIIIIارگران در روسIIIIيه، مقولIIIIه ی 

لنين در اين . بسيار با اھميتی تلقی می شد
IIIوط بIIIل مربIIIته تحليIIIورد پيوسIIIر مIIIه تغيي

اوضIIاع موجIIود را بIIا پIIژوھش در جھIIت 
. ترکيIIب مIIی سIIاخت" تبيينIIات تIIاريخی"

تنھIIا بIIر شIIالوده ی چنIIين وجIIه نظIIری او 
برنامه ھای عمل خويش را در باب مسئله 

مسIIئله ی . ی دھقIIانی صIIورت بنIIدی کIIرد
ًبقايIIIای اقتصIIIاد اربIIIاب رعيتIIIی کIIIه قويIIIا 
مورد توجه قرار داشIت در ايIن جIا جلIب 

ين در ديباچه ی چاپ دوم لن. نظر می کند
در " توسعه ی سرمايه داری در روسIيه"

 دو نوع تجربه ی تاريخی را ١٩٠٧سال 
خاطرنشIIان مIIی سIIازد کIIه رفتIIار بالفعIIل 

. دھقانIIIان را شIIIکل و قIIIوام بخشIIIيده بIIIود
و تجربIIIIه ی ) فئIIIIودال(تجربIIIIه ی کھIIIIن 

. ١٩٠٥ -٧بالفعIIل موجIIود، يعنIIی انقEIIب 
ضع انقEب اينک به نحو روزافزونی مو"
و نقIIIش دوگانIIIه ی دھقانIIIان را " دوگانIIIه"

از يک سو بقايای وخيم . آشکار می سازد
و گران اقتصIاد بيگIاری و ھمIه ی انIواع 
ًبقايIIای بردگIIی تمامIIا مبIIين منIIابع عميIIق 
نھضIIIت دھقIIIانی و   ريشIIIه ھIIIای عميIIIق 
دھقانان به مثابه يک توده بود و از سوی 
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ديگIIر در مسIIير انقEIIب خصIIلت احIIزاب 

ن و در جريان ھای متعIدد سياسی گوناگو
 سياسی بIه نحIو بIاطنی سIاخت -و آرمانی

 لنIIين ١."متضIIاد ايIIن تIIوده را مIIی نمايانIIد
خIIود را بIIه اعمIIال تحليIIل شIIرايط روسIIيه 
محدود نساخت بلکه به نحIو قIاطعی مIواد 
مقايسه ای فراوانی را ارائه کرد که از آن 
جمله موادی را که به نحوی به اوضاع و 

قانIIIان فرانسIIIه در نظIIIرات مربIIIوط بIIIه دھ
 و بعIIد مربIIوط مIIی شIIد بIIه ١٧٨٩انقEIIب 

بIه ايIن . مثابه موارد مشابه ارائه می کرد
معنی است که مIی تIوان گفIت در حقيقIت 
لنIIين بIIا خلIIق آثIIاری کIIه از لحIIاظ تحقيIIق 
گرانبھاست نشان داد که مفسر ھوشIمند و 
بEمنIIIازع مسIIIئله ی ارضIIIی در روسIIIيه 

نجينه آنچه که او در اين زمينه به گ. است
ً اقتصIادی افIزود تمامIا -ی معرفIت علمIی

نتيجه ی کار مدوام و نقد نافذ و بی گذشت 
چنان معرفت انبوه و تعمIيم يافتIه ای . بود

کIIIIIIه او در واکIIIIIIنش ھوشIIIIIIيارانه اش در 
اقتصIIاد سياسIIی نسIIبت بIIه اوضIIاع متغيIIر 

ًدقيقا در . روزگار و ميھن اش به کار برد
ھمIIين خصيصIIه اسIIت کIIه مIIا نقIIش تجسIIم 

IIی را يافتIIر سياسIIورخ و متفکIIک مIIه ی ي
 .در حيات عملی و معنوی او باز می يابيم

جز آنچه که گفتم در ديگر صIورت بنIدی 
ھIIIIای نگرشIIIIی لنIIIIين نيIIIIز شIIIIالوده ھIIIIای 

بIIرای مثIIال . تIIاريخی را مIIی تIIوانيم يافIIت
خود او می گويد که در زمينIه ی مبIارزه 
ی طبقاتی، حزب موظف اسIت تIا تمIامی 

ن پردازانه را رھا الگوھا و نسخه ھای آئي
کنIIIد و اصIIIل يIIIک رويکIIIرد تIIIاريخی بIIIه 
موضIIIوعات را راھنمIIIای خIIIويش قIIIرار 

وی در وصايايش در بIاب موضIوع . دھد
انقEIIIIب، تIIIIاريخ مبIIIIارزه ی بIIIIورژوازی 
فرانسه و آلمان در قرون ھيجIده و نIوزده 

 ١٩٠٥ -٧و پIIس آن گIIاه تجIIارب انقEIIب 
در . روسيه را مورد مقايسه قرار می دھد

 او مIIی کوشIIد تIIا ايIIن دقيقIIه را ايIIن ميIIان
تبيIIIIIين کنIIIIIد کIIIIIه چIIIIIرا توھمIIIIIات يIIIIIک 
دموکراسIIIIIIی جمھIIIIIIوری خIIIIIIواه خIIIIIIرده 

 ١٨٤٨بورژوازی با قدرت تمام در آلمان 
به ظھور پيوست و حال آن که در روسيه 

 يIIIIIIIIک سازشIIIIIIIIکاری خIIIIIIIIرده ١٩٠٥ی 
بورژوايی که بدون ھيچ مبارزه ای تن به 
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 اين تفاوت ھا را ٢.سازش سپرد علنی شد
ھIر " شرايط تIاريخی" او بايد در به باور

دو انقEب بازيافت در روسيه تضاد حاکم 
بين خرده بIورژوازی و نظIم کھIن حIادتر 
از آن چيIIIزی بIIIود کIIIه در آلمIIIان وجIIIود 

اما در عين حIال آگIاھی اجتمIاعی . داشت
پرولتاريIIIا و خصIIIلت انقEبIIIی دھقانIIIIان، 
ليبراليسم روسيه را به آغوش ضIدانقEب 

نIIIای چنIIIين تبيIIIين  بIIIر مب٣.سIIIوق مIIIی داد
 نگIIIIرش ١٩٠٨تIIIIاريخی ای او در سIIIIال 

پيشIIيابانه ای را صIIورت بنIIدی کIIرد کIIه 
پيIIIIروزی انقEIIIIب "بنIIIIابرآن در روسIIIIيه 

بورژوايی تا ھمIان حIد نIاممکن تلقIی مIی 
چنين بيانی ". پيروزی بورژوايی"شد که 

اما يک حقيقت . ًظاھرا متناقض می نمايد
برتری جمعيت دھقIانی، سIتم کشIی . است

ر آنIIان از سIIوی نظIIام زمIIين داری نIIاگوا
بIIIزرگ نيمIIIه فئIIIودالی، قIIIدرت و آگIIIاھی 
طبقIIاتی پرولتاريIIايی کIIه اينIIک در حIIزب 
سوسياليسIIتی سIIازمان يافتIIه بIIود، ھمIIه ی 
ايIIIن شIIIرايط بIIIر انقEIIIب بIIIورژوايی مIIIا 

 لنIIIين در ٤."خصIIIلت ويIIIژه ای را بخشIIIيد
تIIدارک مسIIتقيم انقEIIIب سوسياليسIIتی بIIIه 

بIود و  ناظر ١٨٧١تجارب کمون پاريس 
در بسياری موارد ديگر نيIز چنIين گوشIه 

او بIدون آن . ی چشمی را اعمال می کرد
که مواد تاريخی را به نحIو جزمIی مIورد 
توجه قرار دھد و در پی يافتن آن مIوادی 
از دانش �زم بود که به او در امر اعمال 
يک استراتژی و تاکتيک مIؤثر در دسIت 

اگIIر لنIIين بIIه . يIIابی بIIه اھIIدافش مIIدد کنIIد
تاريخ به مثابه روندی خودبه خودی و نه 

انسIIIIان مIIIIی " نتيجIIIIه عملIIIIی"بIIIIه مثابIIIIه 
نگريسIIIIت در ايIIIIن صIIIIورت ھرگIIIIز بIIIIه 
متحقIIق سIIاختن برنامIIه مIIؤثر عمIIل و لIIذا 

. دستيابی به اھداف خود قIادر نمIی گشIت
يکIIIIی از بخIIIIش ھIIIIای عمIIIIده از آثIIIIار و 
صورت بندی ھIای نگرشIی سياسIی لنIين 

. دبه نگرش مليت ھای او مربوط می شIو
ھولIIدزوورت در ايIIن بIIاره ی توضIIيح . م

يIIک مسIIئله حIIائز اھميIIت "مIIی دھIIد کIIه 
امIروز ايIIن اسIIت کIIه چIIرا آمIIوزه ی لنIIين 
دربIIIIIIIIاره ی، مليIIIIIIIIت، خودمختIIIIIIIIاری و 
امپرياليسم چنين مبرم و جدی مورد توجه 
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سياست مداران فعال و گIروه ھIای نخبIه، 
نيم قرن پس از صورت بندی آن نظريات 

ه آرايی چون آراء و حال آن ک. قرار دارد
بIIIIوئر، کائوتسIIIIکی، ھيلفردينIIIIIگ، روزا 
لوکزامبIIورک و ديگIIران تنھIIا در محافIIل 
دانشIIIIگاھی بIIIIه مثابIIIIه نظIIIIری از ميIIIIان 

 ٥."نظIIرات مIIورد گفتگIIو قIIرار مIIی گيIIرد
بخIIIش بزرگIIIی از پاسIIIخ بIIIه ايIIIن سIIIؤال 
اساسی به باور من در تاريخ گرايIی لنIين 
قرار دارد، خصيصه ای که او را از ھIر 

 مايگی و جزم انديشIی بIر کنIار نوع تنک
لنIين بIه نحIو مشخصIی مراحIل . می دارد

معينی از نھضت ھای ملی را با توجه به 
نسبت توسعه ی سرمايه داری متمايز می 
سIاخت و تIاريخ ويIژه ی يIک ملIت معIين 

. ًرا دقيقIIIا در منظIIIر توجIIIه قIIIرار مIIIی داد
اسIتد�ل ھIای تIاريخی سEIح اصIلی لنIIين 

. زنگران بIIIIوددر مجادلIIIIه ی او عليIIIIه بIIIIا
لنين که » مسئله ی ارضی و نقد مارکس«

 نوشIIته شIIد بIIه خصIIوص ١٩٠٦در سIIال 
در اين اثر او . در اين ميان آموزنده است

) مارکسيست قانونی" (بولگاکف"نظرات 
را در بIاره ی مسIئله ی ارضIIی بIه شIIدت 
مIورد انتقIاد قIرار داد و تصIريح کIرد کIIه 
بولگاکف ماھيت اجاره ی مطلق مIارکس 

ک نمی کند زيرا که چنين مقوله ای را در
 .را بطور تاريخی نمی آزمايد

واگIIIذاری نقشIIIIی اساسIIIIی در مطالعIIIIه ی 
يIا بIه آن چIه کIه مIی » نگIرش«علمی بIه 

عنIوان کIرد " آگاھی نگرشی"توان آن را 
بIIIIIه نحIIIIIو آشIIIIIکاری در رويکIIIIIرد روش 
شIIناختی لنIIين نسIIبت بIIه تحقيIIق تIIاريخی 

وی آگاھانIه از روش . بازتاب يافته اسIت
لگIIويی مIIارکس کIIه خIIود مIIارکس بIIه آن ا
نIIام داده اسIIت بھIIره مIIی " روش انتIIزاع"

 از بيان اين واقعيت نبايد گذشIت ٧گرفت 
کIIIه تنھIIIا در مطالعIIIات متIIIأخر يعنIIIی در 
تحقيقIIIات اخيIIIر مارکسيسIIIت ھIIIا بIIIود کIIIه 

بIIا صIIراحت بIIه " سIIرمايه"روش شناسIIی 
مثابه يک رويه ی الگوسIازی بIر شIالوده 

خ گرايIIIی ی اصIIIل واقIIIع گرايIIIی و تIIIاري
 لنين توضيح مIی داد کIه ٦.صراحت يافت
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در بررسIIی جامعIIه مھIIم تIIرين نکتIIه ايIIن 
ًاست کIه قويIا از دو مخIاطره ممانعIت بIه 

ًتبيين واقعيIت ھIايی کIه صIرفا : "عمل آيد
  ١نشان دھنده ی امور ظاھری و آشفته اند

و درگيIIر شIIدن بIIا انتزاعIIات ميIIان تھIIی، 
حقيقIIت مجIIرد و قIIوانين طبيعIIی مجIIرد و 

 ٢.ی و قوانينی که در واقع اسطوره اندابد
به تعبير ديگر مسئله اين است که چگونIه 
خود را از درگيIر شIدن بIا توصIيفات بIی 
ثمIIIر بIIIدون تمIIIاس بIIIا رونIIIدھای زنIIIده و 

 .مشخص تاريخی بر حذر بداريم
لنين برای نيل بIه ايIن ھIدف قاعIده ای را 
پIIيش روی مIIی گIIذارد و ھIIم خIIIود آن را 

IIIIی تIIIIه مIIIIی دارد کIIIIول مIIIIوان آن را معم
بIرای . رھنمود ساخت گرايIی پويIا خوانIد

او نقطIIIIه ی عزيمIIIIت تحقيIIIIق ھمIIIIه گIIIIاه 
يIا " کIل"عبارت است از معرفت به يIک 

وی بسIتگی ضIروری بIين . ساختار معين
واقعيIات مسIIتقر و ايجIاد نگIIرش را تأکيIIد 

تIا زمIانی کIه تIوده ھIا قIادر بIه . "می کنIد
مطالعIIه واقعيIIت ھIIا نيسIIتند نگIIرش ھIIای 

بلی ای را اختراع می کنند کIه کلی و ما ق
 در تأکيد ايIن ٣"ھميشه سترون و عقيم اند

سIIخن او بIIه ايIIن مھIIم اشIIاره  مIIی کنIIد کIIه 
واقعيIIIIت ھIIIIا نمIIIIی تواننIIIIد بIIIIه شIIIIيوه ای 

گسIترده تIرين و . "انتراعی بررسی شوند
خطاترين روش شايع در عرصه ی پديده 
ھIIIا کنIIIار گذاشIIIتن واقعيIIIـت ھIIIای فIIIردی 

. ھاسIت»ونهنم«کوچک و درگير شدن با 
گزيدن نمونه ھای تصادفی کIار دشIواری 
نيسIIت زيIIرا کIIه در ھIIر مIIورد فIIردی ھIIر 

چيزی بر محور اوضاع مشخص تاريخی       
واقعيت ھا چنIان چIه مIا آن ھIا . می گردد

را در تماميت آن ھا و در بستگی درونIی 
آن ھIIIا مIIIورد توجIIIه قIIIرار دھIIIيم نIIIه تنھIIIا 
امIIIوری سرسIIIخت نيسIIIتند بلکIIIه بEشIIIک 

واقعيIIIIت ھIIIIای . ثبIIIIات پذيرنIIIIدامIIIIوری ا
کوچIIک چنانچIIه از زمينIIه ھIIای خIIود، از 
بستگی درونی خIود بIر کنIار نگIاه داشIته 
شوند و اگر به نحو من عندی و دل خIواه 
ًبرگزيده و تفکيک شIوند، صIرفا مIوردی 
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 اينIک ايIن ٤."برای تردسIتی خواھنIد بIود
پرسIIش منطقIIی بIIه ميIIان مIIی آيIIد کIIه لنIIين 

ی را خIIIIود او رويIIIIه ھIIIIای روش شIIIIناخت
چگونه به کار می برد؟ پاسخ �زم اين که 
او چنIIين رويIIه ھIIايی را در طريIIق ايجIIاد 
الگوھIIIای واقIIIع گرايانIIIه، يعنIIIی تIIIدارک 
الگوھايی که تنھIا ابIزار تحقيIق در جھIت 

واقعيIIIIت پيچيIIIIده نيسIIIIتند " سIIIIازماندھی"
الگوھIIايی از ايIIن نIIوع، . اعمIIال مIIی کIIرد

يعنی که الگوھای واقع گIرای از سIاختار 
IIIIای واقعيIIIIای پويIIIIتگی ھIIIIت، از       بس

موجود در يک منطقه و از ديگر بسIتگی 
آنھIا تنھIا . ھای درونی خIود بريIده نبودنIد

در . مIIی کردنIIد) سIIاده(ايIIن سIIاختارھا را 
سازی مھم ترين نکته ) ساده(اين رويه ی 

پديده ای بIود کIه دريافIت " ماھيت"کشف 
شIIان امکIIان مIIIی "تماميIIت"پديIIده ھIIا در 

ی اساسIIی آنھIIا آشIIکار يافIت و بسIIتگی ھIIا
و ھIIم تنھIIا پIIس از اعمIIال چنIIين . مIIی شIIد

بIIود کIIه ضIIمن درک " جIIامعی"رويکIIرد 
کيفيIIIIIت ھIIIIIا و گIIIIIرايش ھIIIIIای عمIIIIIده ی      

" ميIزان"پديده ھIای مIورد بررسIی ارائIه 
ھIIای مشIIخص و متعIIدد بIIه منظIIور حIIذف 
فرصIIIت ھIIIای ذھنIIIی امکIIIان پIIIذير مIIIی 

ايIIن روش در کIIار لنIIين از ھمIIان . گرديIIد
.  روشIIIی اساسIIIی اسIIIتنخسIIIتين آثIIIارش

برای نمونه در اثIر اوليIه ای ازاو بIه نIام 
 ١٨٩٣" بIIIه اصIIIطEح مسIIIئله ی بIIIازار"

ًروش الگوسازی به نحIوی تمامIا آگاھانIه 
ايIن اثIر و ھIم چنIين . اعمال گرديده اسIت

ديگر آثار نخستين او را کIه در آن ھIا بIه 
مسئله ی ارضی          می پIردازد و آن 

ا مورد تحليل ھايی را که روش مارکس ر
قIIرار مIIی دھIIد مIIی تIIوان بIIه مثابIIه يIIک 
زمينIIIه ی تIIIدارکی روش شIIIناختی بIIIرای 

" توسIIIIعه ی سIIIIرمايه داری در روسIIIIيه"
در ايIIن اثIIر مIIی تIIوان مراحIIل . تلقIIی کIIرد

در . متعIIددی از تحليIIل را متمIIايز سIIاخت
ديپاچIIه ی ايIIن اثIIر لنIIين بIIه خصIIوص در 
ديباچIIه بIIر چIIاپ اول ايIIن نکتIIه را خIIاطر 

ًاين امر البته لزوما مؤيد . دنشان می ساز
اين مطلب نيست که مراحل تحقيق جزيی  
ھميشIIه در ترتيبIIی از پIIيش فIIرض شIIده و 

بIIديھی . متعاقIب يکIIديگر قIIرار مIی گيرنIIد
است که در ھر تحقيقی ما با بستگی ھای 
درونی متقابلی که فيمابين عمليات تحقيIق 
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متفIIاوتی وجIIود دارنIIد سIIروکار داريIIم و 
ر مIIی تIIوانيم رويکIIرد تنھIIا از ايIIن رھگIIذ
وجود يک جھت کلی . لنين را تفسير کنيم

روش شناسIIی بIIه منظIIور ايجIIاد الگIIويی 
واقع گرايانه که ھدف آن درک عوامIل و 
گIIرايش ھIIای اساسIIی شIIيئی يIIا موضIIوع 
تحقيق باشد، برای لنين نقطIه ی عزيمتIی 

او بIIه ايIIن رويIIه ی کلIIی، . اساسIIی اسIIت
مفروضIIIIIات نگرشIIIIIی کلIIIIIی و معIIIIIين از 

سياسی را که پIذيرش مفروضIات اقتصاد 
ايده آل و ذھنی شده را تجويز می کند می 

در تبيين اين نکتIه بايIد اشIاره کIنم . افزايد
که خود لنIين مفروضIات ايIداليزه شIده ی 

 .زير را ارائه می کند
 او مسIIئله توسIIعه ی سIIرمايه داری در -١

ًروسIيه را منحصIIرا از نقطIIه نظIIر بIIازار 
قIرار مIی خانگی مورد توجIه و رسIيدگی 

 .دھد
 او تحليل بيشتر دقيق خود را بIه دوره -٢

 .ی پيش از اصEحات محدود می کند
ً او خود را منحصIرا بIا ايIا�ت صIرفا -٣ ً

 .روسی درگير می سازد
 و خIIIIIود را بIIIIIه رونIIIIIدھای جنبIIIIIه ی -٤

 .اقتصادی محدود می کند
مرحلIIIه ی بعIIIدی چنIIIين مطالعIIIه ای اگIIIر 
بخIIIواھيم بIIIه زبIIIان لنIIIين سIIIخن بگIIIوييم 

قضIIIIايای "بIIIIارت اسIIIIت از برقIIIIراری ع
اساسIIی نگرشIIی اقتصIIادی سياسIIی مجIIرد 
بIر موضIIوع بIIازار داخلIی بIIرای سIIرمايه 

 بIIه دنبIIال ايIIن رويکIIرد در عIIين ٥"داری
حال تحليل بالفعل مسائلی چون پراکندگی 
دھقIIانی، تغييIIر در اقتصIIاد زمIIين داری، 
جابجا شدگی نظام اقتصاد بيگاری با نظام 

IIIرمايه داری کIIIاد سIIIکل اقتصIIIه در آن ش
بنIIIIدی کشIIIIاورزی بازرگIIIIانی و سIIIIرمايه 

] ٤-٢فصIIIIIول [داری تحقIIIIIق مIIIIIی يابIIIIIد 
اسIIIIتمرار ايIIIIن تحليIIIIل عبIIIIارت اسIIIIت از 

فصول [مطالعه سرمايه داری در صنعت 
در "لنIIIين توضIIIيح مIIIی دھIIIد کIIIه ] ٧ -٦

فصل گذشته کوشيديم تا بستگی بين جنبIه 
ھIIای گونIIاگون رونIIد را توصIIيف کنIIيم و 

IIIی از آن رونIIIويری کلIIIه تصIIIدھا را ارائ
 ٦.کنيم

                                                 
٥
 .١٦، ص ١٣ منبع - 

٦
 On the so- called Market«  لنين - 

Question«، دIار، جلIص ١ در مجموعه آث ،
٢٤ -٢٥ 
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تمامی رويIه ای کIه بدينگونIه اعمIال شIده 
اسIIت مسIIتلزم کIIاربرد روشIIی اسIIت کIIIه 

. اعمال کIرده اسIت" سرمايه"مارکس در 
تنھIIIا تفIIIاوت آشIIIکاری کIIIه در ايIIIن ميIIIان 

توسIIعه ی "وجIIود دارد ايIIن اسIIت کIIه در 
مIIا بIIا کIIاری " سIIرمايه داری در روسIIيه
بسIIيار " روش"مIواجھيم کIIه در زمينIه ی 

در " تفاوت"قصد من از . است" ريخیتا"
. کلی آن دو اثر اسIت" چارچوب"اين جا 

در مIIورد يIIک اثIIر بسIIيار نگرشIIی ھIIدف 
اصلی ايجاد نگIر ش ھIايی معIين اسIت و 
حIIIال آن کIIIه در مIIIورد يIIIک اثIIIر بيشIIIتر 

اگر چه بIه مفروضIاتی نگرشIی (تاريخی 
ھدف عبارت است از تبيين ) استوار است

ر يIIIIIک رونIIIIIد تIIIIIاريخی معIIIIIين در مسIIIIIي
مشIIIخص خIIIود و ھIIIم دسIIIتيابی بIIIه نتIIIايج 
نگرشی معIين، چيIزی کIه در مIورد لنIين 

در مIورد يIک . به خصوص بIديھی اسIت
ًاثIIIر بيشIIIتر نگرشIIIی طبعIIIا مIIIا بIIIا تعIIIداد 
بيشIIIIIIتری از مفروضIIIIIIات ذھنIIIIIIی شIIIIIIده 

نوواک . ھمان گونه که ل. سروکار داريم
تصIIIريح کIIIرده اسIIIت در صIIIورت بنIIIدی 
قانون ارزش در وجه مجردش بدان گونه 

ارائه شده است " سرمايه"ه در جلد اول ک
مارکس دوازده مفرضIه ی ذھنIی شIده را 

 کIه بIه تIدريج آنھIIا را در ١.ارائIه مIی کنIد
وصول به صورت بندی ھای کمتر مجرد 

 ٢.حذف می کند
آن چه که در تحليل نھايی می تIوانم گفIت 
اينIIIک اثIIIر لنIIIين از لحIIIاظ تحليIIIل ھIIIای 

 تاريخ. گوناگون تاريخی بسيار غنی است
در آثار او نه تنھا حضور فعال دارد بلکه 

لنIIIين عEIIIوه بIIIر . زنIIIده و نيرومنIIIد اسIIIت
مطالعIIIه ی جنبIIIه ھIIIای معينIIIی از تIIIاريخ 
ًروسIIIيه قويIIIا و بIIIه دفعIIIات بIIIه موضIIIوع 
آلمان، لھستان، انگليس، فرانسه، بالکان و 

او بIه تIاريخ بIه مثابIه . ترکيه مIی پIردازد
قطب نمايی برای حيات انسانی و بستگی 

 .درونی آن می نگردھای 
  

  حميد حميدحميد حميد
 ١٩٩٤ نوامبر ١٠سالت ليک سيتی
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 .١ -٣، ص ٣ منبع - 

٢
 ٣٠ -٣١، ص ٢٦ منبع - 

 خاطرات يک بلشويک لنينيست
 )قسمت اول(

 

 :مقدمه

تکامل سياسی اتحاد شوروی از روز 
، سه مرحله را ١٩١٧تولدش در سال 
دوره اول از سال . طی نموده است

، دورانی است که تحت ١٩٢٣ تا ١٩١٧
کی، اولين رھبری بلشويکی لنين و تروتس

دولت کارگری برقرار گرديد، جنگ 
ی  داخلی با پيروزی پايان يافت و حمله

 کشور امپرياليستی دفع گرديد و ١٤
موقعيت دولت کارگری در عرصه 

 .تر گرديد جھانی مستحکم
ی دوم، دوران ظھور و رشد قشر  دوره

بوروکراسی بود که به رھبری استالين 
  آغاز شده، در ظرف ده سال١٩٢٣در 

ی کارگر  قدرت سياسی را از چنگ طبقه
خارج ساخته و سلطه کامل خود را بر 

اين دوران . دولت کارگری برقرار نمود
 ١٩٥٣تا روز مرگ استالين در سال 

 .ادامه داشت
ی مابعد استالين که  ی سوم يا دوره دوره

از زمان مرگ وی تا به امروز ادامه 
دارد، در حقيقت، دوران استالينيزم بدون 

 .دھد ستالين را تشکيل میا
در حقيقت، در ماھيت دولت در اين سه 

اتحاد . دوره تغيير کيفی حاصل نشده است
شوروی چه در زمان استالين و چه 
امروز چون گذشته، دولتی کارگری بر 

. پايه اقتصاد با برنامه بوده و ھست
سيستم اقتصادی و دولت اتحاد شوروی 

ر، به در حقيقت دستاوردھای انقEب اکتب
مثابه سنگر طبقه کارگر در مبارزه عليه 

لکن آن چه . باشند بورژوازی جھانی می
اتحاد شوروی امروز و زمان استالين را 
از اتحاد شوروی در دوران حيات لنين 

سازد، ظھور و رشد قشری  متمايز می
بوروکراتيک و صاحب امتيازات ويژه، 

اين قشر . در راس دولت شوراھا است
زمان  (١٩٢٣که از سال بوروکراتيک 

تدريجا پا گرفت، ) بيماری و مرگ لنين
در آغاز نماينده خود را در حزب 
بلشويک، در شخص استالين يافت و در 
زمان حيات او موقعيت خود را مستحکم 

ی شخصيت  بوروکراسی زائيده. نمود
استالين نبود، بوروکراسی نتيجه شرايط 

  فروکش کردن انقEب جھانی،-المللی بين
 و شرايط -...شکست انقEب آلمان و 

عقب افتادگی اقتصادی، -داخلی شوروی 
اجتماعی و فرھنگی و وزن سبک طبقه 
کارگر در مقايسه با ساير نيروھای 

 . بود-سياسی
بوروکراسی مانند انگل در بدنه دولت 
کارگری ريشه دوانيد و چون کنترل 
توزيع در اختيارش بود، مرتب امتيازات 

بوروکراسی برای . يش دادخود را افزا
حفظ اين امتيازات از گزند اعتراض 
طبقه کارگر مجبور بود آزادی 
سوسياليستی را از ميان بردارد و برای 
حفظ خفقان، شخصيتی قدرتمند با قدرتی 
مطلق بيافريند، شخصيت استالين بدين 

استالين نيز با کشتار . ترتيب پرورانده شد
ھای قديمی و نزديکترين  بلشويک

ی خود را  دستياران لنين حکومت مطلقه
در حزب بلشويک و دولت شوروی 

 .برقرار ساخت
 متوجه امکان خطر ١٩١٩لنين در سال 

رشد بوروکراسی گرديد، و اھميت 
: مبارزه بر عليه آن را تاکيد کرد

کند که بعضی از  بوروکراسی سعی می"
ھای خود را دوباره به دست آورد، و  مقام

 طرف از سطح در اين کار از يک
ھای مردم و از  فرھنگی نامطلوب توده

ی،  اندازه طرف ديگر از مشغوليت بی
ترين بخش  تقريبا مافوق انسانی، پيشرفته

کارگران شھری در امور جنگ 
در نتيجه، ادامه . کند سوءاستفاده می

مبارزه بر عليه بوروکراسی مطلقا �زم 
است و برای تضمين توفيق رشد 

لنين ".  حتمی استسوسياليستی آينده
 )١٠٩، ص ٢٩مجموعه آثار، جلد (

لکن نيروھای اجتماعی از تمايEت لنين 
تر بودند و بوروکراسی به رھبری  قوی

استالين با�خره بر حزب و دولت تفوق 
لنين چندی پيش از مرگ نيز از . يافت

تروتسکی مدد خواست تا مشترکا عليه 
استالين و بوروکراسی مبارزه نمايند، 

 پيش از آن که اين امر عملی گردد، لکن
ای که به حزب  در آخرين نامه. درگذشت

او معروف " وصيت نامه"نوشت و به 
گرديد، لنين، لزوم برکناری استالين را از 

 -مسئوليت دبيرکلی حزب گوشزد کرد 
در مقاله مکررا با اين مسئله مواجه 

پس از مرگ لنين در سال . خواھيم شد
ای را که  زه، تروتسکی مبار١٩٢٤

مشترکا آغاز کرده بودند، به تنھائی ادامه 
 .داد
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 اپوزيسيون ١٩٢٣تروتسکی در سال 

. چپ را در حزب بلشويک ايجاد نمود
ھدف اپوزيسيون، اصEح انحرافات 
راست و سنتريستی در حزب، صنعتی 
کردن کشور، بازگرداندن آزادی 

. سوسياليستی و بازگشت به مشی لنين بود
جھانی بيشتر به تاخير ھرچه انقEب 

افتاد، بوروکراسی شوروی بيشتر رشد 
 لئون تروتسکی به ١٩٢٧نمود، در سال 

 به ١٩٢٩آلماتا در روسيه و در سال 
در .  تبعيد گرديد- ترکيه-خارج روسيه

ھای بعد  طی ھمين ايام و سال
بوروکراسی استالينيستی از طريق 
کشتارھای دسته جمعی و اعدام، 

 در روسيه از ميان اپوزيسيون چپ را
 .برد

تبعيد تروتسکی، فعاليت انقEبی او را 
 مداوما ١٩٣٣پايان نداد، وی تا سال 

برای اصEح حزب کمونيست شوروی و 
ی پيگير نمود و از  الملل سوم، مبارزه بين

طريق کتب و مقا�ت متعدد کوشيد تا 
. سنن انقEبی بلشويزم را زنده نگاه دارد

ن که سياست ، پس از آ١٩٣٣در سال 
ی فاشيزم در آلمان منجر  استالين به فاجعه

گرديد، وی حزب کمونيست را 
الملل چھارم را به  ناپذير يافته، بين اصEح

عنوان حزب انقEب سوسياليستی جھانی 
گذاری  و رھبری طبقه کارگر جھان پايه

 .نمود
استالين نيز در شوروی به کشتار 

تمام ھای قديمی دست زده، تقريبا  بلشويک
اعضای کميته مرکزی حزب بلشويک در 

ھای انقEب را يا کشته و يا زندانی  سال
محاکمات "ھای  اين واقعه در سال. نمود

ی  اتفاق افتاد و در نوشته" قEبی مسکو
ھائی از آن مراجعه  حاضر به نمونه

 .خواھد شد
پس از مرگ استالين جانشينان او، تحت 
 فشار مردم شوروی و برای حفظ سلطه

بوروکراتيک خود، استالين را از تخت 
واجب الوجودی پائين کشيده، تمام 

از . تقصيرات را تنھا به گردن او نھادند
اين نقطه به بعد دوران استالينيزم، بدون 

در اين دوران . شود استالين آغاز می
ھای اخير  مابعد استالين و بخصوص سال

است که صدای اپوزيسيون چپ جديدی 
اين . رسد ی به گوش میاز اتحاد شورو

اپوزيسيون جديد ترکيب مشخصی نداشته 
 .و نسبتا محدود است

در ميان معترضين جديد، افرادی از 
دوران انقEب و پيش از آن، و نيز نسل 

اين افراد . شوند جوان راديکال، يافت می
عقايد خود را از شعر و داستان گرفته تا 

ھای اعتراضی، به  اسناد تاريخی و بيانيه
ھای دستی و به تعداد  صورت نسخه

اين . گردانند معدود، دست به دست می
شود،  خوانده می» ساميزدات«انتشارات، 
مبارزه ". انتشارات خودی"به معنای 

برای احياء دموکراسی سوسياليستی در 
ھای اخير تا حد  اتحاد شوروی طی سال

 .زيادی به دور ساميزدات گرد آمده است
ز اسناد ساميزدات سند زير ترجمه يکی ا

خاطرات يک بلشويک قديمی که . باشد می
ھا به روی ھم انباشته شده و در  طی سال

در . ھای شصت پايان يافت اواخر سال
 بر دنيای خارج روسيه ١٩٧٠سال 

ی  مؤلف در اين نوشته شيوه. آشکار شد
او مانند کسی . برد ای به کار نمی آزموده

 را که تدريجا، خاطراتی... نويسد که  می
ھا پراکنده بوده، جمع آوری  در طول سال

نموده است و در وسط ماجرا ناگھان 
آيد و آن را  ماجرای ديگر به خاطرش می

لذا سند متنی است . کند ھمان جا نقل می
 .که نه کامE ادبی است و نه کامE سياسی

خاطرات يک بلشويک "از اين نظر 
سندی سياسی و تئوريک نيست " لنينيست
Eعات جديدی را در مورد که اط

اپوزيسيون چپ در اختيار دنيای خارج 
به اين اثر بايد به . از روسيه قرار دھد

عنوان سندی تاريخی نگريست که بيش 
از آن چه که بر تاريخ مبارزات گذشته 
تروتسکيزم و اپوزيسيون چپ پرتو 
افکند، کيفيت و ماھيت بخشی از 
اپوزيسيون نوين شوروی را آشکار 

اھميت سند بيش از ھرچيز در . زدسا می
 .ھمين نکته نھفته است

 Eمحتويات سند اکثرا با واقعياتی که قب
در . آشکار شده بوده است، مطابقت دارند

نويس مرتکب  بعضی مواقع خاطره
اشتباھاتی گرديده، اين اشتباھات غالبا 
جزئی، مربوط به تاريخ، مکان و يا 

بل اين امر کامE قا. باشند جزئيات می
درک است، چرا که نويسنده مورخی 
نيست که به آرشيو دولتی دسترسی داشته 
باشد، بلکه بالعکس ھدفش بيان واقعيتی 

ھا او را به مخاطره  است که حتا ذکر آن
واقعياتی که رژيم استالينيستی . اندازد می

به وسيله دستگاه اختناق خود از طبقه 
لذا . کارگر جھان مخفی نگاه داشته است

سنده ناچار است که صرفا بر پايه نوي
حافظه خود و احتما� ديگران، نوشته 
خود را تھيه و تنظيم کند و از اين نظر 
محدود بودن اشتباھات و صداقت نويسنده 

 .حيرت انگيز است
، تصوير "خاطرات"از اطEعات پراکنده 

آيد، مؤلف در  زير از نويسنده به دست می
ای در  قهيک خانواده دھقانی فقير در منط

 مايلی جنوب غربی مسکو به ١٠٠حدود 
، بعد از مرگ ١٩١٤در سال . آيد دنيا می

پدر، بستگانش او را به شاگردی در يک 
مغازه کEه دوزی به پتروگراد 

در اين جا، در دوران جوانی، . فرستند می
بعد از انقEب فوريه بود که درباره 

اثر نطق قوی . شنود تروتسکی می
 ھنگامی که -رک مدرنتروتسکی در سي

ھای طوفانی  ھای مردم در سال توده
 به زندگی سياسی و چشم انداز ١٩١٧

 در متن خاطرات -شدند انقEبی آشنا می
در صحنه بحث در يک واگن اسبی 

 .منعکس شده است
با آغاز جنگ داخلی، خاطره گو، علی 
رغم سن کم به عنوان مامور رمز در 

و از ا. پردازد ارتش سرخ به خدمت می
ھای نظامی مختلف که در دوران  سازمان

برد  جنگ در آن ھا خدمت کرده، نام می
ھای خود در ستاد  ی مسئوليت و درباره

کل ارتش سرخ در مسکو در اوايل 
سپس . دھد  توضيح می١٩٢٠ھای  سال

او، به عنوان دانشجو، به اپوزيسيون چپ 
پيوندد و در مواقع متعدد به عنوان  می

. کند ويان مسکو، فعاليت مینماينده دانشج
اش  او درباره اولين دستگيری و محاکمه

ھا و  دھد، ولی از زندان توضيحی نمی
 در ١٩٣٠ھای  اردوھائی که در سال

 .برد ھا به سر برده است، نام می آن
، تجربه ١٩٤١ھا در ژوئن  با ھجوم نازی

او از . شود نظامی او تشخيص داده می
ی  ه شايستهشود و چنان ک اردو آزاد می

يک انقEبی پيگير است، در دفاع از 
اتحاد شوروی در مقابل مھاجمين 
امپرياليست به خدمت ارتش سرخ در 

 .آيد می
بعد از جنگ، شايد به علت غفلت 
دستگاه، برای مدتی آزاد بوده و سپس در 

شود و  اردوھای کاراگاندا زندانی می
ظاھرا تا اعتصاب در اردوھای کار 

ز مرگ استالين در سال اجباری، بعد ا
ماند و در اثر   در آن جا باقی می١٩٥٣
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پيروزی اعتصابی که به از بين رفتن 

 .شود سيستم اردوئی منجر شد، آزاد می
 

ھا و توضيحات مترجم در پايان  يادداشت
 .مقاله آمده است

 
*  *  *  *  *  * 

 
ھای جدال  ، سال)١٩٢٠(ھای بيست  سال

 )و انشعاب واقعی(درونی حزب 
 

انقEب اکتبر ھنگام تولد، ھيچ شکی 
اش باقی نگذاشت  درباره حقانيت تاريخی

اش را به تمام  المللی چرا که ماھيت بين
 .دنيا اعEم کرد

يک "ولی بعد از مرگ لنين، وقتی که 
قدرت "مشخص در رھبری، از " فرد

در کميته مرکزی حزب سوء " عظيمش
سوسياليزم (استفاده نموده و پرچم ملی 

را به جای پرچم ) ی در يک کشورمل
المللی انقEب اکتبر برافراشت ھمين  بين

امر کافی بود که فورا آتش شک و ترديد، 
ھای سراسر جھان  در ميان کمونيست

 ١.ور گرديده و مبارزه آغاز شود شعله
کشمکش درونی حزب، در واقع به 
انشعاب در جنبش کمونيستی جھان 
انجاميد، خصوصا صفوف حزب 

ست روسيه، که به سه قسمت کموني
 :منشعب گرديد

 .∗چپ، راست و سنتر
جناح چپ حزب کمونيست روسيه، به 

، نماينده منافع »د تروتسکی.ل«رھبری 
پرولتاريای شھری، تھيدستان روستا، و 

اپوزيسيون چپ . کارگران زراعی بود
ای برای صنعتی کردن کشور  برنامه

پيشنھاد کرد که از نياز حياتی روسيه به 
تحول تکنولوژيکی و ارتقاء سطح زندگی 
                                                 

١
و سوء استفاده از " فرد مشخص" از - 
منظور استالين است و " قدرت عظيم"

ای است به آخرين نامه لنين به حزب  اشاره
در . که به وصيت نامه او مشھور شده است

با رفيق استالين : "نويسد اين نامه لنين می
سمت دبيرکلی حزب، قدرت عظيمی در 

ھايش متمرکز شده است و من مطمئن  دست
نيستم که او ھميشه قادر به استفاده از اين 

و سپس لنين در ". قدرت با احتياط کافی باشد
 ١٩٢٢ دسامبر ٢٥ھايش در  دنباله يادداشت

استالين شخصی است گستاخ و : "افزايد می
 )٤٥مجموعه آثار، جلد ..." (

∗

 . مرکز- 

. شد کارگران و دھقانان ناشی می
اپوزيسيون چپ، حزب را دعوت کرد تا 
در تEش برای برقرار کردن قدرت 

 در - قدرت شوراھا-کارگران و دھقانان
سراسر جھان، پرولتاريای جھانی را 

از اين نظر . مستقيما کمک نمايد
کی خود را بر شرايطی مت) اپوزيسيون(

ساخت که از نظر تسخير قدرت در  می
ی زنجير دنيای  ضعيفترين حلقه

 يعنی بر آلمان -داری مساعد بود سرمايه
 .١٩٢٠ھای دھه  بورژوائی در اولين سال

 در يکی از ١٩٢٣لنين در ماه مارچ 
: نوشت" کمتر بھتر، ولی بھتر"مقا�تش 

داری، آن چه که  ھای سرمايه تمام قدرت"
ود، به آن منقار ش غرب خوانده می

زنند و از به پا خاستنش جلوگيری  می
اکنون تمام جھان به جنبشی قدم . کند می
گذارد که بايستی به انقEب  می

مجموعه " (سوسياليستی جھان بيانجامد
، جلد ١٩٦٦آثار، انتشارات پروگرس، 

 ).٤٩٩ ص ٣٣
ھای استالين بر عليه  لکن، دسيسه

تروتسکی که از زمان جنگ داخلی 
وع و بعد از مرگ لنين به اوج خود شر

المللی کمونيست و  رسيد، در جنبش بين
اول از ھمه در حزب کمونيست آلمان، 

کادرھای . آوری به بار آورد اثرات زيان
ھائی که   آن-قديمی و با تجربه بلشويک
 از رھبری -به ميراث لنين وفادار بودند

انشعاب در حزب . اين حزب برکنار شدند
کارگر آلمان را دچار گيجی آلمان طبقه 

از طريق شکافی که به اين . ساخت
ھا رخنه کرده، از  ترتيب باز شد، فاشيست

تخم نفاق و سردرگمی در صفوف طبقه 
ھای استالين  کارگر آلمان که توسط دسيسه

در . پاشيده شده بود، بھره برداری کردند
آن زمان حزب کمونيست آلمان از نظر 

تی جھانی سرنوشت انقEب سوسياليس
ترين  بزرگترين، فعال ترين، و حساس

ھنگامی که طرفداران تئوری . حزب بود
استالينيستی سوسياليزم در يک کشور با 
خرد کردن ھواداران ميراث لنين به 
تدريج بر حزب کمونيست روسيه مسلط 

شدند، حاميان ناسيونال سوسياليزم در  می
ای بودند  آلمان در حال بنا نھادن پروسه

 به بقدرت رسيدن ١٩٣٣ر سال که د
 .فاشيزم ھيتلری منجر گرديد

اش  تصادفی نبود که لنين در وصيت نامه
 :نوشت

کنم که از نقطه نظر  من فکر می"
جلوگيری از يک انشعاب و از نقطه نظر 
روابط بين استالين و تروتسکی که در 
با� بحث کردم، امر بی اھميتی نيست، و 

ت که ممکن يا اين که امر بی اھميتی اس
 ".است اھميت قطعی پيدا کند

بينی لنين دورانديشانه و صحيح از  پيش
ی تأسف است که  فقط مايه. آب درآمد

. حزب به اين سخنان لنين اعتنائی نکرد
اعتنائی اين بود که  دليل اساسی اين بی

 که بEفاصله پس از ٢گروه سرکردگی
بيماری لنين در کميته مرکزی به وجود 

 اين وصيت نامه ١٩٢٠ھای  آمد در سال
اين گروه . را از حزب پنھان نگاه داشت

 ھنگامی که -گرا سرکردگی فرقه
زينوويف به ھمراه کامنوف به تروتسکی 

 -اش به ما توضيح داد روی آورد، درباره
 ٣ھا ابتدا از جناح راست و سنتريست

ای  تشکيل شده بود و تا حد قابل مEحظه
با اعتبار زينوويف، کامنف و 

در ميان . شد ياروسEوسکی حمايت می
ھا بوخارين، رايکوف و تامسکی از  آن

 .جناح راست بودند
ھای روسيه، به  جناح راست کمونيست

، نماينده منافع »بوخارين. ا.ن«رھبری 
طبقات صاحب مالکيت خصوصی 
                                                 

٢
 گروه سرکردگان پس از مرگ لنين شامل - 

 - به جز تروتسکی–شش عضو دفتر سياسی
زينوويف، کامنوف، رايکف، تامسکی : شد می

و ھفتمين عضو يکی از طرفداران سفت و 
شف که رئيس  سخت استالين، به نام کيوبی

نويس به  خاطره. کميسيون کنترل مرکزی بود
ز ايمليان شف ا اشتباه به جای نام کيوبی

اين اشتباه . ياروسEوسکی استفاده نموده است
منطقی است زيرا که ياروسEوسکی در 

 تا ١٩٢٤حوزه مرکزی استالين بوده، و از 
 سمت رياست رسمی تحريف تاريخ را ١٩٣١

 .به عھده داشته است
٣
ای است که تروتسکی  واژه:  سنتريزم- 

ھای چپ  برای تعريف گرايشاتی در جنبش
که (کرده است که بين رفرميزم استفاده 

موضع بورکراسی و آريستوکراسی کارگری 
که بيان کننده منافع (و مارکسيزم ) است

از . کند نوسان می) تاريخی طبقه کارگر است
آن جائی که گرايش سنتريستی پايه اجتماعی 
مستقلی ندارد، لذا برای ارزيابی اين گرايش، 

اين بايد مبداء ديناميک داخلی و جھتی که 
گيرد را  گرايش تحت فشار وقايع به خود می

 .مورد بررسی قرار داد
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، و ١، افراد نپ)دھقانان مرفه(کو�ک 

اپوزيسيون . فکران قديمی بود روشن
ر بردن منابع دولتی جھت راست با به کا

صنعتی کردن کشور مخالف بود و بر 
گذاران  آزاد گذاشتن دست سرمايه

خصوصی و الغاء انحصار دولتی بر 
. ورزيد تجارب خارجی اصرار می

با در نظر گرفتن (اپوزيسيون راست 
حفظ مالکيت ) تاخير انقEب جھانی

داری خصوصی را در روستای  سرمايه
در اين . ديد روسيه عجالتا ممکن می

ھا و  کو�ک: ھا شعار جديد رابطه آن
آميز به  افراد نپ به طريق مسالمت

کنند را  سوسياليزم گسترش و رشد می
 .مطرح کردند

از نظر ذھنی، بوخارين، رايکف و 
ھای بدی بودند و نه  تامسکی نه انسان

ھای بدی، لکن با قطع اميد از  کمونيست
 راه ھا به طور عينی انقEب جھانی، آن

غلط تطبيق سيستم شورائی با منافع 
داری را در پيش گرفتند،  عناصر سرمايه

عناصری که از نظر لنين فقط برای مدت 
زمان مشخصی تحت سياست اقتصادی 

 .جديد قابل استفاده بودند
خطر اساسی از طرف اپوزيسيون راست 
اين بود که آن ھا از شتاب آھسته در 

د، آن کردن صنعتی کردن کشور دفاع می
ھم در زمانی که شتاب سريع و شديد 
�زم بود تا قبل از ھر چيز يک صنعت 
دفاعی و يک نيروی ھوائی را، در 

ی دشمنان دنيای  صورت حمله
داری به خاک شوراھا تضمين  سرمايه

 .نمايد
تحول تکنولوژيکی کشور، مسلح کردن 
کشاورزی به تکنولوژی، و سازمان دادن 

نين برای کشاورزی برپايه برنامه ل
ھا، تحکيم پيروزی اکتبر را  تعاونی

تضمين کرده، نه تنھا اين آمادگی را به 
آورد که ضربات محاصره  وجود می

                                                 
١
سياست اقتصادی نوين در سال ) نپ (- 

" کمونيزم نظامی" جايگزين سياست ١٩٢١
نپ به منظور احيای اقتصاد بعد از جنگ . شد

داخلی اتخاذ شد و امتيازات خارجی را ھمراه 
با اقتصاد کنترل شده دولتی و ملی، تا حد 

محرک رشد ) نپ. (دودی ممکن ساختمح
يک طبقه از دھقانان ثروتمند و بورژوازی 

و مولد يک سری طو�نی ) افراد نپ(تجاری 
از امتيارات سياسی و اقتصادی برای زراعت 

 .و تجارت خصوصی گرديد

داری را دفع نمود، بلکه ھمچنين  سرمايه
ی حمايت مؤثر پرولتاريای جھانی  ادامه

 .ساخت را ممکن می
ھا و  شکست ناشی از نفوذ دست راستی

 کشور با ھا، در صنعتی کردن سنتريست
 که توسط جناح چپ حزب -سرعت �زم
 -شد تروتسکی پيشنھاد می.د.به رھبری ل

اين . امروز بر ھمه کس روشن است
شکست در زمان حمله آلمان ھيتلری به 
ما و حتا در زمان جنگ داخلی در 

 .ای داشت اسپانيا اثر قابل مEحظه
جناح سنتر حزب، تحت رھبری استالين، 

ای از  ابل مEحظهنماينده منافع قشر ق
 کسانی -صاحب منصبان دولت و حزب

که قدرت دولت و حزب ھر دو، در 
پايتخت و مناطق دور از مرکز در 

اين سلسله .  بود-دستشان قرار داشت
مراتب بوروکراتيک با نفوذ، نيروی قابل 

ای در داخل کشور بود که  مEحظه
ھا را برعليه  توانست انواع مقاومت می

 چپ و يا راست پيشنھاد اقداماتی که از
 .شد، سازمان دھد می

ای  ھا از خود برنامه اقتصادی سنتريست
ھای  نداشتند و مجبور بودند که ايده

بخصوصی را از چپ و يا از راست 
ھا را تغيير شکل داده،  قرض گرفته، آن

اضافی، به مرحله " تغيير اصلی"با يک 
در تمام احوال، رياکارانه . اجرا گذارند

" خط کلی"ھا را به عنوان  هاين ايد
" لنينيسم"آن را ... خودشان عرضه کرده 

 .خواندند می
ھا ضد  ولی ماھيتا، تمام اعمال سنتريست

نه تنھا در جنايات درون . لنينيستی بود
شان که اول از ھمه عبارت بود از  حزبی

شان در اختفاء  به کار بردن قدرت عظيم
 وصيتنامه لنين و ديگر اسناد اساسی که

او قبل از مرگش نوشت، بلکه ھمچنين 
انشعاب در جنبش کمونيستی جھانی به 
انواع وسائل، ممانعت از انقEب جھانی، 
و سپس خود را بر پايه به اصطEح 

قرار دادن به " تاخير در انقEب جھانی"
پيروزی سوسياليزم "منظور نشر تئوری 

، و بدين ترتيب برداشتن "در يک کشور
ر بيشتری در امور تجديد با ھای جنايت قدم

بنای اقتصادی و صنعتی کردن کشور و 
اعتبار  ی ھمين مشی، سياست بی در ادامه

ی کمونيزم، به وسيله  ساختن ايده
 .ھای دوره پرستش شخصيت خونريزی

در طول مبارزات شديد جناحی بين 
ھای متخاصم، در حزب يک حالت  گروه

تمايز سازمانی، بين سه گروه به وجود 
ھر گروھی با رھبری و مرکز . آمد

 .سازمانی خودش
ی  اين نفاق داخلی در حزب بلشويک ثمره

 -١٩١٧اختEفاتی بود که از آوريل 
زمانی که بحث در مورد تزھای آوريل 
لنين و مسائل اساسی قيام مسلحانه جريان 

 . شروع شده بود-٢داشت
ھمچنان که اکنون آشکار شده است، 
 استالين حتا در آن روزھا از

، که بر عليه لنين "شکنان اکتبر اعتصاب"
و تروتسکی برخاسته و ھواخواه سياست 

بودند، " فشار آوردن بر حکومت موقت"
 .کرد حمايت می

اش "اشتباه"بعدھا استالين ضمن اقرار به 
به ھمراه اکثريت "از تذکر اين که او 

کميته مرکزی حزب بلشويک اشتباه 
اساسا کوتاھی ننمود، و بدين ترتيب " کرد

ھای  آن چه را که تروتسکی در درس
 . گفته بود، تأييد کرد٣اکتبر

پس از آن که لنين در حين جريان 
بيمار شد و سپس " گرجستان "-معروف

                                                 
٢
لنين، به بحران ) ١٩١٧( آوريل ٤ تزھای - 

لنين که . در درون حزب بلشويک پايان داد
س رسيده بود، حکومت موقتی تازه از سوئي

را که به وسيله انقEب فوريه تأسيس شده 
بود، محکوم نموده، خواستار پايان جنگ 

ھا را در مورد مھيا  گرديد و وظايف بلشويک
کردن خود، برای در دست گرفتن کليه قدرت 
دولت به وسيله شوراھا به منظور ايجاد 

در . دولتی پرولتاريائی، مشخص نمود
رای ايجاد ديکتاتوری پرولتاريا، درخواستش ب

در ابتدا لنين مورد مخالفت شديد کليه رھبران 
 .بلشويک قرار گرفت

 
ھای  درس تروتسکی، ١٩٢٤ رساله -٣

ھای  ، در جواب به دروغ پردازیاکتبر
استالينيستی در مورد تاريخ حزب، چاپ 

در آن، تروتسکی دو بحران اصلی را . گرديد
شار آن بوده،  تحت ف١٩١٧که حزب در سال 

 در آوريل وقتی که -١: سازد خاطرنشان می
لنين، پيش از آن که حزب را متقاعد به لزوم 
انقEب سوسياليستی نمايد، مجبور بود تا بر 

ھای در داخل حزب  مقاومت دست راستی
 در پايان اکتبر، زمانی که ھمان -٢. فائق آيد

رفتند،  ھا از قيام طفره می دست راستی
 استالين، زينوويف و کامنوف تروتسکی نقش

 آشکار نموده و ھمچنين وی ١٩١٧را در 
 ھمان جناح راست –مواضع جناح استالينيست

 را رد نموده و به مجادله -١٩١٧حزب در 
توان گفت وی تنھا مفسر موثق  می. طلبيد

 .دکترين بلشويکی بوده است
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ھنگام قرائت مصوبه کنفرانس سيزدھم 

اش در اکتبر  حزب، درگذشت، مخالفين
 ھمان کسانی که بعد با ١٩١٧
 با يکديگر -اش مخالفت کردند نامه وصيت

 -)"نفر(چھل و شش "عليه تروتسکی و 
ھای  اعضاء کميته مرکزی و بلشويک
نامه  قديمی که خواھان اجرای وصيت

 -لنين و برنامه صنعتی کردن سريع بودند
تبانی کرده و مرکز خويش را در درون 
کميته مرکزی به شکل گروه سرکردگی 
تشکيل دادند، که انشعاب بالفعل را در 

 .گذاری نمودحزب و رھبری حزب پايه 
لذا رھبری استالينيستی کميته مرکزی 
وضعيتی را در حزب ايجاد کرد که به 
گسست کامل از اصول سازمانی بلشويزم 

ھر گروه متخاصم، چه در : منجر شد
ھای محلی، در  پايتخت و چه در حوزه

محافل دربسته خويش مسائل سياسی را 
به ھمين طريق . گذاشت به بحث می

ا در داخل کميته گر سرکردگان فرقه
مرکزی، قبل از اين که مسائل را به 
کميته مرکزی و دفتر سياسی کميته 
مرکزی بياورند، به طريق مقدماتی و در 
پشت سر کميته مرکزی برای خود 

) بدين ترتيب(گرفتند و  تصميم می
نامه  مقدمات حذف طرفداران وصيت

 را از رھبری - چھل و شش نفر-لنين
 .گذاری کردند پايه

ن به گروھی تعلق داشتم که خواستار م
نامه لنين بود و توسط  اجرای وصيت

من به خاطر . شد تروتسکی رھبری می
آورم که چگونه بعد از کنگره  می

ھا به رھبری  چھاردھم، لنينگرادی
زينوويف و کامنوف از بلوک استالين جدا 

گرا در داخل  ھای فرقه شده، به فعاليت
نين اقرار کميته مرکزی بر ضد حزب و ل

 .آن ھا به اپوزيسيون چپ پيوستند. نمودند
ھا از  در آن زمان در مسکو، کمونيست

کارخانجات و تاسيسات شھر و از 
ھای  موسسات آموزش عالی در آپارتمان

متعدد اپوزيسيون چپ به طريق پنھانی 
رھبران اپوزيسيون چپ . شدند جمع می

تروتسکی، زينوويف، کامنوف، رادک، 
تاکوف، مورالف، ساپرونوف �شويچ، پيا

من، . آمدند ھا می و ديگران به اين محل
کامنوف شخصيت رھبری حزب 
کمونيست روسيه را غالبا در يکی از اين 

اين . ديدم ھا در پتروفکا می آپارتمان
 صورت ١٩٢٦جلسات در پائيز سال 

ھای کامنوف با ما خاصه  بحث. گرفت می

در مورد حزب و کادرھايش فراموش 
 . بودنشدنی

سعی خواھم کرد تمام آن چه که من در 
آن زمان شنيدم در طی ده نامه به زبان 

 .خود نقل کنم
» کامنوف. ب.ل«آن چه که من از زبان 

شنيدم و از زبان لنين » زينوويف.ی«و 
 دانم می

 :نامه اول
 دفتر -مرکز اصلی حزب بلشويک

 ١٩١٧ در سال -سياسی کميته مرکزی
 دفتر سياسی از .در پتروگراد قرار داشت

ھای رھبری گارد قديمی تشکيل  شخصيت
ھا مولوتف آدمی بود  در ميان آن. شده بود

در آن روزھا، شرايط . تنبل و ميانه حال
. سياسی سرخ، آتشين و انقEبی بود
 .حکومت موقت تازه به قدرت رسيده بود

ای عظيم بر عھده حزب  تاريخ وظيفه
وذ  ھمگامی با حوادث، نف-بلشويک گذارد

ھا و آماده کردن پرولتاريا برای  بر آن
 .جنگ آينده با بورژوازی بر سر قدرت

ولی دفتر سياسی کميته مرکزی در حد 
اين وظايف نبود، حتا يک شعار برای 
مردم به پا خاسته مطرح نکرد، بلکه به 
علت رکود، شعارھای ديروز حزب را 

 .کرد تکرار می
ه تعجب آور نبود که استالين و کامنوف ک

به تازگی از تبعيد کيفری مراجعت کرده 
بودند، مدت زيادی اين بی حسی دفتر 

با زور اداره . مرکزی را تحمل نکردند
دفتر سياسی کميته مرکزی و سردبيری 

اين . پراودا را از مولوتف تحويل گرفتند
دو بدون اتEف وقت، در کارخانجات و 

در دفاع از ... تاسيسات پتروگراد
ژوائی و سياست حکومت موقت بور

فعاليت "يک ... جنگ تا پيروزی نھائی
 .به راه انداختند" طوفانی

عبارت بود از اتخاذ ) ھا فعاليت(اين 
. ١ھا مواضع دفاعی توسط بلشويک

ھای قديمی مسکو نيز به دنبال  بلشويک
ھا، استالين و کامنوف را  پتروگرادی

بابنوف، . مورد حمايت قرار دادند
                                                 

١
 در مورد کشمکش ھای داخلی افراد حزب - 

، رجوع شود به ١٩١٧بلشويک در دوره 
واژه . ، نوشته تروتسکیتاريخ انقEب روسيه

به آن عده اطEق می گرديد " مدافعين ملی"
 از سياست دفاع ملی ١٩١٧که بعد از فوريه 

حکومت موقتی پشتيبانی نمودند، که به نظر 
 .لنين، دنباله روی از جنگ بود

وژين و ديگران رايکوف، پياتاکوف، ن
ھائی در پشتيبانی از حکومت  اعEميه

تا "موقتی که سعی در ادامه جنگ 
 .داشت صادر کردند" پيروزی نھائی

اين تنھا يک اشتباه عمده گارد قديمی 
بلشويک نبود، اين خيانت علنی به 
انترناسيوناليزم بود، چرا که اين به معنی 
دست ردی بود بر سينه تصميمات 

 -لمللی سوسيالا کنفرانس بين
 .ھا انترناسيوناليست

دانست که در  گارد قديمی بلشويک می
 در زيمروالد ١٩١٥ -١٩١٦ھای  سال

کنفرانسی برگزار شده بود که در آن 
نمايندگان حزب سوسيال دمکرات 
کارگری روسيه منجمله لنين و 

 به ھمراه سی و ھشت نماينده -تروتسکی
 شرکت جسته و موضع -از يازده کشور

رناسيوناليستی ضد جنگ اختيار کرده انت
تصميمات اين کنفرانس برای دفتر . بودند

 .سياسی کميته مرکزی الزام آور بود
سياست دفاعی گارد قديمی بلشويک در 

ھای انقEب فوريه، لنين را که  اولين ماه
برد، در  ھنوز در تبعيد خارج به سر می

او کوشش کرد . موضع مشکلی قرار داد
سی گارد قديمی روسيه را تا مواضع سيا

ھای متعددی از سوئيس  تصيح کند و نامه
به پتروگراد و خطاب به دفتر سياسی 

او . کميته مرکزی پتروگراد نوشت
ھا را از حکومت موقت  حمايت بلشويک

بورژوائی محکوم کرد، و خطاب به 
ھا  کارگران و دھقانان روسيه، از آن

خواست تا جنگ امپرياليستی را به جنگ 
ولی تقاضای لنين با . خلی تبديل کننددا

ھيچ تفاھمی از طرف رھبری دفتر 
سياسی کميته مرکزی در آن زمان مواجه 

ھا و مقا�ت لنين در پراودا به  نامه. نشد
مشکل . گرديد شکل تغيير يافته منتشر می

ھا موضع واقعی لنين را در  بود که از آن
آن روزھای تاريخی انقEب فوريه درک 

 .نمود
يقت اين چنين است و انکار آن ممکن حق

ھا ھرگز از حقيقت  بلشويک. نيست
تواند آشکارا گفته  اند، و اين می نھراسيده

 .شود
علل اشتباھات گارد قديمی تصادفی نبود 
و از مصوبات حزب در مورد سياستی 

بايستی در مقابل انقEب  ھا می که بلشويک
 دمکراتيک اتخاذ کنند، سرچشمه -بورژوا

 .فتگر می
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گارد قديمی اين مصوبات حزب را بيشتر 

. پنداشت مانند انجيل در نزد مسيحيان می
بدون اطEع از قوانين توسعه اجتماعی، 

ھا، گارد  و بدون به حساب آوردن آن
قديمی از شناخت پروسه معين مھم 

ھا نديدند که  آن. تاريخی عاجز ماند
 دموکراتيک در روسيه -انقEب بورژوا

 از پيروزی با تحقق درست روز بعد
اش به طور کامل به پايان  رسالت تاريخی

 .رسيد
با عدم فھم اين مطلب، بخشی از گارد 
قديمی که در لحظه حساس خود را در 
رھبری حزب يافت، از درک اين که 
مصوبات حزب در مورد اين مسئله عمر 
خود را سپری کرده و درست روز بعد 

 عاجز از انقEب فوريه کھنه شده اند، نيز
آن چه که در زير اشتباھات گارد . ماند

قديمی مخفی است، عدم بلوغ سياسی و 
ناتوانی ايشان در درک ديالکتيک انقEب 

 .بود
 

 :نامه دوم
ھای زيادی، خود را مجبور به  لنين سال

اين حقيقت که او . اقامت در سويس يافت
از زادگاھش و از حزب دور بود، نقش 

وشت انقEب ای برای سرن تعيين کننده
ھای اعضاء  لنين توسط گزارش. نداشت

ھای  تازه وارد حزب از روسيه، نامه
کارگران پتروگراد و مسکو، مطالعه 
مستمر مطبوعات سويس و ساير 
کشورھا، خود را از شرايط داخل روسيه 

 .داشت با اطEع نگه می
درست از اولين وھله انقEب فوريه، او 

نيروھای بندی جديد  بدون اشتباه، جبھه
سياسی را در روسيه درک نموده و نتايج 
انقEب بورژوائی را که به زحمتکشان 
ھيچ چيز با ارزشی نداده بود، تشخيص 

 .داد
زمين ھمچون گذشته در دست زمينداران 
باقی بود و تاسيسات و کارخانجات در 
دست بورژوازی به جای تزار و 
دربارش يک حکومت موقت بورژوائی 

 .بودبه قدرت رسيده 
زندگی، به خودی خود کارگران و 
دھقانان روسيه را به طرف انقEب 

توانست نقطه  داد که می جديدی سوق می
شروع عصر جديد انقEبات پرولتاريائی 

در سه آوريل . در سراسر جھان باشد
، ھنگامی که او با�ی بام واگن ١٩١٧

زره پوش قطار در ايستگاه فنEند ايستاده 
 .چنين بوداش   بود، انديشه

از روی سقف واگن زره پوش، لنين پنج 
کEم ارزنده به پرولتاريای روسيه و 
جھان فرستاد، که پرچم عصر ما شده 

زنده باد انقEب سوسياليستی : "است
ای جديد در تايخ جھان  دوره" جھانی

 .شروع شده بود
بخش . لنين يک چرخش شديد به چپ کرد

ن رھبری گارد قديمی بلشويک آماده چني
در . چرخش تندی از طرف رھبرش نبود

. صفوفش وحشت، دو دلی و گيجی افتاد
و " ماجراجوئی"ھا لنين را متھم به  آن

پيوستن به موضع تروتسکی و تئوری او 
 .١نمودند" انقEب پيگير"

ھا گذشته است، ولی اين  از آن زمان سال
دوره حساس در تاريخ حزب کمونيست 
ما در صفحات مطبوعات حزب، 

 .دقانه و عاد�نه ارائه نشده استصا
آيا جايز است که چنين حادثه مھم و غم 
انگيزی در تاريخ قھرمانی حزب مخفی 

 !گردد؟ خير، جايز نيست
حزب بايد تمامی حقيقت را درباره لنين و 

تر قشر  گارد قديمی، يا به طور دقيق
رھبری گارد قديمی بداند، قشری که در 

سط لنين و ای که تحو�ت اکتبر تو لحظه
اش تحقق يافت، منعکس  ھمکاران واقعی

ھای حزب  ی اميدھا و آرمان کننده
 .بلشويک نبود

حزب بايد بداند که از نظر رھبرش، 
 تئوريک اگر با ∗لنين، جزميات

                                                 
١
 تئوری مارکسيستی انقEب پيگير که به - 

ين شده، گذشته از وسيله تروتسکی تدو
کند که حتا برای  موضوعات ديگر، اظھار می

به دست آوردن و استوار نمودن وظايف 
بورژوادمکراتيک مانند اصEحات ارضی در 
يک کشور عقب افتاده، انقEب بايد از حد 
دمکراتيک خود فراتر رفته و به سمت انقEب 
سوسياليستی که حکومت کارگران و دھقانان 

بنابراين . ند، سوق داده شودک را ايجاد می
انجام نمی " مراحل"چنين انقEبی به صورت 

اول يک مرحله رشد کاپيتاليستی که در (گيرد 
آينده به دنبال آن انقEبی سوسياليستی می 

، از "پيگير"، بلکه به صورتی مداوم يا )شود
يک مرحله به مرحله ديگر رشد و گسترش 

انقEب برای روشن شدن تئوری، به . می يابد
پيگير و نتايج و چشم اندازھا اثر تروتسکی 

انقEب پيگير، انتشارات . (مراجعه شود
 ).فانوس

∗
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احتياجات حياتی منطبق نبوده و يا خارج 
 .از حقايق زندگی بودند، ارزشی نداشتند

لنين به انقEب اکتبر نه به صورت 
ھای از پيش تھيه شده اديبان  حطر

مارکسيست، بلکه به کمک قطب نمای 
واقعيات تاريخی، که نيروھای مختلف را 
به طرز جديدی صف بندی کرده بود، 

او با چشم دوختن به اين . نگريست می
بندی جديد و روابط متقابل نيروھائی  جبھه

 .که به انقEب کشيده شده بودند، عمل کرد
ای فراموش نکرد  ظهلنين ھرگز برای لح
ترين حلقه در زنجير  که روسيه ضعيف

توانست و  دنيای امپرياليزم بود، که می
تر  بايست با قاطعيت ھرچه تمام می

ھا شکسته شود، قاطعيتی که در  بلشويک
ھسته رھبری گاردھای قديمی بلشويک 

 .شديدا ناياب بود
لنين تنھا با اتکاء بر روی پرولتاريای 

ن انقEبی تمام ملل روسيه و زحمتکشا
امپراطوری، قادر گرديد تا به ھمراھی 
ھمفکران و ھمکاران واقعيش و توسط 
حزب انقEبی کارگران و دھقانان، کسب 
قدرت را در قيام مسلحانه اکتبر سازمان 

 .دھد
 :نامه سوم

ياب دقيق  لنين از موھبت يک جھت
گارد قديمی از . سياسی برخوردار بود

ياب   اين جھتپيروی جھتی که عقربه
از درک لنين . داد امتناع ورزيد نشان می

ترين روزھا در  عاجز ماند و در حساس
 .مقابل او ايستاد

لنين تزھای آوريل را در سوئيس و در 
در سوم . آستانه حرکت به روسيه نوشت

، روز ورودش به پتروگراد ١٩١٧آوريل 
در جلسه نمايندگان کنفرانس سراسری 

ايندگان ھر سه شوراھای روسيه که نم
جناح حزب سوسيال دمکرات کارگری 

ھا و  ھا، منشويک بلشويک-روسيه
 در آن -مژريانتسی انترناسيوناليست

حضور داشتند تزھای خويش را اعEم 
 .٢نمود

                                                 
٢
 گروه تروتسکی، مژريانتسی، که در اوت - 

 با حزب بلشويک تلفيق يافت، بيان ١٩١٧
کننده اپوزيسيون انترناسيوناليستی در مقابل 
جنگ امپرياليستی در طول جنگ بود و 

فتش را با دولت موقت کرنسکی اعEم مخال
 ١٩١٧نام روزنامه اين گروه در سال . نمود

 .بود) پيشرو (وپريود



 

 ميليتانت
ھفدھمشماره   

  دوره دوم-  سال دوم-١٣٨٧ آبان
٣٢ 

 
تزھای لنين خواستار خروج فوری 
روسيه از جنگ و ضبط آنی تمام امEک 

آميز قدرت  مالکان بوده و انتقال صلح
ورژوازی به پرولتاريا دولتی را از ب

ای  در تزھای لنين کلمه. کرد طلب می
ی سرنگونی قھرآميز دولت موقت  درباره

الوصف، رھبران  مع. موجود نبود
 -مارتوف، چخيدزه و ديگران -منشويک

" ماجراجويانه"تزھای آوريل لنين را 
خوانده و به عنوان اعتراض کنفرانس را 

 .ترک کردند
ند تن از ھا، چ پس از خروج منشويک

 -ھا به انتقاد از تزھا برخاستند بلشويک

زينوويف، کامنوف، استالين، رايکوف، 
ھا اتھام زدند که لنين  آن. نوژين و ديگران

و تزھايش از واقعيت به دور بوده و به 
اند و اظھار  ماجراجوئی چپ در غلطيده

داشتند که تزھای لنين معرف نظر حزب 
 نبوده بلکه صرفا نظرات شخصی وی

 .باشند می
نزديکترين شاگردان او و رھبران نه 

ھای حزب  چندان بی استعداد سازمان
اين بر . روسيه در مقابل لنين ايستادند

لنين گران آمد و برای مدتی احساس کرد 
اش او را ترک  که تمام رفقای حزبی

مشاھده اين امر که گارد قديمی . اند گفته
مناسب وظايف تاريخی حزب بلشويک 

رو موضع دفاعی  و دنبالهنبوده 
ھا گرديده و مخالف تسخير  منشويک

باشد، برای او  قدرت توسط پرولتاريا می
 .دردناک بود

پشت » تروتسکی. د.ل« در آن لحظه
او به نام . تريبون کنفرانس ظاھر شد

گروه مژريانتسی انترناسيوناليست، 
پشتيبانی کامل خود را از تزھای آوريل 

 .١لنين اعEم داشت
اين . انگيزی بود  حادثه شگفتاين

ترين روز در تاريخ حزب  دراماتيک
در حالی که تروتسکی در . بلشويک بود

گزيد، در  روزگار قديم از لنين دوری می
راس مژريانتسی انترناسيوناليست به وی 

تر شد تا وفادارترين و فداکارترين  نزديک
 .ھمکار او شود

                                                 
١
 در روسيه ١٩١٧ تروتسکی در آوريل - 

نبود، بلکه در يک زندان کانادائی با زندانيان 
اين واقعه بعد از . برد آلمانی به سر می

 که موافقت ماه می بازگشت وی به روسيه در
 را با تزھای آوريل لنين اعEم کامل خود

 .داشت، رخ داد

در مطبوعات حزب ھيچ مطلبی راجع به 
ھا  آن. مسئله نوشته نشده استاين 

خواھند اين حوادث را در آرشيوھا  می
ھای انتشاراتی حزب  ارگان. دفن کنند

ھرساله ھرچه که تصور کنيد منتشر 
ھا دروغ به عنوان  سازند و در آن می

. شود و بالعکس حقيقت معرفی می
ی منازعه بين لنين و تروتسکی  درباره

ه ولی ھا کتاب به رشته تحرير درآمد کوه
ھای مشترک و دوستانه  در مورد فعاليت

ايشان در اکتبر و در طول جنگ داخلی 
ای مطابق با واقعيت نوشته نشده  کلمه
ای که با  ی حوادث تاريخی درباره. است

شوند ما يک  نام تروتسکی مربوط می
 .مطلب منطبق با واقعيت در دست نداريم

ھای سياسی در حزب سرکوب  شخصيت
ھا،  در تمام اين. اند وردهشده و برچسب خ

ای شيطانی توسط دشمن حقايق  توطئه
 .خورد تاريخی به چشم می
ده «ھائی که بر کتاب  تفسيرھا و يادداشت

به قلم جان (» روزی که دنيا را تکان داد
نوشته شده، نمونه خوبی از اين قبيل ) ريد

 .است
: نويسد اش بر اين کتاب می لنين در مقدمه

ه من عEقه دارم آن را اين کتابی است ک"
در ده ھا ميليون نسخه چاپی و ترجمه 

اين کتاب . ھا ببينيم شده به تمام زبان
ترين و زنده ترين  حوادث را به حقيقی

 ..."دھد اش شرح می شکل
 ٥، ص١٩٢٦انتشارات انترناسيونال (

 ).مقدمه
مفسر ) نسخه روسی (٥٢ولی در صفحه 

استالينيست، با عجله از لنين يک 
سازد و عليرغم آن چه که  غگو میدرو

در مقدمه گفته شده است، به طور 
جريان بحث : "کند آميزی ادعا می تھمت

 ١٩١٧درباره قيام مسلحانه در اکتبر 
 ".ناصحيح توصيف شده است

به طور مثال، در اين جا جان ريد جريان 
بحث روی مسئله کسب قدرت را چنين 

کند و ھمان طور که لنين  توصيف می
: است" صادقانه"ر داشته، توصيفی اظھا

در تمام مدت بعدازظھر لنين و "
. تروتسکی عليه سازشکاران جنگيدند

ھا  ای از بلشويک بخش قابل مEحظه
حاضر بودند آن قدر عقب نشينی کنند تا 
يک حکومت سوسياليستی تشکيل دھند، 

زدند، ما قادر نيستيم  ھا فرياد می اما آن
 !....دوام آوريم

ن به ھمراه تروتسکی، چون ولی لني"
بگذار . "ای محکم ايستادگی نمود صخره

ی ما را بپذيرند،  سازشکاران برنامه
ما ! توانند داخل شوند ھا می آن) سپس(

اگر در اين . کنيم نشينی نمی يک اينچ عقب
جا رفقائی ھستند که جرات و اراده 

پذيران  ندارند، بگذار، بقيه بزد�ن و آشتی
 ).١٢٤- ١٢٥ص!"(ننداين جا را ترک ک

 ٢.لنين اين چنين گفت
با وجود اين، من در مقابلم کتابی دارم که 
اين روزھا به چاپ رسيده، اتھامات 
استالين بر عليه تروتسکی را تکرار 

در روزھای تدارک برای : "کند می
انقEب، تروتسکی بر عليه لنين 

 ..."برخاست
ھای مھملی که بر ضد لنين  شرمی اين بی

اند،  کی ھر دو ھدفگيری شدهو تروتس
ھا و  برخEف حقايقی است که در نامه

. مقا�ت لنين آمده و ھمه از آن باخبرند
ھا لنين بارھا  ھائی که در آن مقا�ت و نامه

ی تروتسکی صحبت کرده، او را  درباره
مخاطب قرار داده، با تروتسکی مشورت 
نموده و بر عليه حکمرانی گستاخ و 

که در راس کميته روسی کبير قلدری 
مرکزی حزب نشسته و قادر بود از 

سوءاستفاده کند، اعEم " اش قدرت عظيم"
 ٣.خطر نموده است

ھای لنين عمدا توسط  قسمت عمده نامه
استالين و ھمدستانش از حزب مخفی نگه 
داشته شدند تا حقايق تاريخی را، حقايق 

 ٤.لنينيستی را، از حزب مخفی نگھدارند
                                                 

٢
 نوامبر، ٢٠ در اين شرايط بود که در - 

: ، لنين در مورد تروتسکی چنين گفت١٩١٧
." بلشويک بھتری از او وجود نداشته است"

مراجعه شود به گزارش اين جلسه، که در 
 به وسيله سردبيران استالينيستی به ١٩٢٠

 -وزيسيون چپدور ريخته شده ولی توسط اپ
مکتب دروغ پردازی  در کتاب -تروتسکی

، ١٠ ٩ ٧ ٢انتشارات پت فايندر،  (استالين
چاپ و منتشر گرديده ) ١٢٢ تا ١٠١صفحات 

 .است
٣
 منظور استالين است و نويسنده به نظر - 

نامه "لنين در مورد استالين آن طور که در 
نامه او آمده است، اشاره  و وصيت" گرجستان

 .کند می
٤
آخرين ) ١٩٦٥( بعد از کنگره بيستم - 

 و ١٩٢٢ھای لنين در اواخر  ھا و نامه نوشته
 که مملو از حمEت متعدد به ١٩٢٣اوائل 

استالين بود، به صورت جداگانه منتشر شدند 
و آن را ضميمه نسخه روسی چاپ پنجم به 
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ھای متفکری  ی کمونيستھا برا اين نامه

کنند در حکم  ھا را مطالعه می که آن
کليدی برای درک اين حقيقت است که 

ای  استالين حزب را به بحران سياسی
کشانيد که نتايج ھولناکش بر واقعيت 

 .زندگی ما تحميل شده است
لئو داويدويچ تروتسکی يک انقEبی 

در حزب سوسيال . بزرگ عصر ما است
 جايگاه مخصوصی دمکرات روسيه او

او در زير پرچم انقEب . را اشغال کرد
. پرولتاريائی به انقEب اکتبر روی آورد

او به ھيچ يک از دو جناح بلشويک و يا 
علت محبوبيت او در . منشويک، نپيوست

طبقه کارگر انقEبی، ثبات انقEبی و 
اش  صداقت در مبارزات ايدئولوژيکی

ارگران اش قلوب ک سخنرانی ماھرانه. بود
 .پتروگراد را تسخير کرد

 کارگران سن پترزبورگ ١٩٠٥در سال 
او را به عنوان رئيس نمايندگان کارگران 
پترزبورگ انتخاب کردند به خاطر نقش 
رھبريش در جنبش انقEبی سن 

، تزار ١٩٠٥پترزبورگ در سال 
" منزل ابدی"نيکEی، تروتسکی را به 

او به وسيله . در سيبری تبعيد کرد
کش از اودسک فرار کرد،  تمه گوزنسور

فرار از «داستانی که او در کتابش، 
 .کند به آن اشاره می» سيبری

ترين مرحله جنبش  تروتسکی در حساس
. انقEبی در روسيه با لنين به توافق رسيد

در دومين کنگره حزب، تروتسکی را 
خواندند و در مارچ  می" چماق لنين"

 .و.گ«ای به   لنين طی نامه١٩٠٣
ورزيد که  اصرار می» پلخانوف

تروتسکی به ھيئت دبيره ايسکرا ملحق 
بی چون و چرا "شود زيرا که او 

شخصی است با قدرت استثنائی، استحکام 
عقيده و فعال، کسی که رشد بيشتری 

روی ھم رفته، او با ايسکرا . خواھد کرد
 ١."کرده است ترين نحوی کار می به فعال

                                                 
لنين و نسخه انگليسی " آثار کامل"اصطEح 

جود آمد،  به و١٩٦٠که در " مجموعه آثار"
 .گرداندند

١
لنين به " مجموعه آثار" در نسخه رسمی - 

زبان انگليسی، قسمتی از نامه لنين به 
لقب (پرو : "پلخانوف چنين آمده است

برای چند ماه است که " ) قلم "-تروتسکی
به . باشد مشغول نوشتن برای ھر شماره می

تر از ھرکس برای  طور کلی او با انرژی
توانائی او بدون شک .. .کند ايسکرا کار می

شخصی است . باشد بيشتر از حد متوسط می

 لنين در نزديکی تروتسکی به مواضع
ھای قبل از انقEب و فعاليتش در  سال

ايسکرا بود که بيش از اندازه به محبوبيت 
وی در ميان کارگران سن پترزبورگ و 

اش به عنوان رئيس شورا کمک  انتخاب
 .کرد

، در دوره ١٩٠٥بعد از شکست انقEب 
تزلزل و اغتشاش در صفوف سوسيال 
دموکراسی و جناح بلشويکی آن، زمانی 

ری از بلشويک ھا از لنين دوری که قش
گزيده و در حول تروتسکی گرد آمدند، 
تروتسکی چند اختEف و منازعه با لنين 

ھا و يا  داشت و بدون پيوستن به بلشويک
پذير اتخاذ  ھا موضعی آشتی منشويک

المللی  اين قضيه تا کنفرانس بين. نمود
 . ادامه پيدا کرد١٩١٥زيمروالد در 

وران اولين جنگ در د) کنفرانس(اين 
امپرياليستی که زھر شووينيزم را به 
درون احزاب سوسياليست تزريق کرده، 

المللی  ھا به وظايف بين باعث خيانت آن
 .ايشان گرديد، تشکيل شد

ھائی که به انترناسيوناليزم  سوسياليست
وفادار ماندند، با جنگ و پشتيبانی 

در . از آن جنگ مخالفت نمودند" دفاعی"
، سی و ھشت تن از اين زيمروالد

ھا از يازده  سوسياليست انترناسيوناليست
 .کشور دنيا دور ھم گرد آمدند

ھيئت نمايندگی روسيه از سه نفر تشکيل 
 - لنين، تروتسکی و زينوويف-شد می

نمايندگان از ايستگاه قطار تا دھکده 
.  کالسکه پيمودند٤زيمروالد را در 

نيم : "تروتسکی در اين باره اظھار داشت
الملل، تمام  قرن بعد از تاسيس بين

توانند در  ھای جھان می انترناسيوناليست
 ". کالسکه جا شوند٤

 ادامه در شماره آتی

 
 

 

  
                                                 

". که با استحکام عقيده، با انرژی و متعھد
 به -"نيديوژنی). "١٠ -١١، ص ٤٣جلد (

يا " برجسته"زبان روسی به معنای 
". بيشتر از حد متوسط"است، نه " استثنائی"

مترجمين رسمی سعی در ناچيز شمردن 
که بعدھا دشمن اصلی احترام لنين به شخصی 

 .بوروکراسی کرملين گشت، دارند

   ) ش آخربخ(  الفبای کمونيزم

  

  تکامل نظام جامعه سرمايه داریتکامل نظام جامعه سرمايه داری

 مبIIIIارزه بIIIIين مؤسسIIIIات کوچIIIIک و  مبIIIIارزه بIIIIين مؤسسIIIIات کوچIIIIک و --بب
  ..بزرگ در بخش کشاورزیبزرگ در بخش کشاورزی

 
 جIIدائی  تکامIIل سIرمايه داری و-١٧مIاده 

 )تشديد تضادھای طبقاتی(طبقات 
مIIا ديIIديم کIIه جامعIIه سIIرمايه داری بIIه دو 

ًبيمIIIIIIIIاری ريشIIIIIIIIه ای مبتEسIIIIIIIIت، او�         
از " (ھIIرج و مIIرج"جامعIIه ايسIIت دچIIار 

ً، ثانيIا از )لحاظ سازمانی پIايش مIی لنگIد
متخاصIIم تشIکيل شIIده، ) طبقIه(دو جامعIه 

مIIا ھIIم چنIIين ديIIديم کIIه بIIا تکامIIل سIIرمايه 
IIارزه داری ھIIه در مبIIد کIIرج توليIIرج و م

ًرقابIIت تجلIIی مIIی يابIIد، مرتبIIا تشIIديد مIIی 
شود و به اضمحEل و ويرانی منتھی می 

از ھIIم پاشIIيدگی جامعIIه تقليIIل نمIIی . گIIردد
ھم چنين شIکافی . يابد، بلکه رشد می يابد

کIIه جامعIIه را بIIه دو قسIIمت، بIIه طبقIIات، 
تقسIIIيم کIIIرده وسIIIيع تIIIر و ژرف تIIIر مIIIی 

م ثIIروت ھIIIای در يIIIک طIIرف تمIIIا. شIIود
روی زمين نزد سرمايه داران انباشته می 
گردد و در طرف ديگر، نزد طبقIات سIتم 
ديده، فقط فقر و بدبختی و غIم و غصIه و 

ارتIIIش . گريIIIه و زاری يافIIIت مIIIی شIIIود
ذخيIIIIIره صIIIIIنعتی در برگيرنIIIIIده اقشIIIIIار     

انسIIIان ھIIIای فقIIIر زده و بIIIه خIIIاک سIIIياه 
سIطح زنIدگی کIارگران ھIم . نشسIته اسIت

زنIIدگی سIIرمايه داران بIIيش تIIر ًمرتبIIا از 
تفاوت بIين طبقIه کIارگر . متمايز می شود

و بورژوازی نيIز پيوسIته بIزرگ تIر مIی 
ًسIIIIابقا سIIIIرمايه داران کوچIIIIک و . گIIIردد

ميانIIIه حIIIال مختلفIIIی وجIIIود داشIIIتند کIIIه 
بسIIياری از آن ھIIا در رابطIIه نزديIIک بIIا 
کارگران بودند، زندگی آن ھا چندان بھتر 

گIIر ايIIن طIIور ا�ن دي. از کIIارگران نبIIود
نيسIIت، ايIIن اربابIIان بIIزرگ حIIا� طIIوری 
ًزنIIIدگی مIIIی کننIIIد کIIIه سIIIابقا کسIIIی حتIIIا 

البتIIه موقعيIIت . خIIوابش را ھIIم نديIIده بIIود
کارگران ھم با تکامل سرمايه داری بھتر 

تا آغاز قرن بيستم مزد کار به . شده است
طور کلی افزايش می يافت، اما در ھمان 
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تر زمان ميزان سود سرمايه داران سريع 

در حال حاضر فاصله توده . با� می رفت
کIIIIارگر از سIIIIرمايه داران از زمIIIIين تIIIIا 
آسIIمان اسIIت و ھIIر چقIIدر نظIIام سIIرمايه 
داری تکامل بيش تری می يابد، به ھمIان 
اندازه مشIت نIاچيز ثروتمنIدترين سIرمايه 
داران رشIIد مIIی يابنIIد، و بIIه ھمIIين نسIIبت 
نيز شکاف بIين ايIن دسIته سEIطين    بIی 

و ميليIون ھIا تIوده بIرده شIده تاج و تخIت 
 .پرولتر عميق تر می گردد

اگرچه ما گفتيم که مزد کار با� می رود، 
معIذالک سIIرعت ازديIIاد سIIود خيلIIی بIIيش 
تر است و به ھمين جھت ھIم شIکاف بIين 

از . ًدو طبقIIه دائمIIا بIIزرگ تIIر مIIی گIIردد
آغاز قرن بيستم مزد کIار ديگIر بIا� نمIی 

لی در رود، بلکه برعکس تنزل می يابد و
ھمين زمان سIود بIه ميIزان بIی سIابقه ای 

عIIدم تسIIاوی اجتمIIاعی در . افIIزايش يافIIت
قابل . اين اواخر شدت بخصوص پيدا کرد

فھم است کIه رشIد ايIن نIابرابری، ديIر يIا 
زود می بايستی به تصادم طبقه کارگر بIا 

اگر اخIتEف بIين . سرمايه دار منجر شود
آن ھا محو و موقعيت اقتصادی کارگران 

 سرمايه داران نزديIک مIی شIد، در آن به
صIلح و رفIاه "صورت البته می توانسIت 

ولIIی موضIIوع . حIIاکم شIIود" روی زمIIين
اين است که کارگران در جامعIه سIرمايه 
داری بIIIIه سIIIIرمايه داران نزديIIIIک نمIIIIی 

ايIن . شوند، بلکه از آن ھا دور مIی شIوند
بIIدين معنIIی اسIIت کIIه مبIIارزه طبقIIاتی ھIIم 

ًزی اجبIارا بIه بين طبقه کارگر و بIورژوا
. طIIور اجتنIIاب ناپIIذيری تشIIديد مIIی يابIIد

دانشIIمندان بIIورژوازی عليIIه ايIIن نظريIIه 
آن ھا ھمواره . مخالفت ھای زيادی داشتند

می خواستند ثابت کنند که زنIدگی کIارگر 
ًدر جامعIIIIه سIIIIرمايه داری مرتبIIIIا بھتIIIIر 

سوسياليست ھای دست راستی . خواھد شد
ھIم . ھم به زودی ھمان نغمIه را سIردادند

ايIIIIن ھIIIIا و ھIIIIم آن ھIIIIا ادعIIIIا مIIIIی کننIIIIد، 
کارگران به تدريج     غنی تIر مIی شIوند 
و آن ھا ھمه می توانند برای خود سرمايه 

ايIIن نظريIIه خيلIIی . داران کIIوچکی بشIIوند
در واقع موقعيت . زود غلط از آب در آمد

کIIارگران در مقايسIIه بIIا موقعيIIت سIIرمايه 
ايIن موضIوع مIی . داران مرتب بIدتر شIد

 يIک مثIIال از يIک کشIIور تکامIIل توانIد بIIا
يافتIIIIIه سIIIIIIرمايه داری، ايIIIIIIا�ت متحIIIIIIده 

 .آمريکای شمالی نشان داده شود
يعنIی مقIدار (اگر مIا قIوه خريIد درآمIد را 

اشIIياء مIIورد احتيIIاج کIIه يIIک کIIارگر مIIی 

در ) تواند بخرد در رابطه با قيمIت آن ھIا
 فIرض ١٠٠، ١٨٩٩ تIا ١٨٩٠سال ھای 

Iب سIه ترتيIد بIه کنيم، قوه خريد درآمIال ب
 :قرار زير خواھد بود

 -١٨٩٥، ٦/٩٨ قIIIIIIIIIIIوه خريIIIIIIIIIIIد ١٨٩٠
١٩٠٥، ٠/١٠٣ -١٩٠٠، ٦/١٠٠- 
 اين بدان معنIی ٥/١٠١ -١٩٠٧، ٤/١٠١

ًاسIIت کIIه سIIطح زنIIدگی کIIارگران تقريبIIا 
ترقIIی نکIIرده و بIIه طIIور نسIIبی بEII تغييIIر 

مقIIIدار موادغIIIذائی البسIIIه و . مانIIIده اسIIIت
 ١٨٩٠غيIIIIره کIIIIه يIIIIک کIIIIارگر در سIIIIال

برابIIر ھمIIين مقIIدار در دريافIIت مIIی کIIرد 
سال ھای بعدی می باشد، فقIط قIوه خريIد 

 با� - درصد٣ -دستمزدش به مقدار ناچيز
ولIIی در ھمIIين مقطIIع زمIIانی . رفتIIه اسIIت

بIIIIزرگ تIIIIرين (ميلياردھIIIIای آمريکIIIIائی 
سودھای کEنIی بIه جيIب ) کارخانه داران

زدنIد و ارزش اضIIافی کIIه بIه کيسIIه ھIIای 
شIIان سIIرازير گشIIت بIIه مقIIدار غيرقابIIل 

طبيعی است که ھمراه . سنجشی رشد کرد
با آن سطح زندگی سرمايه داران ھIم بIا� 

 .رفت
مبIارزه طبقIاتی بIIر پايIه تضIIاد بIين منIIافع 

. طبقه کارگر و بورژوازی بنIا مIی گIردد
اين تضادھا آشتی ناپذيرند، مثل تضاد بين 

 .گرگ و گوسفند
ھرکسی به سادگی می تواند بپذيرد که بIه 

اسIت کIه کIارگران صرفه سIرمايه داران 
را حتIIی ا�مکIIان مIIدت طIIو�نی بIIه کIIار 

. گمارند و حتIی المقIدور حقIوق کIم بدھنIد
برای کارگران ولی مھIم اينسIت کIه حتIی 
ا�مکان کم کار کنند و حتی المقدور بيش 

بنا بر اين روشن . تر حقوق دريافت نمايند
اسIIت کIIه بIIا پيIIدايش تIIوده کIIارگر مبIIارزه 

ت کIIIار بIIIرای افIIIزايش مIIIزد و تقليIIIل مIIIد
ايIIIن مبIIIارزه . روزانIIIه شIIIروع مIIIی شIIIود

. بEانقطIIاع و بIIدون وقفIIه ادامIIه مIIی يابIIد
ليکن ايIن مبIارزه تنھIا محIدود بIه مبIارزه 

در ھIIر . بIر سIر چنIIدر غIاز حقIIوق نيسIت
جIIIIائی کIIIIه نظIIIIام جامعIIIIه سIIIIرمايه داری 
تکامل يافت، توده کارگران به اين اعتقIاد 
رسIIIيدند کIIIه ضروريسIIIت بIIIه خIIIود نظIIIام 

کIIارگران . ايIIان داده شIIودسIIرمايه داری پ
در ايIن مIIورد شIروع بIIه انديشIيدن کردنIIد 
که چگونه می توان يک نظام کار عاد�نه 
و رفيقانIIه را جIIايگزين ايIIن نظIIام منفIIور 

بر اين پايه بود که جنبش کمونيستی . نمود
 .طبقه کارگر به وجود آمد

مبارزه کارگران اغلب ھمIراه بIا شکسIت 
ری در معIIذالک جامعIIه سIIرمايه دا. بIIوده

نھاد خود پيروزی نھIائی طبقIه کIارگر را 
چIIرا؟ بIIه ايIIن دليIIل سIIاده کIIه . نھفتIIه دارد

تکامIIIل سIIIرمايه داری تبIIIديل تIIIوده ھIIIای 
وسيع خلق به پرولتاريا را به دنبال دارد، 
پيIIروزی سIIرمايه بIIIزرگ يعنIIی شکسIIIت 
صIIIIIنعت گIIIIIران، پيشIIIIIه وران، د��ن و 

ًسIIرمايه بIIزرگ مرتبIIا صIIفوف . دھقانIIان
. ور را گسIترده تIر مIی کنIدکارگران مزد

با ھر گIام تکامIل     سIرمايه داری تعIداد 
درسIت مثIل يIک . پرولتاريا رشد می کنIد
می ماند "ھای درا"مار چند سر            

که وقتی يک سرش کوبيIده و قطIع شIود، 
. ًفIIIIورا ده سIIIIر ديگIIIIر رشIIIIد مIIIIی کننIIIIIد

بورژوازی با سرکوب قيام ھای کارگری 
ا مسIIIتحکم نظIIIام جامعIIIه سIIIرمايه داری ر

تکامل نظام جامعه سرمايه داری . می کند
در ضمن باعث نابودی ميليون ھIا مالIک 
کوچک و دھقان می گردد، اين تکامل آن 
ھا را لگدمال سرمايه داران می کنIد، امIا 
درست از اين طريق بر تعIداد پرولترھIا، 

دشIIIIمنان جامعIIIIه سIIIIرمايه داری افIIIIزوده     
 تعIداد طبقه کارگر تنھا از لحاظ. می شود

نيرومنIIIIدتر نمIIIIی شIIIIود، بلکIIIIه بIIIIه ھIIIIم     
. ًپيوسIIتگی اش دائمIIا بIIيش تIIر مIIی شIIود

چIIرا؟ درسIIت بIIه آن جھIIت کIIه بIIا تکامIIل        
سIIرمايه داری کارخانIIه ھIIای بIIزرگ ھIIم 
رشIد مIIی کننIد و ھIIر کارخانIه بIIزرگ در 
چھار ديوارش ھزاران و در مواردی حتا 

اين . ده ھا ھزار کارگر را مجتمع می کند
ران دوش به دوش يکديگر کار می کار گ

کنند، آن ھا مIی بيننIد کIه چگونIه سIرمايه 
دار صIIIاحب کارخانIIIه استثمارشIIIان مIIIی 
کنIIد، مIIIی بيننIIIد کIIIه چطIIIور يIIIک کIIIارگر 

در . دوسIIت و رفيIIق کIIارگر ديگIIر اسIIت
حين کار، کارگران کIه از طريIق کIار بIه 
ًدور ھم گرد آمده اند مIی آموزنIد مشIترکا 

Iی تواننIا مIريع عمل کنند، آن ھIی سIد خيل
به ھمين علت است . تر يکديگر را بفھمند

که با تکامIل سIرمايه داری نIه تنھIا تعIداد 
کIIارگران، بلکIIIه بIIه ھIIIم پيوسIIتگی طبقIIIه 

 .کارگر نيز رشد می کند
ھر چقدر کارخانه ھای بIزرگ سIريع تIر 
رشد کننIد و سيسIتم سIرمايه داری تکامIل 
بيش تری بيابد، صنعت گIران، کIارگران 

ی و دھقانان نيز سريع تIر خانگی روستائ
سIIاقط مIIی شIIوند و بIIه ھمIIان نسIIبت نيIIز 
شIIھرھای عظIIيم چنIIد ميليIIونی سIIريع تIIر 
رشد می کنند و بIا�خره در يIک محوطIه 

 توده - در شھرھای بزرگ-ًنسبتا کوچکی
ھای عظيم مردم مجتمIع مIی گردنIد و در 
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بIIIIIIين چنIIIIIIين تIIIIIIوده عظيمIIIIIIی از خلIIIIIIق، 
پرولتاريIIای کارخانIIه اکثريIIت بIIزرگ را 

ايIن اکثريIIت تمIام محلIIه . يل مIی دھIIدتشIک
ھIIای کثيIIف و دودآلIIود را پIIر مIIی کنIIد و 
گIIروه کوچIIک اربابIIان کIIه صIIاحب ھمIIه 
چيزانIIIد در ويEھIIIای مجلIIIل بIIIه سIIIر مIIIی 

ًکارگران مرتبا زيIادتر مIی شIوند و . برند
 . ًدائما فشرده تر به ھم می پيوندند

تحIIت چنIIين شIIرايطی بايIIد تشIIديد اجتنIIاب 
زی کارگران خاتمه ناپذير مبارزه با پيرو

دير يIا زود يIک تصIادم شIديد بIين . پذيرد
بورژوازی و طبقIه کIارگر رخ مIی دھIد، 
بورژوازی از تاج و تخت بIه زيIر آورده 
مIIی شIIIود و طبقIIIه کIIارگر دولIIIت غIIIارت 
گIIران را منھIIدم مIIIی سIIازد و يIIک نظIIIام 

. کارنوين، نظام کار کمونيستی بنا می کند
سIIرمايه داری در تکامIIل خIIودش نIIاگزير 

 ه انقEب کمونيستی کارگران می انجامدب
مبIIIارزه طبقIIIاتی طبقIIIه کIIIارگر بIIIر ضIIIد 
بIIورژوازی اشIIکال مختلفIIی بIIه خIIود مIIی 

در رابطه مبارزه سIه شIکل اصIلی . گيرد
: تشIIIکيEت کIIIارگری بIIIه وجIIIود مIIIی آيIIIد

سنديکاھا، که کارگران را برحسIب شIغل 
شان مجتمع می کند، شرکت ھای تعIاونی 

ونی بIIIIه طIIIIور عمIIIIده شIIIIرکت ھIIIIای تعIIIIا
مصرفی، که ھدف خIود را در رھIائی از 
چنگ د��ن می بيننIد و بIا�خره احIزاب 

احIIIIIIIIIزاب (سياسIIIIIIIIIی طبقIIIIIIIIIه کIIIIIIIIIارگر 
سوسياليسIIIIIIتی، سوسIIIIIIيال دمIIIIIIوکرات و 

، کIه برنامIه آن ھIا مبIارزه بIه )کمونيستی
خIIIاطر اسIIIتقرار حاکميIIIت سياسIIIی طبقIIIه 

ھر چIه مبIارزه بIين طبقIات . کارگر است
 شIIIIديدتر مIIIIی شIIIIود، بIIIIه ھمIIIIان ترتيIIIIب

ضIIIIرورت اتحIIIIاد کليIIIIه اشIIIIکال جنIIIIبش 
کارگری بر روی يک ھدف بيش تIر مIی 

در سIIIIIمت برافکنIIIIIدن حکومIIIIIت : شIIIIIود
فقIIط آن رھبرانIIی از جنIIبش . بIIورژوازی

کIIارگری کIIه ايIIن جريIIان را بIIه صIIحيح 
تIIرين وجھIIی درک کIIرده بودنIIد، ھمIIواره 
روی ھمبسIIتگی فشIIرده و ھمکIIاری تمIIام 

آن ھIا . تشکيEت کارگری تأکيد نموده اند
Eً می گفتند وحدتی در زمينه عملی بين مث

سنديکاھا و حزب سياسی ضروری است 
و به ھمين جھIت سIنديکاھا اجIازه ندارنIد 

يعنی در روابط سياسIی بIی " (بی طرف"
باشIIند، بلکIIه بايIIد ھمپIIای حIIزب ) تفIIاوت

 .طبقه کارگر قدم بردارند
در اين اواخر توسط جنبش ھای کارگری 

 مھم تIرين اشکال جديدی ابداع گرديد، که

در ايIن . آن ھا شوراھای کارگری ھسIتند
 .ًباره بعدا صحبت خواھيم کرد

بIIا مشIIاھده تکامIIل نظIIام جامعIIه سIIرمايه 
داری، بIIدون ايIIن کIIه دچIIار اشIIتباه شIIويم      

 :می توانيم به نتايج زير برسيم
تعداد سIرمايه داران کIاھش مIی يابIد، امIا 
آن ھIIا ھمIIواره غنIIی تIIر و قIIوی تIIر مIIی 

اد کIIIIارگران بIIIIيش از پIIIIيش گردنIIIIد، تعIIIIد
افIIزايش مIIی يابIIد و ھمپIIای آن ھمبسIIتگی 

 تشديد می - البته نه به آن مقياس-آنان نيز
تفIIIIIاوت بIIIIIين سIIIIIرمايه داران و . گIIIIIردد

تکامل . ًکارگران مرتبا آشکارتر می شود
سIIIIرمايه داری نIIIIاگزير بIIIIه تصIIIIادم ايIIIIن 
طبقات يعنی انقEب کمونيستی منتھی می 

 .گردد
مرکزيIIت سIIرمايه بIIه  تمرکIIز و -١٨مIاده 

مثابIIIه شIIIرائط تحقIIIق بخشIIIيدن بIIIه نظIIIام 
 .جامعه کمونيستی

ھمان طور کIه ديIديم سIرمايه دار خIودش 
َکIIور خIIود را مIIی کنIIد، بIIدين ترتيIIب کIIه  َ

 را رشد می دھد و - پرولترھا-گورکنانش
ھر قدر بيش تر تکامل می يابد، به ھمIان 
انIدازه ھIم بIيش تIIر دشIمنان جIان خIIود را 

. ليه خود متحد می سIازدمی پروراند و ع
امIIIا او نIIIه تنھIIIا دشIIIمنان خIIIويش را مIIIی 
پرورانIIد، بلکIIه زمينIIه يIIک اقتصIIاد نIIوين 

. رفيقانه کمونيستی را نيز آماده می سازد
به چه طريق؟ ما به ايIن سIؤال ھIم اکنIون 

رجوع کنيد (ًقبE ديديم . پاسخ     می دھيم
ًکه سIرمايه مرتبIا ") سرمايه "١١به ماده 

سرمايه دار يک قسمت . مايدرشد     می ن
از ارزش اضافی را که از کارگر بيرون 

از . کشيده به سرمايه اش اضIافه مIی کنIد
اين طريIق سIرمايه بIزرگ تIر مIی شIود، 
سرمايه که بزرگ تر شد، توليد می تواند 

افIزايش سIرمايه و رشIد . توسعه پيIدا کنIد
آن را در دسIIت ھمIIان صIIاحب سIIرمايه، 

 .ی نامندازدياد يا تمرکز سرمايه م
 ١٤رجوع کنيد به ماده (ما ھم چنين ديديم 

مبارزه بIين مؤسسIات صIنعتی کوچIک و 
که با تکامل سرمايه داری، توليد ) بزرگ

. متوسIIIIط و کوچIIIIک نIIIIابود مIIIIی گIIIIردد
مؤسسIIات متوسIIط و کوچIIک و د��ن از 
بين می روند، از صنعت گران کIه ديگIر 

ھمه آن ھا توسط سIرمايه . صحبتی نيست
کامل بلعيده می شوند، ھر بزرگ به طور 

آن چه متعلق به ايIن سIرمايه داران ميانIه 
حIIال و کوچIIک بIIود، سIIرمايه آن ھIIا، از 
دست شان خارج     می گردد و به طرق 
گونIIاگون در دسIIت غIIارت گIIران بIIزرگ 

از ايIن راه سIرمايه اينIان . جمIع مIی شIود
ًسرمايه ای که سابقا بين . افزوده می گردد

 اکنون در يک صاحبان کثيری پخش بود،
دست متمرکز می گردد، در دسIت مشIتی 

 .که در اين مبارزه پيروز شده است
ًگرد آمIدن چنIين سIرمايه ای را کIه سIابقا 

 .پراکنده بود، مرکزيت سرمايه می نامند
تمرکIIIز و مرکزيIIIت سIIIرمايه يعنIIIی گIIIرد 
آمIIIدن آن در دسIIIت چنIIIد تIIIائی ھنIIIوز بIIIه 

. مفھIIوم تمرکIIز و مرکزيIIت توليIIد نيسIIت
يم کIه سIرمايه دار بIا ارزش فرض می کن

اضافی گردآمده، کارخانه کوچک ھمسايه 
را ھم خريده و مIی گIذارد کمIافی السIابق 
بIIه کIIار ادامIIه دھIIد، گIIر چIIه در ايIIن جIIا 
نIIIوعی تجمIIIع حاصIIIل گرديIIIده، معIIIذالک 
توليIIد مثIIل سIIابق ادامIIه   مIIی يابIIد، ولIIی 
ًمعمIIو� بIIدين گونIIه اسIIت کIIه سIIرمايه دار 

 دھIد، توسIعه توليد را ھم تغيير شIکل مIی
می دھد و کارخانه را ھIم بIزرگ تIر مIی 

بدين ترتيب نIه تنھIا ازديIاد سIرمايه، . کند
بلکIIه افIIزايش توليIIد نيIIز صIIورت گرفتIIه 
اسIIت، توليIIد توسIIعه پيIIدا مIIی کنIIد، مقIIدار 
زيادی از ماشين ھا را دربIر مIی گيIرد و 

ھIم . ھزاران کارگر را مجتمIع مIی سIازد
ن چنIIين پIIيش      مIIی آيIIد کIIه چنIIد دوجIIي

کارخانIIه بIIزرگ تمIIام احتياجIIات کIIا�ئی 
 .يک مملکت را تأمين نمايد

در حقيقت در اين جا کارگران برای تمام 
جامعه توليد می کنند و کIار بIه اصIطEح 

لIيکن اداره و سIودش . اجتماعی می شIود
 .به سرمايه داران تعلق می گيرد

يIIک چنIIين تمرکIIز و مرکزيIIت توليIIد تنھIIا 
ًوليIIدی واقعIIا بعIIد از انقEIIب پرولتIIری، ت

اگIر ايIن اتحIاد . رفيقانه را ميسر مIی کنIد
توليIIIIد نمIIIIی بIIIIود و پرولتاريIIIIا در زمIIIIان 
پراکنIIIدگی توليIIIد در صIIIد ھIIIزار کارگIIIاه 

 کIIارگر قIIدرت را در ٣ تIIا ٢کوچIIک بIIا 
دسIIIIت مIIIIی گرفIIIIت، سIIIIازمان دادن ايIIIIن 
کارگIIاه ھIIا و قIIرار دادن آن ھIIا بIIر روی 

ھIIر . يIIک پايIIه اجتمIIاعی، غيIIرممکن بIIود
 داری بIIيش تIIر رشIIد کنIIد و چIIه سIIرمايه

توليIIد بIIيش تIIر مرکزيIIت يابIIد، بIIه ھمIIان 
نسبت پس از پيروزی پرولتاريا آسان تIر 

 . تحت تسلط او قرار می گيرند
سرمايه داری نه تنھا دشمنان خود را می 
پرورانIIد و نIIه تنھIIا بIIه انقEIIب کمونيسIIتی 
منتھی می شود، بلکه پايه اقتصادی تحقق 

نيستی را نيIز بخشيدن به نظام جامعه کمو

 پايان               .ايجاد می کند



 

 ميليتانت
ھفدھمشماره   

  دوره دوم-  سال دوم-١٣٨٧ آبان
٣٦ 

 

 روزھای نخست انق�ب
 ١٩١٧اکتبر 

 

نزديکIIIی بامIIIIداد بIIIود کIIIIه  اکتبMMMر ٢٥
گاردھIIIای سIIIرخ دفتIIIر اصIIIلی پسIIIت، 
ايسIIIIIIIتگاھھای مھIIIIIIIم قطIIIIIIIار نظيIIIIIIIر 

، »ورشيسIIIIIIIIIکی«، »نيکولوسIIIIIIIIIکی«
،  نيروگIIIاه بIIIرق، بانIIIک »بالتيسIIIکی«

دولتی، تلفخانه مرکزی و ساختمانھای 
کIIIIIIاخ «.  را اشIIIIIIغال کردنIIIIIIددولتIIIIIIی

و چنIد » کاخ مارينسIکی«، »زمستانی
مکان ديگر ھمچنان در کنترل عوامل 

در سIIIIاعت ده . دولIIIIت موقIIIIت بودنIIIIد
صIIبح  کميتIIه ی نظIIامی انقEبIIی  طIIی 
اعEميIIIIه ی خطIIIIاب بIIIIه شIIIIھروندان 
روسيه خبر پيروزی انقEب را منتشر 

نيروھIای انقEبIی » مسکو«در .  نمود
انIب سIرھنگ با مقاومIت سIختی از ج

روبIIIرو شIIIدند و جنIIIگ » ريابتسIIIف«
در . بسياری سخت بين آنان در گرفت

 شIب، دومIين کنگIره ١٠  :٤٠ساعت 
آغاز بکIار » اسمولنی«ی شوراھا در 

نمIIIود و منشIIIويکھا و اس آر ھIIIا آنIIIرا 
بIIه شIIمال » کرنسIIکی«. تIIرک کردنIIد

فIIرار کIIرد تIIا مجIIددا  نيروھIIای ضIIد 
انقEIIب را گIIرد ھIIم آورد و بIIه دولIIت 

Eبی نوبنياد حمله نمايدانق . 

کIIاخ «در سIIاعت دو بامIداد  اکتبMر ٢٦
به تسخير نيروھای انقEبی » زمستانی

در آمIIد و انقEIIب بIIه پيIIروزی قطعIIی 
خIIودش دسIIت يافIIت بIIدون آنکIIه حتIIی 

در  .يک نفر از دو طرف کشIته شIوند
 بامIIIداد کنگIIIره عEIIIوه بIIIر ٣سIIIاعت 

صدور فرمان صلح  و فرمIان زمIين،  
 . را اعEم نمودتشکيل دولت جديد

زيIIIIر فرمانIIIIدھی ژنIIIIرال  اکتبMMMMر ٢٧
، سIIIومين »کرنسIIIکی«و » کراسIIIنف«

واحIIIIIد پيIIIIIاده نظIIIIIام  بIIIIIرای تسIIIIIخير 
. راھIIی ايIIن شIIھر شIIدند» پتروگIIراد«

آنھا توانستند که طی ھمانروز و روز 
، »گاتچينIIIIIIIIIIIIا«بعIIIIIIIIIIIIد شIIIIIIIIIIIIھرھای 

تپIIIIه ھIIIIای «، »سIIIIلو«، »تزارسIIIIکو«
.  را به کنترل خIود در آورنIد» پلکونو

شبانگاه، شIوراھا بIه طIور نزديک به 
، »مينسIIIIIIIک«موفقيIIIIIIIت آميIIIIIIIزی در 

، »وزنيسIIنک-ايوانIIو«، »کرونشIIتات«
-رسIIIتوف«، »کIIIازان«، »لگانسIIIک«

، »سIIIIامارا» «ريولريIIIIال«، » دان-ان
، »واکIIIIIIIIاترنبورگ»  «سIIIIIIIIاراتوف«

 .قدرت را به دست گرفتند

حکومIIIIت شIIIIورايی در شIIIIھر  اکتبMMMMر ٣١
حIا�  بIيش از .بIه پيIروزی رسIيد» باکو«

اسIIIIIIIIتان  دارای حکومIIIIIIIIت  مرکIIIIIIIIز ١٧
در ضمن گارد سرخی که   . شورايی بودند
روبIIرو »  ژنIIرال کراسIIنو«بIIا لشIIکريان 

عقIIب » تپIIه ھIIای پولکIIوو«شIIده بودنIIد بIIه 
نشينی کردند و لشکريان دشIمن  نيIز بعIد 

 .از چندی متفرق شدند
 
دولIت شIورايی اعEميIه حقIوق  نوامبر ٢

بنIIا بIIر ايIIن . مIIردم روسIIيه را انتشIIار داد
ه  تمامی مليتھای روسيه می توانIد اعEمي

بIIIه طIIIور کامIIIل  از روسIIIيه جIIIدا شIIIده و 
در . اسIتقEل خودشIIان را بIه دسIIت آورنIIد

کIIه رھبIIری گاردھIIای » فرونيIIزه«ضIIمن 
، ملوانIIIIان ناوگIIIIان » پتروگIIIIراد«سIIIIرخ 

را برعھIIده داشIIت،  گاردھIIای » بالتيIIک«
برای » وزنيسنسک-ايوانوو«سرخ را از 

ايIIIن . فIIIرا خوانIIد» مسIIکو«تقويIIت شIIIھر 
تاکتيIIک اشIIتباه باعIIث بازگشIIت نيروھIIای 

 .ضد انقEب به اين منطقه گرديد

اعضای در حاليکه اکثريت  نوامبر ٣
بر عدم شرکت در » بلشويک«حزب  

جناحی از . دولت جديد رای داده بودند
بلشويکھا ھمچنIان بIر شIرکت در ايIن 

ايIIن . دولIIت پافشIIاری       مIIی کردنIIد
تيماتومی ال» لنين«مساله باعث شد که 

به آنھا داده  مبنی بر اينکه يا از حزب 
جIIIIدا شIIIIوند و حIIIIزب جديIIIIد خIIIIود را 
تشIIIکيل دھنIIIد و يIIIا  بIIIه رای اکثريIIIت 

. احتIIIرام بگذارنIIIد» بلشIIIويک«حIIIزب 
، »رايکIIف«، »زينويIIف«، »کIIامنف«
و بقيه  گفتند که آنھا تصIميم » نوگين«

در . دارنIIIد کIIIه حIIIزب را تIIIرک کننIIIد
بعنIIIوان رئIIIيس » سIIIوردلف«ضIIIمن، 

سIIIری کميتIIIه اجرائIIIی حIIIزب  بIIIه سرا
 .انتخاب شد» کامنف«جای 

لنين پيIروزی انقEIب را اعEIم  نوامبر ٥
کIIرد و خطIIاب بIIه کIIارگران، دھقانIIان و 

بخاطر بسپاريد کIه حIا� :" سربازان گفت
شIIما خودتIIIان سIIIکان دولIIIت را در دسIIIت 

ھيچ کسIی       نمIی توانIد بIه شIما . داريد
کمIIک کنIIد، اگIIر خودتIIان متحIIد نشIIويد و 
ھمIIIIه کIIIIار و امIIIIور دولIIIIت را در دسIIIIت 

شIIوراھای شIIما از ايIIن بIIه بعIIد، . نگيريIIد
ارگانھIIای قIIدرت دولتIIی ھسIIتند، بدنIIه ی 

 ".قانون گذار با قدرتی تام
 
ژنIIرال «فرمانIIده نظIIامی يعنIIی  نMMوامبر ٩

از آنجIIIIايی کIIIه از متارکIIIIه ی »  دنيکIIIين
فوری جنگ  سIر بIاز زد، از مقIامش بIر 

 را جIIIIIای او»  کريلينکIIIIIو«.  کنIIIIIار شIIIIIد
در واکIIIIIنش،   بIIIIIIا » دنيکIIIIIين«. گرفIIIIIت

سازماندھی نيروھای وفادرش، جنگ بIر 
 .عليه دولت شورايی را آغاز نمود
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