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 مقدمه

های سیاسی و اجتماعی و  رساله حاضر بحثی است در روشن کردن مفاهیم انقالب، مرزبندی بین انقالب

در این . انقالب سوسیالیستی است ،و اثبات این امر که تنها انقالب اجتماعی دوران... آزادیبخش 

ها مشخص شده  های آن رابطه، مرحله تدارک از مرحله آمادگی شرایط انقالبی تفکیک یافته و ویژگی

 .است

در این رابطه . از نقطه نظرهای انحرافی اجتناب کند ای توانست از برخورد به پاره این بحث نمی

 .گوئی به دو مسئله خاص اهمیت داشت جواب

ها پیش بر وجود شرایط انقالبی در ایران  ای از مبارزین ایرانی از سال مسئله اول تاکیدی است که عده

اند، برداشتی که به نظر  های خود را بالتبع بر مبنای چنین برداشتی تنظیم کرده ا و برنامهگذاشته و تزه

و متاسفانه چنین . بروز ضایعه و یا تشدید اثرات ضایعات شود توانست منجر به ما نادرست بوده و می

ه نادرست ای از این جریانات ــ و بطور اخص چریکهای فدائی خلق ــ ب این امر که امروز پاره. شد

توانست مایه خرسندی باشد، اگر نه این بود که  اند می برده روانه بودن چنین برداشتی پی بودن و چپ

روانه آمادگی شرایط انقالبی با تز  جانشینی تز چپ. شد های نادرست دیگری جانشین آن نمی برداشت

به نظر . دهد بدست نمیمجال زیادی را برای خرسندی  شاه، دیکتاتوریبغایت انحرافی عمده شمردن 

ای بیشتر در این امر باشد که این رفقا مانند بسیاری دیگر از  درجه ۰۸۱رسد که علت این گردش  می

جای فرا گرفتن  اند؛ به مبارزین ایرانی بجای آموختن و تجربه، تکیه را بر تجربه و تجربه گذاشته

بر تجارب  ا  مبارزه، اصل را صرفو صیقل دادن آن در پراتیک ( تئوری)های تجارب تاریخ  آموزش

تواند  در این جا بدیهی است که چنین روش امپریستی نمی. اند محدود سازمان خود نهاده ا  ضرورت

 .نداشته باشد در تزهای ارائه شده بدنبال نوسانات شدید را در خط و مشی و

ع آن گذشته باشد، در مسئله دوم عارضه ایست که در هر جریان انقالبی و مبارزاتی که زمانی از شرو

ای بدالئل بینشی، ایدئولوژیک و  همواره در جریان مبارزات عده. عارضه ارتداد. نماید ای خود می عده

کنند و  ای به خلق پشت می عده. افتند از نفس می( شود که باز بهمان مسئله بینشی تحویل می)یا شخصی 

ای جدی  اند مسئله گاه نه توانسته نین ــ هیچــ خائ دوم گروه. گیرند از پشت هدف می ای خلق را عده

کند و توجیه  در دم نابود می( هرچه بوده باشد)ها را  اعتبار آن ،ها با دشمن همگامی آن. بیافرینند

ها و بزدالن ــ به  ــ مرتدین، گیج اولاما گروه  ،شود ها را کسی جز با نفرت روبرو نمی های آن گری

گان، به صورت  های یاس این یائسه آیه. د تا از پشت به آن خنجر بزنندمانن ظاهر در صف خلق باقی می

ها برای توجیه وجود خود و برای منحرف  ابزار کار آن ،های جوی گذشتگان مجدد خاک مرده" کشف"

، کردن مسیر رود خروشان حرکت اجتماعی ــ مبارزه ــ بسوی برکه گندیده و پرلجن رکود، خموشی

وجود سرخوردگان، هایهوهای چپ روانه اولیه برخی از مبارزین، و تشدید  .صوفیگری و تخدیر است

انحرافات اخیر را فراهم " رشد"انحرافات جوامع به اصطالح سوسیالیستی، زمینه عینی الزم برای 

وظیفه همه کسانی است که شاهد و ناظر " شان تئوریک"های  کند و شهودشان، و نشان دادن ریشه می

 فرجام که صرفا   روی بی این وظیفه، از وظیفه دیگر یعنی مبارزه با چپ. اند نان بودهرفتار پر ادبار آ

. بنا بر این، دو مسئله مورد بحث در اساس یکی است. دهد جدا نیست ماده رشد ارتداد را بدست می

 .انحراف، از چپ و از راست
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ر، به کفایت زمینه مادی در بخش آخ. پردازد قسمت اعظم رساله به بحث متدولوژیک مقوالت فوق می

های اول آحاد زمینه مادی به طور کلی  از آن جا که در بخش. انقالب سوسیالیستی ایران توجه شده است

. ها ارجاع شده و از تکرار خودداری شده است به آن اند لهذا در بخش آخر صرفا   مورد بحث قرار گرفته

راه با سایر فصول به صورت یک مجموعه مورد بنا بر این بخش آخر به تنهائی کامل نیست و باید هم

 .توجه قرار گیرد

 

 به امید آینده

 گروه اتحاد کمونیستی

۰۵۳۱ 

 :به نسخه اصلی رجوع

fdp.1Enghelabsosialistiyademocratic/http://www.vahdatcommunisti.org 
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 فـــــــهـــــرســــت

 صفحه عنوان

 

 ................................... آن به مربوط مختلف مفاهیم و انقالب پیرامون بحثی

 

۵ 

 ۵ ...................................................................................انقالب      

 ۸ .............................................................آزادیبخش  های انقالب          

 ۸ ................................................................سیاسی  های انقالب          

 ۹ ..............................................................اجتماعی  های انقالب          

 ۹ ................................................................انقالب  پروسه               

 ۱۱ .........................عی اجتما های انقالب سایر و سوسیالیستی انقالب تمایز وجوه

 ۱۱ .................................................................... :دیگر عظیم تفاوت     

 ۱۱ ..................................................آگاهی  و مادی شرایط دیالکتیکی رابطه

 ....................................................................انقالبی  شرایط ها، زمینه

 ...................................................................پرولتاریا  فقر تشدید     

۹۹ 

۹۹ 

 ۱۳ ....................................................................داری  سرمایه های بحران

 ۱۱ ......................................................................... کارگری ایه جنبش

 ۱۹ .................................................................................ذهنی  شرایط

 ۱۳ ..................................................داری  سرمایه جامعه در اجتماعی انقالب

 ۳۳ ......................................................................ایران  اجتماعی انقالب

 ۳۳ ....................................................................   ها  ویژگی از ای پاره     

 ۳۳ ........................................................................طبقه کارگر           

 ۳۵ ...................................................................بورژوازی  خرده          

 ۳۴ ..................................دارد  را خود های ویژگی نیز ایران بورژوازی          
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 سوسیالیستی یـــا دموکراتیک انقالب

 بحثی پیرامون انقالب و مفاهیم مختلف مربوط به آن

 

هائی که به  هائی یک سان از واژه الزم است که برداشت. برای ارتباط و تبادل افکار و معانی و مفاهیم

ــ در عمل  بدیهی ا  این ابراز بدیهی ــ یا بهتر بگوئیم منطق. شود داشت این مفاهیم و معانی اطالق می

هائی نظیر  از واژه. های تئوریک است شود و یکی از موجبات سر در گمی هزاران بار مخدوش می

کند و  هرکس برداشتی می... انقالب، ملی ، دمکراسی، دموکراتیک، دیکتاتوری، نوین، سوسیالیسم و 

ود و ظاهر تفاوت و ش های متفاوت ادا می مفاهیم یک سان در قالب عبارت یا واژه به این جهت زمانی

ردند گ های یک سان بیان می متفاوت در قالب واژه کند، و برعکس گاهی مفاهیم کامال   اختالف ایجاد می

مارکسیسم عامیانه به برکت رونق مکاتب مختلف ــ و یا ... آورند و شبهه وحدت نظر را به وجود می

به چسبیدن  ها و اصرار همه آن" تعلق"و بهتر بگوئیم در غالب موارد انحرافات مختلف ــ در مارکسیسم 

موجب شده است که این سر ... ور پوشاندن مفاهیم غیر مارکسیستی ظهای مارکسیستی به من به واژه

شدن تعاریف ــ باشد، ندرگمی بیشتر از آن چه که طبیعی ــ یعنی ناشی از عدم ایضاح و مشخص 

از جمله  ها ش جهت روشن کردن مفاهیم و واژهبنابر این کوش. ها را  گرفته باشد گریبان مارکسیست

 .اولین اموری است که باید مورد توجه قرار گیرد

 انقالب

واژه انقالب و مفهوم آن . که انقالب چیست و انواع آن کدام است اتفاق نظر وجود ندارد مورد ایندر 

ما برای . خوش تغییر و انقالب شده است که حدی بر آن متصور نیست در طول قرون چنان دست

لفین و انقالبیون مختلف ؤهای مختلفی که م و برداشت تر شدن مسئله اشاره مختصری به سابقه آن  روشن

 .بینیم اند را مفید می از آن داشته

در قرن هفدهم . به معنای چرخیدن و برگشتن است REVOLUTUSاز ریشه ( انقالب)واژه رولوسیون 

گیرفت، یعنی درست به معنائی مخالف و  استفاده قرار می مورد بازگشت به عقباین واژه به مفهوم 

اولوسیون )شد  هنگامی که تغییراتی بتدریج در اجتماع واقع می. عکس معنای امروزی آن

EVOLUTION داد، گاه شاه یا شاهزادگان  و بنای کهن را در معرض تهدید قرار می( تحول، تطور

این واقعه، این بازگشت بعقب، . گرداندند ق باز میبخطر افتاده با یک یورش اوضاع را به وضع ساب

. صوری بود ا  اما حقیقت این بود که این بازگشت بعقب صرف. شد خوانده می( انقالب)رولوسیون 

شاهزاده جاه طلب جدید، در حقیقت با یورش خود تکامل تدریجی حاصله در جامعه را علیرغم ادعای 

. نمود آن، تخت و تاج خود را حفظ می عملیمیت شناختن کرد بلکه با تشخیص و به رس مینخود نفی 

بدین طریق رولوسیون قدیم ــ  1.بر جا مانده و یا احیاء شده بود جامعه تغییر یافته ولی سلسله سلطنت پا

توان آن را در رده کودتاها گذاشت ــ علیرغم ادعای بازگشت به عقب، در واقع  چیزی که امروز می

                                                           
1
ن هفدهم واژه رولوسیون اساسن معنای سیاسی الزم به تذکر است که قبل از قر.  ۰۶۶۱ــ مثال کالسیک احیاء مجدد سلطنت انگلستان در سال  

دخالت نیروهای مافوق بشر در "در دوران رنسانس رولوسیون به معنای . رفت به معنای گردش ادواری اجسام سماوی بکار می ا  نداشت و صرف

 .در آمد" وقایع جهان
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بتدریج اما این جنبه ضمنی و . پذیرفت را به طور ضمنی و در عمل می وندهپیشرتغییر تحقق یافته 

عملی بیشتر مورد توجه واقع شد تا بحدی که دیگر ادعای بازگشت به گذشته منسوخ گشت و بجای آن 

در مقابل . از آن مستفاد شد قهرمانانبر اراده  جامعه بنا( وار یورش)مفهوم کلی تغییر پیشرونده و سریع 

 .تحت همان معنای قدیم به حیات خود ادامه داد( تحول، تطور)اولوسیون واژه 

. های غربی خود دارند هائی بکلی متفاوت از معادل های انقالب، تحول، تطور، ریشه واژه در فارسی

ها را بطور دقیق  ها معنای مصطلع امروزی این واژه قلب، حال، طور، هیچ یک از این ریشه

ها همراه با تکامل اجتماعی  معانی و واژه. شود ها گمراه کننده می ین تکیه بر آنبر ا رسانند و بنا نمی

شود و بتدریج چه بسا که مفاهیم  ها اضافه می مفاهیمی که در گذشته موجود نبوده به آن. کنند تغییر می

یار استعمال رسای لغات بس نگاهی به اشکاالتی که در. شوند جدید بکلی متضاد با مفاهیم گذشته می

دچار اشکال  موردی برگردان فارسی متون خارجی را معمول مانند تکامل، تغییر وجود دارد و در

معادل از  های فعال   سازد در اثر انشقاق واژه کند و در موارد دیگر ادای مفهوم را دشوار می می

چه مهم  ن آنو بنابرای. های متضاد از ریشه واحد است های در گذشته مختلف، و یا برعکس واژه ریشه

سازی فارسی   یابی و نه سعی در واژه است معنای مصطلع و متداول واژه در هر زبان است، نه ریشه

 .های غربی معادل ریشه واژه ا  هائی الزام بر مبنای ریشه

تعریف نشده باشد بیشتر موجب سر در  این اشکاالت لغوی البته زمانی که مفهوم مورد نظر هم کامال  

کنیم تا مشاهده شود  لفین مختلف اشاره میؤا در زیر به برخی از تعاریف انقالب توسط مم. شود گمی می

 .ه اشکاالت چقدر زیاد استک

 :انقالب عبارتست از

 .های خارج از چهارچوب قوانین جاری ــ طیف وسیعی از فعالیت

حالت قهر در در این . ــ تغییرات اجتماعی عمیق بحدی که منجر به تغییر بافت سیاسی جامعه شود

 .شود ی جدید میها منجر به ایجاد یک ایدئولوژ همه این. غالب موارد وجود دارد

 .سیاسی است سیستم ــ انقالب تغییر سیاسی به اضافه تغییر

های  تواند در طول سال این تغییر می. تغییر قهر آمیز ناگهانی، سریع جامعه نیست ا  ــ انقالب الزام

 .نقالب چینمانند ا. ل شودصطوالنی حا

 2.ی است در جامعه بخاطر کسب آزادیــ انقالب تغییر

، مالکیت ــ تغییرات اساسی همه جانبه نه تنها در سازمان سیاسی بلکه همچنین در سامان اقتصادی

 .صادی، و نظام اجتماعیقتا

ست بلکه شود که نه تنها کسب آزادی جزء اهداف انقالب نی در این تعریف ادعا می)ــ ایجاد نظم جدید 

 (.ها آفریننده نوعی استبداد هستند کلیه انقالب

 ــ تغییر قهر آمیز اجتماعی

 ــ نابودی نظام کهن۰:     ــ مجموعه
                                                           

2
 .بود و نه آزادیتغییر ه اساس انقالب متاخراست در تعاریف گذشت ــ توجه شود که ورود مفهوم آزادی در انقالب کامال   
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 ــ دوران اغتشاش عمومی۲

 ــ ایجاد نظام یا سیستم سیاسی نوین۵

 .ــ شیوه ماوراء قانونی تغییر حکومت

 .رفتن عادت مردم به تبعیت از بینــ تالشی موقت یا طوالنی انحصار قدرت توسط دولت، و 

 .ــ تغییر سیاست یا تغییر حکام یا سازمان حکومت توسط قهر یا تهدید به قهر

" انتقال قدرت سیاسی از باال"در مقابل کودتا که . )ــ تغییر اجتماعی اساسی از پائین ــ از طرف مردم

 (.شود تعریف می

 :ــ سه نوع است

 (.اکودت)ــ جدال بر سرکسب قدرت ۰

مبارزات ضد )ای بر سر کسب قدرت و تغییر سامان سیاسی  ــ جدال اتوریته۲

 (.استعماری

 .های فوق بعالوه به منظور تغییر سامان اجتماعیای به منظور ــ تغییرات سامانه۵

 .های اجتماعی ــ تغییر در رفتار و ارزش

ع اقتصادی، مناسبات اجتماعی ــ تغییر اساسی در ماهیت دولت، عملکرد حکومت، اصول تولید و توزی

 .طبقات، بویژه در رابطه با کنترل حکومت

وجود این همه تعریف نمایشگر این است که تعریف جامعی . تواند چند برابر شود این لیست طوالنی می

همه به اسم انقالب خوانده  مختلف های و در حقیقت این به خاطر آن است که پدیده. وجود ندارد

توان متمایز  خوریم می ادبیات مارکسیستی بدان برمیدرن این ها سه نوع انقالب را که از میا. شوند می

 :کرد

 های آزادیبخش ــ انقالب۰

 های سیاسی ــ انقالب۲

 .های اجتماعی ــ انقالب۵

ها بدهیم ولی تذکر یک مسئله را ضروری  کنیم که توضیحی در مورد هر یک از این در زیر کوشش می

 :دانیم می

 عامل تغییراین جا در توضیحات خود محتوای تغییرات حاصله در جامعه را مد نظر داریم و نه ما در 

به عبارت دیگر آن چه در ابتدا باید معین شود این است که چه چیز . را شیوه و چگونگی تغییرو نه 

قسیم بندی ما سامان اجتماعی؟ سامان سیاسی؟ و یا قدرت حاکمه؟ ت(. کند یا نمی)کند  در جامعه تغییر می

ها و یا بخشی از طبقه  اما مسلم است که عامل و اجرا کننده تغییر، این امر که توده. براین مبناست

اند؛ و نیز شیوه تغییر، مسالمت آمیز بودن یا  بوده( حد آن مربوط به بحث اول است)حاکمه عامل تغییر
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یین کننده هستند و این ها هم بصورت قهر آمیز بودن آن، مدت زمان ایجاد تغییر و غیره نیز عوامل تع

بخشی از " شیوه از عامل، و عامل از معلول جدا شدنی نیست و مثال  . مضمون و شکل با هم مرتبطند

معهذا همان طور که  !دهد تغییر نمی" قهرآمیزرا بطور  طبقه حاکمه بطور ناگهانی سامانه اجتماعی

کند و سپس به عامل و شیوه تغییر  چه چیز تغییر میهای مختلف  ر ابتدا باید دید در انقالبدذکر شد 

 .پرداخت

 (ضد استعماری) ــ انقالب آزادیبخش۱

کشور، )یک قدرت  به معنای کل پروسه ایست که طی آن سلطه مستقیم و جابرانه آزادیبخش انقالب

ا هنگامی این اصطالح ت. رود از میان می( جامعه تحت سلطه، مستعمره)خارجی برجامعه دیگر ( جامعه

که استعمار نو به شکل فعلی بوجود نیامده بود، مفهمی رسا بود چون در گذشته استعمار تنها به یک 

، سلطه استعمارگر بشکل مستقیم (خوانیم آن را استعمار کهن می امروزنوعی که )صورت وجود داشت 

. کشور مستعمره بودشد و همیشه توام با حضور ارتش و فرمانروایان کشور استعمارگر در  اعمال می

گشته، اصطالح انقالب  امروز که استعمار نو در سطح جهانی بطور عمده جانشین استعمار کهن

کند و باید قیودی برای تعیین و تعریف نوع رابطه استعماری نیز به  ادای معنی نمی تنهائیآزادیبخش به 

متفاوتی  کامال   مقوالتو آنگوال،  الجزایر آزادیبخش انقالبانقالب آزادیبخش کوبا با . آن اضافه شود

انقالب آزادیبخش جوامع نو مستعمره و انقالب  مثال  . هستند و باید به صورت متفاوت ابراز شوند

 .آزادیبخش جوامع مستعمره

 ــ انقالب سیاسی۹

ولو از )ای به طبقه یا قشری دیگر  ایست که طی آن قدرت حاکمه از قشر یا طبقه پروسهسیاسی  انقالب

شود ولی تغییرات حاصله در جامعه علیرغم تغییر رژیم در محدوده روابط تولیدی  منتقل می( ن طبقههما

تغییر روابط تولیدی نیست، معهذا باید گفت که  ماند؛ یا به عبارت بهتر موضوع انقالب واحدی باقی می

ه گذشته باقی قدرت حاکمه در ظاهر در دست همان قشر یا طبقه حاکم ا  هائی غالب در چنین انقالب

هایی که  غالب انقالب. گیرد قرار می" مورد تشخیص"ماند ولی منافع طبقه یا قشر جدیدی در جامعه  می

های قرن  انقالب)اند  در دوران فئودالیسم و دوران انحطاط فئودالیسم به وقع پیوست از این زمره

تواند بتدریج  طبقه جدید می شق اخیر شراکت در حکومت توسط رد( شانزدهم، هفدهم، هجدهم انگلستان

 3.شرایط را برای تغییر روابط تولیدی تسهیل کند
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 .رهائی وجود داردظــ باید گفته شود در مورد تبیین پروسه انقالب بورژوادمکراتیک انگلستان تفاوت ن 

ای از  ممکن است حتی پاره. نه جامع است و نه مانع( برخالف انقالب اجتماعی و انقالب آزادیبخش)ما واقف هستیم که تعریف انقالب سیاسی 

اگر ! آفریده نشده اند علت اشکال اینست که مقوالت قبل از خلق جامعه. های سیاسی نگنجند کودتاهای بی محتوا در آن بگنجند و بعضی از انقالب

یا  کودتا و)مواردی که تغییر اساسی در آن ها وجود ندارد و یا مواردی که شامل تغییرات جامع و اساسی هستند به سهولت قابل طبقه بندی باشد 

مقوله بندی برای تسهیل فهم است و  .کند های قراردادی عدول می واقعیت از مرز مقوله( مانند انقالب سیاسی)، در موارد بینابینی (انقالب اجتماعی

آیا . دارد جدل کرد در جامعه چه جایگاه طبقاتی" شاگرد راننده" توان بر سر این مسئله که مثال   از امروز تا ابد می. نه برای احکام جاودانه ساختن

یعنی جدلی بیهوده و . بورژوازی برگردیم تا ببینیم که این جدل انتها ندارد بورژواست؟ به تعاریف کالسیک پرولتاریا و خرده پرولتاریاست؟ خرده

 ˂ــ.مارکسیستی دادن همه واقعیات در مقوالت از پیش تعیین شده، برخورد متافیزیکی است و نه اسلوب تحلیل کوشش جهت جا. مزخرف است

مرز آن ! آیا بر طبق تعریف فوق از انقالب سیاسی تفاوت نام حوادث پرتغال و ایران و عمان چیست؟ آیا هر تغییر سیاسی انقالب سیاسی است؟ نه

و ما هم چنین ادعائی  توانند مرزها را در همه موارد مشخص کنند پس جامع و مانع نیستند؟ نه نیستند آیا اگر این تعاریف نمی. دانیم کجاست؟ نمی

 .اند تر شدن بحث کمک فراوان کرده تری از این مقوله کنند به روشن نداریم معهذا اگر بتوانند تعریف کاملتر و جامع
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 ــ انقالب اجتماعی۱

و  کند؛ مناسبات تولیدی ــ و از آن رو مناسبات اجتماعی در کل ــ تغییر می اجتماعی انقالبپرسه  در

در ادبیات مارکسیستی . باز به عبارت بهتر هدف انقالب تغییر اساسی مناسبات تولیدی و اجتماعی است

این نکته . رود چنین انقالبی مورد نظر است القاعده هر جا که واژه انقالب به تنهائی بکار می علی

بنا بر آن چه گفته شد طبیعی  4.و باید رعایت شود( حتی در ادبیات کالسیک)همیشه رعایت نشده است 

ر انقالب سیاسی انقالب اجتماعی ولی ه. است که هر انقالب اجتماعی، انقالب سیاسی نیز هست

 5.نیست

 پروسه انقالب    

. بطور کلی، و انقالب اجتماعی بطور اخص، پروسه ایست که آغاز و انجامی دارد( دگرگونی) انقالب

اشتباه وخیمی که بسیاری تکرار شده است مبتنی بر پایه عدم تشخیص این مسئله و یا بدتر از آن، 

و این بیانگر دید کودتاگریانه از انقالب . درک در نحوه ابراز آن است تشخیص آن ولی عدم رعایت این

ی که قدرت حاکمه از انقالب اجتماعی را محدود به چند روز اگردر مثال کالسیک انقالب اکتبر، . است

ایم که تفاوت انقالب سیاسی و انقالب  ای بدست طبقه دیگر منتقل شد بدانیم نشان داده دست طبقه

محقق شدن  ،واقعیت این است که انقالب اکتبر. دانیم را نمی...... اوت قیام و انقالب، و تف ،اجتماعی

انقالب اکتبر . ها بعد از آن ادامه یافت ها پیش آغاز شده وتا مدت بود که از مدت ای نسبی اهداف پروسه

ل انقالب فوریه ، مکم(که رشد نیروهای مولده وقوع آنرا اجتناب ناپذیر کرده بود) ۰۰۱۳مکمل انقالب 

 ، و باالخره نقطه آغاز(اکتبر)ل قدرت سیاسی به طبقه کارگر ، انتقا(یک انقالب سیاسی بود ا  عمدتکه )

دانستیم  محدود به حوادث اکتبر می ا  اگر انقالب اکتبر را صرف. پیدایش روابط تولیدی سوسیالستی بود

چنین  ا  به عبارت دیگر تلویح. شدیم ن هم صدا میخواند باید با کسانی که آنرا کودتا ــ و نه انقالب ــ می

بار است، ولی  دیدی مصیبت !گفتیم که انتظار داشتیم که روابط تولیدی ظرف چند روز عوض شود می

شود  برای ما آنچه بعنوان انقالب اکتبر شناخته می. برداشتی است که پشت چنین اظهاراتی خوابیده است

در طول آن ــ و نه در انتهای  وها سال طول کشید  ه دهکه ایست نقطه عطف و آغاز تحقق اهداف پروس

گر افتاد تا آغاز به ساختن رکا آن ــ طی یک قیام مسلحانه در ماه اکتبر، قدرت سیاسی بدست طبقه

رسید ــ که نرسید ــ  می انجاماگر ساختمان روابط سوسیالیستی در شوروی به  6.روابط سوسیالیستی کند

یعنی دگرگونی تمام شده ) رسیده است انجاموانستیم بگوئیم که انقالب سوسیالیستی به ت در آن زمان می

 .و بعبارت دیگر، سوسیالیسم محقق شده است( است

منظور از )انجام گرفت  قیامبصورت  طبقه کارگردر روسیه کسب قدرت سیاسی، بطور نهائی توسط 

طبقه کارگر به رهبری  ا  و در این جا عمدتقیام حرکت سریع سازمان یافته گروه کثیری از مردم ــ 

به  ای دراز مدت توده جنگورت صدر چین ب.( و حزب بلشویک ــ علیه طبقه حاکمه است شوراها

آزادیبخش، در کوبا بصورت  جبههکمونیست، در الجزایر بصورت جنگ دراز مدت  حزبرهبری 

 .بود.....  و( ب و نه جبههو نه حز) های سازمان یافته پارتیزانبه رهبری  جنگ پارتیزانی
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گوئیم، یعنی پس از آن که ماهیت انقالب جامعه معینی  ــ بدیهی است که هنگامی که از انقالب مشخص و تعریف شده در جامعه معینی سخن می 

مخاطب در خواهد یافت که منظور ما چه  بکار بریم در این صورت( صورت معرفهب)توانیم واژه انقالب را به تنهائی  روشن ساختیم، می را

 .انقالبی است
5
 حرکت معکوس،. حرکت در جهت تکامل اجتماعی است و نه بالعکس ،تذکر نیست که در همه موارد سه گانه فوق مراد ما از تغییره ــ الزم ب 

 .جداگانه ایست و مسئله کامال   COUNTER REVOLUTIONضد انقالب نام دارد 
6
. از نظر ما کمک آگاهانه به برداشتن سدهائی است که در پدیداری یا بر آمدن سوسیالیسم ایجاد مانع کرده است ساختمان سوسیالیسمــ مراد از  

 .ست جهت جبران و تصحیح آن کمبودهائی که قابل رفع هستندای ا کوشش آگاهانه. کوششی است برای تسهیل پدیداری سوسیالیسم
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در پرتغال ادامه جنگ استعماری در افریقا، به انتها رسیدن امکانات فاشیسم در مقابله با مسائل داخلی و 

. هائی بودند برای انجام انقالب سیاسی و یا انقالب اجتماعی خارجی، و نارضائی آشکار توده، زمینه

قدرت سیاسی جدید در . جا توسط کودتا انجام گرفت حاکم در این( قشر)سلب قدرت سیاسی از طبقه و 

کشمکش . بورژوا ، کارگر و خرده(بخش غیرفاشیست)دار  ابتدا ترکیبی بود از نمایندگان طبقات سرمایه

 های طبقه حاکمه سلب قدرت سیاسی کرده بودند پس از نمایندگان طبقات و اقشاری که از فاشیست

منجر ( ۰۰۹۳کودتای دست راستی نوامبر )یک کودتای دیگر دوران پرغلیان یک سال و نیمه، توسط 

و به کنار ( سوسیال دموکراسی)داران  به کسب نهائی قدرت توسط نمایندگان بخش غیر فاشیست سرمایه

بنابر . راندن کارگران شد و لهذا انقالب در حد یک انقالب سیاسی و نه انقالب اجتماعی متوقف گشت

گوئیم مرادمان پروسه حرکت اعتراضی است که از  بی پرتغال سخن میاین هنگامی که از جنبش انقال

و محسوس تشدید یافته بود و باالخره  سبطور ملمو ۹۵ــ  ۰۰۹۲های  ها قبل آغاز شده بود، از سال مدت

ها و  ها توسط انواع کمونیست در جریان و پس از کودتای آوریل، منجر به سلب قدرت از فاشیست

( انقالب سیاسی)به تفوق سوسیال دمکراسی  ۹۳گشت و سپس با کودتای نوامبر ها  سوسیال دموکرات

انقالب سیاسی . است ۹۳و نوامبر ۹۷را فقط مربوط به جریانات آوریل  کودتای پرتغال. منجر شد

نیز، انقالب سیاسی پرتغال را انقالب  و. پرتغال را کودتا خواندن بیانگر یک تعصب جاهالنه است

این مسئله که سلب قدرت . کند حکایت از بینش سوسیال دمکراتیک از انقالب میاجتماعی دانستن 

به  گیرد ای توسط جنگ دراز مدت یا کودتا یا قیام و یا حتی انتخابات انجام می سیاسی از قشر یا طبقه

کند ولی این نیز درست است که همان طور که ذکر  خودی خود ماهیت طبقاتی انقالب را مشخص نمی

المثل با توسل به کودتا  فی. االصول محتوای انقالب با شیوه مبارزه برای انقالب در رابطه است شد علی

ای برای کسب قدرت، نشانه از عدم اعتقاد به سازماندهی وسیع توده و ضرورت وجود  به مثابه شیوه

و بسیج  ،وابطدانند که بدون وجود توده آگاه و خواهان تغییر ر ها می احزاب طبقاتی است، و مارکسیست

عملی نخواهد بود و بدین جهت است که به این شیوه توسل  اجتماعیها، انقالب  سازمان یافتن آنو 

های مسالمت آمیز دیگر نیز صادق  همین حکم در مورد کسب قدرت توسط انتخابات یا شیوه. جویند نمی

هائی در مراحلی خاص شاید در کشور. از نظر تئوریک و در تجربه چنین امری غیرممکن نیست .است

ولی ما زمانی از . از انکشاف نیروهای مولده و تحت شرایط خاص جهانی چنین امری ممکن باشد

زمانی از شرایط مشخص گوئیم و  سخن می ،احکام عام، از ممکنات، خارج از ظرف زمان و مکان

و ضد انقالب  بر مبنای تحلیل مشخص از تناسب قوای انقالب یعنی عصر امپریالیسم؛ امروز جهان

امپریالیسم و غیره، این تحلیل مشحص است که در جهان عصر امپریالیسم، امکان پیروزی هر  عملکرد

در  و حال آنکه مثال  . )رساند انقالب و بویژه انقالب سوسیالیستی بدون توسل به قهر را به صفر می

تجربه تراژیک  تنها ــ هین ــ و نحکومت منتخب آلنده، آخر. 7(چنین نبود ا  او الزام زمان مارکس به نظر

تر ارائه خواهند  احزاب کمونیست سنتی اروپائی تجارب آینده را حتی در حد مبتذل. در این زمینه بود

 .تر از حزب سوسیالیست آلنده هستند تر و رویزیونیست ها حتی رفورمیست تر، بدلیل آن که این مبتذل. داد

معرف مضمون سلب قدرت نیست  بخودی خودبقه حاکمه بنا بر این شیوه سلب قدرت از قشر یا ط

ترکیبی از شرایط مشخص جامعه، آرایش نیروها، شرایط تسهیل کننده یا . نیز نیست رابط معهذا با آن بی

معهذا باید . کند شیوه یا صورت کسب قدرت را معین می.... المللی و  ی کننده، مسائل داخلی و بینئبط

شکل محتمل کسب سب قوای انقالبی و ارتجاعی امروزه بیش از همیشه گفت که تجارب تاریخی و تنا
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این اظهار مارکس را قدری ( آندرسون، کولتی)بعضی . کرد یا نه بحث است ــ  در مورد این مسئله که مارکس حتی در آن زمان اشتباه می 

را در عصر ( فقدان مبلتاریسم و بوروکراسی)هار مارکس های این اظ پیش شرط" انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد"لنین در . میدانند( فانالیستی)

 .کند داند و به ضرورت قهر تکیه می حاضر ناموجود می
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کند، بدون این که امکان توسل  متمایل می ای قدرت را بطرف توسل به مبارزه مسلحانه دراز مدت توده

 .نفی کند به اشکال دیگر را در شرایط خاص کال  

اجتماعی کسب قدرت سیاسی در انقالب . آن چه در باال به آن اشاره رفت کسب قدرت سیاسی بود

ترین تفاوت انقالب سوسیالیستی از سایر  این مسئله عظیم. پدیداری روابط سوسیالیستی است آغازمقارن 

های اجتماعی بکلی متمایز  انقالب سوسیالیستی از سایر انقالب. کند های اجتماعی را مشخص می انقالب

مورد  ا  ترین آن ــ غالب ای از وجوه ــ و عطیم پارهای از وجوه تمایز، بحث بیشتری شده و  در پاره. است

 :کنیم ای از این نکات توجه می ما به پاره. غفلت قرار گرفته است

  های اجتماعی وجوه تمایز انقالب سوسیالیستی و سایر انقالب  

در طول تاریخ مبارزه طبقات  همواره کند که درک مکانیستی از ماتریالیسم تاریخی چنین حکم می

تثمار شونده علیه طبقه حاکمه منجر به انقالب و از بین رفتن یک نظام و سیادت طبقه حاکمه، و اس

دروغی . تحت استثمار بوده، شده است ای که قبال   جانشین شدن آن توسط نظامی دیگر تحت سیادت طبقه

ر هم است و هرگز چنین نبوده است و چنین برداشتی مبتذل، مکانیکی و د !به این بزرگی بی نظیر است

جوامع ( اضمحالل)در انکشاف : به تاریخ بر گردیم. با ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیک قرابتی ندارد

چیزی بنام طبقه تحت ستم و یا ...... داری یا نظام آسیائی و یا ژرمنی اشتراکی اولیه به نظام برده

فردی، مالکیت  از مصرف امکان تولید فردی بیش. طبقه وجود نداشت ا  اساس. ستمگر وجود نداشت

بنابر این پیدایش جامعه . کم، طبقات را بوجود آورد خصوصی و گرایش در جهت توارث مالکیت، کم

سخافت ماتریالیسم مکانیکی تاریخی در بیان نحوه این . طبقاتی اولیه نتیجه جنگ طبقاتی نبوده است

 .ــ احتیاج به بحث بیشتر ندارد)!( گذار و دگرگونی، ــ انقالب

را در پی یک یا چند  داری به فئودالیسم نیز بدین صورت نبود که بردگان قدرت سیاسی تکامل برده

خود را تباه  داری که امکانات و پتانسیل نظام برده. ان سلب کرده و خود کسب کنندردا انقالب از برده

بارزه بردگان سهم بزرگی ه کرده بود، و در این تباهی متبابعلل ماهوی چنین نظامی  ا  کرده بود ــ اجبار

ای که  نظام کلبه نشینان ژرمن ــ که در موطن خود شیوه. شد( ها واندال)داشت ــ مقهور قبایل ژرمن 

ن خانوارهای مجزا و دور از آکردند، نظامی که تحت  خواند، تولید می می" نظام ژرمن"را  مارکس آن

داری  برده د ــ در برخورد با نظامهم، هر یک مالک زمین و جنگل اطراف محل سکونت خود بودن

ای از  داری را داشت و پاره ای از مشخصات نظام ژرمنی و نظام برده سنتزی بوجود آورد که پاره

ها و زمین و جنگل  های ژرمن های دوران فئودالیسم یاد آور کلبه فیف. مشخصات جدید االکتساب را

یعنی وجود طبقات )سرواژ و روابط ارباب و رعیتی قیود . تر ــ است اطراف آن ــ در ابعاد بسیار وسیع

مبارزات . داری است یادآور و ادامه انکشاف یافته روابط نظام برده( که در نظام ژرمنی موجود نبود

جزء  رتصوبودن سرف در قیاس با برده در نظام جدید، ب" آزادتر"گذشته بردگان اثر خود را بصورت 

بودن برده، ظاهر " ابزار تولید"هایش، بجای جزئی از  حدودیتدر آمدن سرف، با همه م" ها انسان"

 .ساخت می

هائی که نوعی سازماندهی  های بردگان، حتی آن شورش ها و عصیان ، شورشداری قبل از تباهی برده

کسب حقوق . "در مقابل نظام موجود نداشتند( آلترناتیوی)داشتند و بیشتر قیام بودند تا شورش، بدیلی 

قرن " های مبتذل مارکسیست"، تنها مخلوق ذهن " از میان برداشتن استثمار"یا " روندانمساوی با شه

بردگان هیچ گاه در طول تاریخ چنین نخواستند ــ و  .کنند می" تاریخ"را آویزه  بیستم است که آن

نظام ها دیدی از تکامل تاریخ و  آن. قوقی مساوی با شهروندان کسب کنندحنمیتوانستند بخواهند ــ که 
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ع و پردامنه ــ های وسی ها ــ حتی در قیام حداکثر خواست آن. توانستند داشته باشند آینده نداشتند و نمی

قیام اسپارتاکوس بهترین . شان بود برقراری مجدد نظام دیرینههای خود و  ، به سرزمینرجعت به گذشته

یخ بوجود آمده است که دیدی فقط یک طبقه در طول تار. نمایشگر این محتوای مبارزات بردگان است

تعمیم نگرش و دید تاریخی پرولتاریا به بردگان نظام کهن، . از نظام آینده دارد و آن پرولتاریا است

نیز  داری همین مسئله در مورد انکشاف فئودالیسم به سرمایه. نشانه چیزی جز سبک مغزی نیست

هیچ گاه محتوا و هدف برقراری نظام های مکرر و متعدد دهقانان در طول تاریخ  شورش. صادق است

های گذار و باالخره  ها و اوتوپی دهقانان نیز چیزی جز نظام موفقهای  شورش. داری را نداشت سرمایه

در پس هیچ انقالب بورژوائی، در هیچ دوران از زوال . برقراری مجدد نظام فئودالی را بوجود نیاورد

 ،از منشاء دهقانی هم بندرت به حکومت رسیدند ناصریعاگر . فئودالی ، طبقه دهقان حاکمیت نیافت

، تحت سلطه عناصر دهقانی که همان استثمار و فقر طبقاتی دهقانان. طبقه دهقان به حکومت نرسید

ها ــ  جا سرف در یک کالم طبقه استثمار شونده ــ و در این. م یافتودادند، تدا نظام فئودالی را ادامه می

اما آنچه در تاریخ واقع شد، و آنچه ضربه . توانستند بیاورند ود نیاوردند و نمیروابط تولیدی نوینی بوج

. کاری را بر پیکر فئودالیسم وارد آورد، به وجود آمدن طبقات جدیدی بود در بطن نظام فئودالی

های بورژوازی و  به وجود آمدن نطفه ،داری در بطن فئودالیسم انکشاف تدریجی مناسبات سرمایه

یاری ه این نیروهای نوین بودند که ب. ، زمینه مساعد را برای نابودی فئودالیسم فراهم ساختپرولتاریا

. نستند به سلطه و سیادت فئودالیسم خاتمه دهنداعصیانگران قدیمی ــ دهقانان سرف و اصناف ــ تو

نی شان مالکیت قطعه زمی که شعار تاریخی)ها ــ  نه شعار سرف" آزادی، برابری، برادری"شعار 

ای بود که براساس  ــ بلکه شعار طبقات جدید الوالده، و دقیقتر بگوئیم شعار طبقه( کوچک و محدود بود

چه )داری، در حال رشد بود، و میرفت که قدرت سیاسی را کسب کند  روابط تولیدی رو به رشد سرمایه

دم تجانس رشد یک مناسبات در بطن مناسبات دیگر و ع رشد تدریجی ینا(. حقانیت تاریخی داشت

ها، چگونگی بوجود آمدن  توسط فئودال( قدرت دولتی)نیروهای مولده با ادامه حاکمیت سیاسی 

های سوسیالیستی نیز در  ها با انقالب کند و تفاوت عظیم این انقالب های بورژوائی را تعیین می انقالب

 .همین است

جود آمد، بتدریج رشد یافت و باالخره به داری در بطن روابط تولیدی فئودالی بو روابط تولیدی سرمایه

اما در مورد سوسیالیسم چه؟ . حدی رسید که سلطه سیاسی فئودالیسم را به مصاف طلبید و درهم شکست

تا روزی که ! ا  آیند؟ ابد داری بوجود می آیا روابط تولیدی سوسیالیستی نیز در بطن روابط تولیدی سرمایه

یک ذره نا چیز مناسبات تولیدی سوسیالیستی بوجود نخواهد  نهادهای قدرت در دست بورژوازی است

توانند این گونه  اندیشیدند که می بورژوا چنین می خرده های های تخیلی و سایر ایدئولوگ سوسیالیست! آمد

تاریخ گذشته و نحوه تغییر روابط ( و غیر آگاهانه)ها با تعمیم غیرمجاز  آن. بوجود آورند اروابط ر

از نظام " جزائری"داری توانند در جامعه سرمایه کردند که می ها به آینده، تصور می تولیدی در آن

تولیدی ــ  های انجمن! داری را پایان بخشد سوسیالیستی بوجود آورند تا بتدریج رشد کند و نظام سرمایه

 تخیلی نظیر اون، های ها به کارگران از طرف سوسیالیست واگذار کردن کارخانه  مصرفی فوریه،

ها،  خواست عادالنه این سوسیالیت. های عبثی بود حاکی از عدم شناخت از ماتریالیسم تاریخی کوشش

ولی ! خواست غیر علمی و غیر ممکن آنها، موجب ریشخند درد آلود ــ ولو احترام آمیز ــ مارکس بود

چقدر . هاست وجب ریشخند درد آلود ــ ولی بدون احترام ــ مارکسیستمامروز ارائه چنین نظراتی 

چقدر . متوجه شوند که برقراری سوسیالیستم تکرار تاریخ نیست های تخیلی دشوار بود که سوسیالیست

یک ناهنجاری  ا  های تعاونی با خواست سوسیالیستی آنان، صرف شرکتکه نشان داده شود دشوار بود 

قرن نوزدهم را از  میزان دشواری این روشنگری در. داری است محکوم به زوال در مناسبات سرمایه
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امروز، هم این " های مارکسیست"ای از  هنگامی که پاره. توان فهمید صعوبت آن در قرن بیستم می

 .های تخیلی گذشته چندان بجا نیست یابند انتظار فهم آن از جانب سوسیالیست تفاوت را در نمی

ی سوسیالیستی در بطن روابط های پدیداری مناسبات تولید ، پیش شرطهای مادی پایهبهر حال با آن که 

مهم  فاوتتاین یک جانب قضیه، یک . آید آید، خود مناسبات بوجود نمی داری بوجود می تولیدی سرمایه

 :تفاوت دیگر. است

بورژوازی نیروهای مولده برای رشد خود را حاضر و آماده در بطن فئودالیسم نیافت، بلکه آن را 

روابط فئودالی و توسط  ا و کشاورزی مکانیزه، در پروسهه مانوفاکتورها، کارخانه. بوجود آورد

ها را بوجود آورد، رشد داد و همپای آن روابط تولیدی در ابتدا  دار آن سرمایه. ها بوجود نیامدند فئودال

قرار " فئودالی"یک کارگاه یا کارخانه در روابط تولیدی " مستخدم. "متجانسی را بوجود آورد ا  نسبت

این شرایط نیز در مورد گذار از . مولده و روابط تولیدی در ابتدا تجانس نسبی داشتندگرفت، نیروی  نمی

در بطن  روابط تولیدی سوسیالیستینه تنها یک ذره ناچیز . سرمایه داری به سوسیالیسم بکلی متفاوتند

ولده جدید داران که مجبور بودند خود نیروهای م باز بر خالف سرمایه آید، بلکه داری بوجود نمی سرمایه

، نیروهای زمینه مادی: تر بگوئیم ساده! را بوجود آورده و گسترش دهند، پرولتاریا چنین الزامی ندارد

برخالف گذار فئودالیسم به )رسد  العاده می داری به رشد فوق  مولده سوسیالیستی، در بطن سرمایه

برخالف گذار فئودالیسم به باز )آید  بوجود نمی ا  ولی روابط تولیدی متناسب با آن ابد( داری سرمایه

( عصر بورژوازی)از این جاست پیدایش قانون اساسی ــ قانون عام ــ اقتصادی سیاسی (. داری سرمایه

نیروهای مولده تحت روابط . نیروهای مولده و روابط تولیدی مطلق درجه رشدیعنی عدم تجانس 

داری ــ  ته ــ یعنی به صورت سرمایهاند ولی مناسبات تولیدی به حالت گذش یافته بورژوائی رشد

تغییر نه خواهد کرد، این  ا  هرچه نیروهای مولده بیشتر رشد کنند، از آنجا که روابط ابد. مانده است باقی

 8.شود تا آن که غیر قابل تحمل گردد ــ یعنی منجر به انقالب شود عدم تجانس بیشتر می

 :تفاوت عظیم دیگر

در انقالب عصر . ، طبقه استثمار شده یعنی بردگان به حاکمیت نرسیدندداری های عصر برده انقالب در

ها طبقه  در هر دوی این انقالب. ها به حاکمیت نرسیدند فئودالیسم نیز، طبقه استثمار شونده یعنی سرف

سیالیستی چنین ودر انقالب س نو ای. جدیدی که از طبقات اصلی نظام منسوخ نبود به حاکمیت رسید

ــ طبقه استثمار شونده، یعنی پرولتاریا، یعنی یکی از  برای اولین بار در تاریخن انقالب ــ در ای. نیست

اولین طبقه استثمار شونده در تاریخ  .طبقات اصلی جامعه قدیم، در جامعه جدید به حاکمیت خواهد رسید

در این جا )دی ای در تاریخ که تحت روابط خو اولین طبقه! که رسالت رهائی خود را خود بعهده دارد

آید و تحت روابط خودی به حاکمیت میرسد  آید؛ تحت روابط بیگانه بوجود می بوجود نمی( سوسیالیستی

و چقدر عظیم است تقاوت این درک با درک مکانیستی ! تا این که خود را به مثابه یک طبقه نابود کند

 !از تاریخ

                                                           
8
داری پیشتر  هر چه سرمایه .آن را نباید یکی دانست بروزــ بدیهی است که این تنها بیش شرط انقالب نیست؛ هم چنین شدت عدم تجانس و شدت  

 بارزترها و تضادهای اجتماعی ناشی از آن  کشمکش ا  شود ولی الزام بیشتری یابند این عدم تجانس بیشتر میرود یعنی نیروهای مولده تکامل 

طبیعی است که این به خاطر تاثیر . حتی ممکن است ــ چنان چه در غرب واقع شد ــ برای مدتی تصادمات طبقاتی از گذشته کمتر شود. شود نمی

 .است و ناقض قانون اساسی فوق نیست( های بزرگی از طبقه کارگر ستی و امکان انحراف بخشچپاول امپریالی منجمله)عوامل دیگر 
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چگونه در جهت یابی  کنند؟ ونه خود را بیان میهای عظیم چگ دهند؟ و این تفاوت معنی می هها چ همه این

تر سخن  کند؟ مشخص ها چه تاثیری در روند انقالب ایجاد می گذارند و آگاهی به آن انقالبی تاثیر می

 :گوئیم

انقالب یا قیام انجامین بورژوائی بیانگر مرحله ایست که بخش بزرگ ــ یا بخش اعظم ــ جامعه تحت 

هدف انقالب کسب سیادت سیاسی برای تسریع رشد روابط بورژوائی ، روابط بورژوائی قرار دارد

انقالب سوسیالیستی بیانگر مرحله ایست که درهیچ بخش از جامعه روابط سوسیالیستی وجود . است

زمینه مادی برقراری چنین روابطی بوجود آمده است؛ عدم تجانس نیروهای مولده و روابط  ولی ندارد

 .ایجاد ــ امکان پدیداری ــ روابط سوسیالیستی است آغازهدف انقالب . ستتولیدی بحد اکثر رسیده ا

انقالب . و به منظور تسریع آن بود( داری سرمایه)خود  انقالب بورژوائی مرحله میانی رشد روابط

 .است( سوسیالیستی)پدیداری روابط خودی  آغاز یسوسیالیستی برا

اند و روابط تولیدی و  نیروهای مولده رشد بسیار نیافته داری، پیدایش روابط تولیدی سرمایهی در ابتدا

 .کنند نیروهای مولده کمابیش پا به پای هم رشد می

نیروهای مولده رشد بسیار یافته اند و روابط تولیدی بر پایه . لیستیسیادر آغاز پیدایش روابط سو

 (.هند نیز رشد میالبته نیروهای مولده را )کنند  قق میحنیروهای مولده موجود، آغاز به ت

 :تری برای توجه وجود دارند اند ولی هنوز مسائل مهم این مسائل گرچه بسیار مهم

، بطور خود بخود یعنی نه به خاطر عملکرد آگاهی (داری و روابط سرمایه)رولتاریا پداران و  سرمایه

د آمده است پدیدار ها، به طور عینی در جامعه بوجو بلکه به خاطر پیدایش عواملی که خارج از ذهن آن

داری در بطن فئودالیسم بوجود  های آن پس از ایجاد روابط سرمایه وائی و ایدئولوگژآگاهی بور. شدند

آگاهی سوسیالیستی در اثر رشد تضادهای ! ، ولی باز در مورد سوسیالیسم قضیه خالف این استآمدند

دانش حاصل از تحلیل تضادهای  روابط سوسیالیستی، به صورت یک دیدار شدنپداری قبل از  سرمایه

بنا بر این (. یابند همه توده استثمار شونده بدین آگاهی دست نمی ا  گرچه در ابتدا طبع)آید  عینی بوجود می

انقالب سوسیالیستی اولین انقالبی است در تاریخ جهان که با آگاهی از روابطی که در آینده بوجود 

ترین و با  عظیمپیوندد و این  وقوع میه ب( از تحقق آن روابطقبل )نظام سوسیالیستی ــ  ــ 9خواهد آمد

را  برای این که این وجه در تمام عظمت خود نمایان شود، آن. معناترین وجه مشخصه این انقالب است

 :ساز برسیم کنیم تا به این حکم تاریخ بر شمردیم توام می با وجه مشخصه دیگری که قبال  

داری، بر مبنای  الب در تاریخ جهان است که پس از انکشاف سرمایهاولین انق انقالب سوسیالیستی

دانش )آگاهی طبقه استثمار شونده نسبت به وضع خود و شناخت او از کلیات نظام آینده 

نیروهای مولده و  و بدست طبقه استثمار شونده برای از بین بردن عدم تجانس رشد( سوسیالیستی

تواند آن روابط ب تا  شود جر به سیادت طبقه استثمار شونده میگیرد و من مناسبات تولیدی انجام می

اینها، این . را که خواست طبقاتی او و ضرورت تاریخ است مستقر کند( و اجتماعی) تولیدی 

یک جهش ای از همه جهت نوین ــ  های انقالب سوسیالیستی، همه گویای آنند که ما با پدیده مشخصه

جهش دیالکتیکی، خود را در مفهوم انقالب نیز نشان . روبرو هستیمــ  کیفی در خود مفهوم انقالب

تر از این؛ پرولتاریا اولین طبقه تحت استثماری است که آگاهانه انقالب  و چه چیزی طبیعیدهد  می
                                                           

9
ــ طبیعی است که آن چه از مشخصات روابط سوسیالیستی در زمان حاضر قابل بیان است اصولی مانند امحاء طبقات و مالکیت خصوصی  

جامعه (. خطوط کلی طراح جامعه نوین و آن هم نه همه خطوط مهم ا  صرف یعنی)بردن موجبات از خود بیگانگی است،  وسائل تولید و از بین

 .از بیش قابل تعیین باشد. ها و توهمات گوناگون سوسیالیستی، مدینه فاضله نیست که همه مشخصات آن بر حسب خواست
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و از این جاست نقش عظیم و استثنائی . خواهد داند که چه می خواهد و می کند؛ که میداند که چه نمی می

ــ در انقالب سوسیالیستی و از این جا است این حقیقت که بدون دخالت آگاهی  آگاهی ــ علم

 .وقوع نخواهد پیوسته ، انقالب سوسیالیستی بسوسیالیستی

چگونه آگاهی . پردازیم والی که ممکن است در ذهن پیش آید میئقبل از این که پیشتر رویم، به جواب س

آید؟ مگر نه این است  که مطابق حکم  یالیسم بوجود میسوس( عینیت)سوسیالیستی قبل از مادیت داشتن 

کتیک، ماده مقدم بر شعور است، و عینیت مقدم بر ذهنیت جواب مثبت است ولی همواره لدیاماتریالیسم 

نیم . این نیمی از حقیقت است. آید آگاهی، شعور، ایده، از ماده بوجود می. مثبت است بطور دیالکتیکی

ن چیزی آو این . تواند تحت شرایط عینی مشخص ماتریالیزه شود هی خود میدوم این است که این آگا

ها که معتقد بوجود  های عینی، یعنی آن ایدآلیست :است که ماتریالیسم مکانیکی از درک آن عاجز است

ماده تجسم مفاهیم،  هکنند ــ معتقدند ک نفی می ا  را اساس نآهای ذهنی که  نه ایدآلیست ماده اند ــ و

مجسم  .شود وجود دارد و سپس محقق می( یا ایده)در ابتدا مفهوم . موجود است از ازلهای مجرد جوهر

بصورت ( و یا هنگامی که خدا اراده کند)ایده از ازل وجود داشته است، در زمان مناسب  ،شود می

ها را از  انیستها همگی معتقد به تقدم ماده بر ایده هستند ولی آنچه مک ماتریالیست. شود شیئی متبلور می

ای که  فهمند که هر ایده ها از تقدم ماده بر ایده چنین می کند این است که مکانیست ها جدا می دیالکتیسین

ای که وجود  ها معتقدند که هر ایده وجود داشته است و حال آن که دیالکتیسین آن قبال   مادهوجود دارد، 

تفاوت ماده با شرایط مادی، تفاوت مکانیسم و . توجود داشته اس ن قبال  آپیدایش  شرایط مادیدارد، 

 :زنیم مثالی می. دیالکتیک است

ایدآلیست معتقد است، که ایده اتومبیل از ازل موجود بوده، در  . وجود نداشته است همیشهاتومبیل 

 گوید ایده اتومبیل قبل از پیدایش شرایط مادی ماتریالست دیالکتیسین می. شرایط مناسب محقق شده است

و پس از آن بوجود وجود نداشته ...( درجه رشد نیروهای مولده، وجود روابط تولیدی خاص )مناسب 

صله از مواد سوختی اشناخته قدرت محرقه و انرژی ح می ا  مخترع اتومبیل، کالسکه را عین .آمده است

وجود نداشته پیدا کرده و  ایط مادی مناسب، ایده اتومبیل را که قبال  شرو از این ... و ... دیده، و  را عینا  

ارد، دماتریالیست مکانیست برای توضیح این پدیده جوابی ن. است( محقق کرده)را ساخته ( اتومبیل)آن 

 .غلتد برند یعنی به ورطه ایدآلیسم می علت غائی پناه می و الجرم در تحلیل نهائی به

ایده . تری ــ وجود دارد چیدهدر مورد پدیداری سوسیالیسم نیز همین رابطه ــ منتها به صورت پی

باید نیروهای مولده و روابط . توانست هزار سال قبل بوجود آید نمی( سوسیالیسم علمی)سوسیالیسم 

آمدند ــ تا ایده سوسیالیسم  رسیدند ــ یعنی شرایط مادی الزم بوجود می تولیدی به درجه معینی از رشد می

رسید که ایده  باید علم به درجه معینی از رشد می .این شرایط مادی مناسب بوجود آید ازبتواند 

و زمانی که این ایده بوجود آمد خود تبدیل به نیروئی . سوسیالیسم علمی بتواند بر پایه آن تکوین یابد

علم بود، و علم پیش شرط انکشاف ( سریع)شود درجهت تحقق آن چیزی که پروسه انکشاف  می

 10!تسسوسیالیسم ا

پذیرفته شده اند و لذا ما  ا  بین انقالب سوسیالیستی و بورژوائی وجود دارد، غالبهای دیگری که  تفاوت

 .پردازیم ها نمی در این جا به بحث در باره آن

                                                           
10
لمی را که از پروسه واقعیت انتزاع شود و عما . ایم علم را پیش شرط انکشاف سوسیالیسم دانسته تنهاـ امیدواریم که خرده گرفته نشود که ما  

پیدایش این علم، انکشاف نیروهای مولده به  بینیم که پیش شرط جهت انکشاف پروسه واقعیت بکار رود مد نظر داریم و نیاز به تذکر هزار باره نمی

دهای آن است، یعنی علم سوسیالیسم، یعنی آگاهی به این علم، علم به پروسه واقعیت، مکانیسم انکشاف آن و حل دیالکتیکی تضا. درجه خاصی است

 .ماتریالیسم تاریخی و شناخت قوانین آن
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اند، پرولتاریا برای رفع  کوشیده طبقات تحت استثمار برای رفع استثمار از طبقه خود می: اند از این جمله

ی نفی همه پی جاودانه کردن خود بوده اند، پرولتاریا در طبقات در پ. استثمار و ستم از همه بشریت

 11.طبقات و منجمله خود است، وغیره

 .رسیم که انقالب سوسیالیستی انقالبی آگاهانه است بدیهی می ا  از آن چه در باال گفتیم به این نتیجه ظاهر

وجه شود؛ و نگفته تل آن شود بدون این که به دالئ بدیهی، از آن رو که این حکم گاه ابراز می" ا  ظاهر"

ه تکرار ناست که رهنمود علمی برای مبارزات بدست ما خواهد داد و  دالئلپیداست که شناخت این 

و باز معلوم شد که کسب قدرت سیاسی در پروسه  .یک حکم درست تحت دالئل و برداشتهای نادرست

و اگر چنین است چقدر  ،الیستیط سوسیاست برای تسهیل پدیداری رواب آغازی انقالب سوسیالیستی تنها

شوند و همه کشورهائی که در  وارد می" چپ"جاهالنه است تمسخر و استهزاء کسانی که از در 

ها مستقر نشده است  ها انقالب سوسیالیسی شده ولی هنوز روابط سوسیالیستی در آن های اخیر در آن دهه

که بمحض انقالب سوسیالیستی و کسب  گوئی انتظار داشتند! گیرند را از این جهت بباد تمسخر می

شبه روابط سوسیالیستی مستقر شود و آثار هر نوع روابط  قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر، یک

با انگشت گذاشتن روی وجود روابط غیر سوسیالیستی این  ا  اینان غالب 12.تولیدی دیگری از میان برود

کنند و آن این  دین وسیله یک چیز را ثابت میشوند و ب کشورها، وقوع انقالب سوسیالیستی را منکر می

اگر کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر ! دانند ها را نمی که تفاوت انقالب سوسیالیستی با سایر انقالب

باشد ــ که این خود مشروط ( تدریجی خواهد بود ا  که قطع)آغازی برای پدیداری روابط سوسیالیستی 

انقالبی که انجام شده است سوسیالیستی سیالیستی داشته باشد ــ ان است که طبقه کارگر آگاهی سودب

تنها طی یک پروسه طوالنی ــ که کسب قدرت سیاسی فقط بخشی از آن است ــ سوسیالیسم . است

دوران گذار یا مرحله اول : به عبارت دیگر. شود شود و شالوده برای بنای کمونیسم ریخته می مستقر می

که از انقالب سوسیالیستی به معنی بدست گرفتن قدرت شروع ( به معنای اعم)کمونیسم یا سوسیالیسم 

یا ( کمونیسم به معنی اخص)کمونیسم  شود و به مرحله دوم شده با دیکتاتوری پرولتاریا مشخص می

نام ( به معنی اخص)شود، در اصطالح سوسیالیسم  مشخص می( و بدون دولت)جامعه بدون طبقه 

 .ن زمان است که دولت سوسیالیستی به معنای اخص وجود دارددر ای. گذاشته شده است

 های پدیداری پیش شرط یکی از ما قبل از پرداختن به مبحث بعد باید تذکر دهیم که تاکید بر ضرورت

به معنای ندیده گرفتن سایر پیش  ا  روابط سوسیالیستی ــ انقالب سوسیالیستی و کسب قدرت حاکمه ــ طبع

در یک رساله کوتاه مانند رساله حاضر امکان بررسی تمام مسائل مرتبط مهم معذا . ها نیست شرط

المللی و  در این جا از بحث آمادگی شرایط جهانی، رشد پرولتاریا در سطح بین. وجود ندارد

ها،  طبیعی است که در فقدان این پیش شرط. است سخن نرفته... نوشتی آن به مثابه یک طبقه و سر هم

 نهائی روابط سوسیالیستی13هم در امر کسب قدرت سیاسی موفق باشد موفق به اسقرارانقالب، هر قدر 

روابط سوسیالیستی در یک کشور از  استقرار. نخواهد شد و در طول زمان به انحطاط خواهد گرائید

ها  داری همان قدر غیر علمی و غیر تاریخی است که استقرار جزائر سوسیالیستی اتوپیست جهان سرمایه

 .داری ون یک جامعه سرمایهدر در

                                                           
11
 .ـ  مراجعه شود به ایدئولوژی آلمانی 
12
ها سوسیالیستی نیست  گذرد ولی مناسبات تولیدی آن ها می طبیعی است که در این جا توجیه شرایط کنونی کشورهائی که چند دهه از انقالب آنــ  

برای قضاوت در مورد جوامع باید دید مناسبات در چه . روند نیز مورد نظر نیستند باشد؛ و بطرق اولی کشورهائی که از این نظر بقهقراء می نمی

ها بطرف گسترش روابط سوسیالیستی نیست و نه این  محکوم کردن این کشورها باید از این جهت باشد که سویه حرکت آن. کنند جهتی حرکت می

 .هم اکنون سوسیالیسم در آنها مستقر نشده استکه چرا 
13
 .رود مراد برقراری کمونیسم است ــ  در این جا و در سراسر این نوشته هر جا از استقرار روابط سوسیالیستی و نظائر آن سخن می 
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 آگاهی و مادی شرایط دیالکتیکی رابطه

 ای قبال   پایه ابرازات و استنتاجات و احکام خود را ــ ولو آن که تا آن جا که میدانیم پاره ما تا این جا

ایم ولی از این زمینه باید  های اساسی مارکسیسم گذاشته بدین صورت ارائه نشده بودند ــ بر آموزش

ها بعدی و بویژه لنین در تکامل و تطابق مارکس بر شرایط  فراتر رفته و به آن چه که کمونیست گامی

 .ند، بپردازیما قرن بیستم ارائه داده

های فوق هنگامی که زمینه مادی ــ نیروهای مولده ــ به درجه معینی از رشد رسید و  بر پایه برداشت

این )شود  ممکن می( علمی)پیدایش آگاهی سوسیالیستی  بوجود آمد، یش شرط مادی پدیداری سوسیالیسمپ

، در حاملین علوم یا طبقه پرولتاریا، بخشی است که به شود گاهی درچه بخشی از جامعه پیدا میآکه 

و این آگاهی منبعث از شرایط مادی بصورت ایجاد روابط سوسیالیستی ( شود رساله دیگر مربوط می

ولی این نیز نیمی از حقیقت است، نیمه دوم، تاثیر آگاهی . شود می( حققم)یا رئالیزه ( مادی)ماتریالیزه 

ها را از انواع اکونومیستی ــ مانند  در کشورهای عقب مانده یعنی مسئله ایست که لنینیست

 .کند جدا می( ها اسپونتانیست

و کمتر . کمتر کسی است که تشبیه مشهور لنین، حلقه ضعیف در زنجیر امپریالیسم، را نشنیده باشد

ولی در عین حال بسیار نیستند کسانی که در این پذیرش . رد کند ا  صراحتن را آکسی است که امروزه 

 .های خود پیاده کنند یعنی آن را در همه تزها و تئوری. پیگیر باشند

ای مانند روسیه از طرف  مسئله امکان برقراری دیکتاتوری پرولتاریا در کشور عقب مانده

ما در این جا آوردن یک . شد و پلخانف و لنین و تروتسکی مبلغین جدی آن بودند مطرح14کائوتسکی

ها  از سئوال ای هراپنقل و قول بسیار طوالنی از تروتسکی را مجاز میدانیم چون او بطرزی موجز 

او در فصل چهارم . توان نوشت تر از آن نمیزدهد و موج های مربوط به این تئوری را ارائه می وجواب

 :نویسد بنام انقالب و پرولتاریا چنین می[ ۰۰۱۱ــ  ۰۰۱۷]نتایج و چشم اندازها  کتاب

نفسه  انقالب زور آزمائی آشکاریست میان نیروهای اجتماعی در مبارزه برای کسب قدرت، دولت فی"

 مانند هر ماشین دیگر دارای. ماشینی است در دست نیروهای غالب اجتماعی ا  صرف. هدف نیست

مکانیزم موتوری  ؛نیروی محرک دولت منافع طبقاتی است. زم انتقال و مکانیزم اجراستموتور، مکانی

ها و  دادن عرض حالآن آژیتاسیون، نشریات، تبلیغات کلیسا و مدرسه، احزاب، تظاهرات خیابانی 

، سلطنت، قشرممتاز یا طبقه caste کاست افعنمعرف م ی مکانیزم انتقال آن تشکیالت مقننه .هاست قیام

و باالخره، . شود وانمود می( پارلمانتاریسم)و یا اراده ملت ( استبداد مطلق)ست که به مثابه اراده الهی ا

 .هایش و ارتش هایش، زندان اش، دادگاه ا پلیسب ،مکانیزم اجرائی آن دستگاه اداری است

                                                           
14
معهذا ارتداد او در تغییر "( ب اجتماعیانقال"، " راه بسوی قدرت"هائی مانند  وشتهندر )ــ کائوتسکی گرچه خود از اولین مبلغین این تز بود  

ای بود که  او پس از انقالب اکتبر با مشاهده کمبودهای موجود اظهار داشت که روسیه کشور عقب مانده. همین تز بدون رد صریح آن نمایان شد

ن که پرولتاریای روسیه در راهی قدم گذارد که شد تا برسد و نه ای و شاید بهتر بود که به حال خود گذاشته می. انقالب پرولتری در آن زود رس بود

به نقل از بشریت و ترور ــ " )باید قبل از براه انداحتن لوکوموتیو، از آن چیزی بدانیم"گفت  او می. فقط از طریق قهر بتواند پیروزی را کسب کند

فقط هنگامی که بر اسب سوار شویم اسب سواری : ین استا ا  لشویکی دقیقبایمان اساسی : "گوید تروتسکی در جواب به او می(. موریس مرلوپونتی

 (.تروریسم و کمونیسم ــ تروتسکی" )توانیم یاد بگیریم را می
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سازماندهی  برهم زنی و دوبارۀ. نفسه هدف نیست، بلکه افزار عظیمی است برای سازماندهی دولت فی"

تواند اهرم نیرومندی برای  یا می ،کنند اش می هایی اداره مناسبات اجتماعی، بستگی به این که چه دست

 15.ای برای رکود سازمان یافته ا وسیلهیانقالب باشد 

چنگ آورد و بدین سان ه کوشد تا قدرت سیاسیی را ب هر حزب سیاسی که سزاوار این نام باشد می"

، به منزله ها سوسیال دمکرات. قرار دهد ،ای که وی بیانگر منافعش است طبقهدولت را در خدمت 

 .کنند برای غلبه سیاسی طبقه کارگر تالش می ا  حزب پرولتاریا، طبیعت

داری در  بدین معنی، انکشاف سرمایه. شود تر می کند و نیرومند داری پرولتاریا رشد می با رشد سرمایه"

اما روز و ساعتی که قدرت بدست . است( پرولتاریا)ه سوی دیکتاتوری یشترفت پرولتاریا بپعین حال 

در « قوا»انکشاف نیروهای مولده بلکه به تناسب  سطحنه به  ا  طبقه کارگر منتقل میگردد مستقیم

 گیدآما و ربتکاا سن، :المللی، و باالخره به تعدادی عوامل ذهنی طبقاتی، به اوضاع بین ۀمبارز

 .دارد ستگیب دنبر ایبر انگررکا

 رتقد به پيشرفته ریکشو از ترزود هدفتاا عقب دیقتصاا ظلحا از ریکشو در انگررکا ستا ممکن" 

 ستدر.  گرفتند ستد در را رتقد نههاآگا انگررکا رژوا،بو هدخر یسِرپا در ۰۸۹۰ لسا در.  سندر

 انگررکا ،متحده تیاالا یا بریتانيا داری سرمایه - رگبز کزامر در ،ماا ،ماه دو تمد به فقط که ستا

 یارلتاوپر رییکتاتود که رتصو ینا.  ندا شتهاند رختياا در را رتقد هم ساعت یک ایبر حتی گزهر

" دیقتصاا" زمماتریالي تعصب دارد بستگی رکشو یک منابع و تکنيک فنکشاا به وار مکانيک زیبطر

 .اردند زمکسيرما با رکیمشت جهو کوچکترین یدگاهد ینا.  ستا شده هدسا البتذا حد به که ستا

 مليزاليبر ارانسياستمد آنکه از پيش که دکر هداخو دیجاا یطیاشر نچنا سيهرو بنقالا ،ما نظر به" 

 ی طبقه بدست نداتو می رتقد ،باشند شتهدا حکومت ایبر را نشاادستعدا لکما ازبرا فرصت ئیرژوابو

 . دشو نينچ که بایستی بنقالا وزیِ پير رتصو در و - ددگر منتقل گررکا

 صنایع فنکشاا انميز به صنعتی ییارلتاوپر سياسی وهنگی فر همیتا ،کماتر اد،تعد که نيست ییددتر" 

 وهاینير بين ما معين ی لحظه هر در.  نيست بالفصل بستگیوا ینا ماا.  دارد بستگی کاپيتاليستی

 بين و ملی هیتما با سياسی و جتماعیا نگوناگو ملاعو طبقاتش سياسی رتقد و رکشو ی مولده

. هدد می تغيير مال  کا هیگا حتی و هدکر جابجا را دیقتصاا تمناسبا سياسی نبيا که نددار دجوو لمللیا

 سياسی نقش ،ستا سيهرو از تر عظيم برابر هد متحده تیاالا مولده یهاونير که قعيتوا ینا عليرغم

 جهانی سياست در ذشنفو نمکاا و خویش رکشو سياسی ی صحنه در ذشنفوحد  ،سيهرو ییارلتاوپر

 .ستا متحده تیاالا ییارلتاوپر از بيش ای مقایسه لغيرقاب زبطر ،یکدنز ی آتيه در

 سياسی رتقد نميا که هدد می ننشا آمریکا ییارلتاوپر ی هربا در دخو خيرا بکتا در کائوتسکی"

 دجوو مستقیمی ی بطهرا یگرد یسو از کاپيتاليستی فانکشا سطح و سو یک از رژوازیبو و یارلتاوپر

 عناصر از یکی دو، نآ از یکی در.  دارد دجوو یکدیگر با متباین مال  کا حالت دو: " گوید می او.  اردند

 ،ستا هدکر شدر ،توليد جهو ینا فنکشاا سطح با تناسب ونبد یعنی ،هازندا بی داری سرمایه توليد جهو

 ،ستا دارسرمایه ی طبقه(( عنصر)) ینا -آمریکا - حالت یک در. یگرد عنصر یک یگرد حالت در و

 از صحبت اننمیتو آمریکا ی هازندا به ییگرد رکشو هیچ در. ستایرلتاوپر سيهرو در آنکه لحا

                                                           
15
نمایاند که گویا یک نهاد  کند و چنین می ــ تذکر این نکته ضروری است که تروتسکی در این جا نوع دولت پرولتری و بورژوائی را متمایز نمی 

ای اساسی به هاین نکته که یکی از انتقاد. ن طبقه قرار گیردآتواند به عنوان ابزار در خدمت این یا  تغییرات اساسی عظیم می واحد ــ دولت ــ بدون

 .ها منجمله نیکالی گراسو مورد تقد قرار گرفته است ای از مارکسیست دهد توسط عده دید تروتسکی از دولت را نشان می
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 اپيد اهمیت سيهرو ی هازندا به کجا هیچ در رزمبا ییارلتاوپرلی که حا در د،کر سرمایه رییکتاتود

 رکشو ینا که ایرز ،یافت هداخو یشافزا یددتر ونبد و یابد یشافزا بایستی اهمیت ینا .ستا هدنکر

 ستا خراوا همین در فا  صر و هدکر شرکت رنمد طبقاتی ی هرزمبا در که ستا خراواهمین  در ا  صرف

 آتيه نداتو می نلماآ ینکها به هرشاا با سپس کائوتسکی."  ستا ساخته همافر را نآ نمکاا ای هازندا تا که

 ییارلتاوپر که ستا هدلعاا رقخا ربسيا واقعا  : "هدد می مهادا ،دگير افر سيهرو از ودیحد تا را اش

 ئی کهآنجا تا بلکه سرمایه فنکشاا ودحد با بطهرا در نه ،هدد ننشا ما به را نما آتيه بایست می سيهرو

 که قعيتوا ینا: " دشو می ورآ دیا چنين کائوتسکی."  زدسا می نبيا را گررکا ی طبقه اضعترا ایند

 یخرتا ماتریاليستی شتدابر با شاید ستا داری سرمایه نجها رگبز لتدو ترین هدفتاا قبع سيهرو ینا

 در ماا: " دهد می مهادا و." ستا سياسی تکامل ی پایه دیقتصاا تکامل - نبرآ بنا که ،آید بنظر متناقض

 شده ترسيم ما منقدین و مخالفين توسط که دارد تناقض یخرتا از ماتریاليستی شتدابر نآ با فقط قعوا

 ساخته پيش از ای کليشه ی منزله به نصرف بلکه تحقيق روش یک ی مثابه به نه را نآ که کسانی ،ستا

 ".....گيرند می نظر در

 د،بو سرمایه ی غلبه ارستقرا نآ عينی تکليف که ئیرژوابو بنقالا بچورچا درون هجدهم نقر خروا "

 راگذ ادیدرو یک فا  صر رییکتاتود ینا.  ستا یرپذ نمکاا ها sansculotte رییکتاتود که شد ههدمشا

 ،شد شکسته هم در ئیرژوابو بنقالا ی کننده ودمحد یهاسد مقابل در سرعت به ن کهآ عليرغم و دنبو

 بالفصل عينی تکاليف که بيستم نقر ئلاوا بنقالا در.  شتاگذ بجا متعاقب نقر تمامی بر را دخو مهر

 نمائیدور مثابه به یارلتاوپر سياسی  غلبه لحتماا قلاحد یا و ی ناپذیر بجتناا ،ندا ئیرژوابو نيز نآ

 قعوا برخی چنانچه -اش غلبه که ختداپر هداخو مرا ینا به دخو یارلتاوپر.  دشو می ارپدید یکدنز

 السو دخو از نيماتو می هم نکنوا حتی ما ماا. دنشو ارگذ" ادییدرو" فا  صر - ندوارميدا لمبتذ نبينا

 بایست می ئیرژوابو بنقالا یهاسد برابر در یلتروپر رییکتاتود که ستا ناپذیر بجتناا ینا آیا:  کنيم

 ینمادور دموجو یخیرتا -جهانی یطاشر در یلتروپر رییکتاتود ستا ممکن آیا یا دشو شکستههم در

 تاکتيک مسائل با ما که ینجاستا ؟کند کشف دخو برابر در هاسد ینا شکستن طریق از را وزیپير

 زد،سا می تر   کیدنز را مرحله ینا بنقالا فنکشاا که نسبت نهما به باید آیا:  شویم می وبررو

 به را سياسی رتقد حالتی چنين در باید ینکها یا و ،کنيم رکا گررکا ی طبقه حکومت جهت در نههاآگا

 نآ زا که نيمابد بهتر ،ختهاندا انگررکا وشبد ئیرژوابو بنقالا که کنيم تلقی وریبدآ یک ی منزله

  د؟شو ازحترا

 بگيریمسرمشق ۰۸۹۰ یهاردکمونا با طتباار در Vollmarرلماو" بين قعوا" ارسياستمد رگفتا از باید آیا

 (تاکید از ماست) ؟"......فتندر می ابخو به که دبو می بهتر رتقد گرفتن ستد در یبجا: "

گفتیم کائوتسکی و پلخانف  این نقل قول از تروتسکی صرفن بیان موجز احکامی است که همان طور که

طبیعی است که صرف . اند و لنین پیگیرتر از هرکس آن را بسط داد ن بودهآو بسیاری دیگر نیز مبلغ 

سازد  ها ما را قادر می قول اما این نقل. گیرد جای استدالل و اثبات هیچ حکمی را نمی آوردن نقل قول 

ها امروز به صورت  نشان دهیم که آن چه که آنهای امروزی  به منشویک "ناب"های  که به مارکسیست

سال  ۸۱ــ  ۹۱کنند، از جمله مطالبی هستند که  که ابداع می" مسائلی"دارند و  کشفیات نوین عرضه می

و از  !جواب داده شده بودندمطرح شده بودند، و مورد بحث قرار گرفته بودند و ! بیشتر از آن وپیش 

 .سلسله حرکات اجتماعی موفق بودندآن مهمتر مبنای سازمان یافتن یک 
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های  نامه. به هر حال در همین زمینه مارکس آموزش مهمی دارد که ضروری است بدان توجه کنیم

سئوال اساسی زاسولیج از مارکس این . دهد مارکس در جواب زاسولیج دید او را به روشنی نشان می

 :است

در روسیه، به خصوص برای حزب روسی  شما بهتر از هرکس به فوریت خارق العاده این سئوال"

آخرین مرحله ]شود که تاریخ، جماعت دهقانی  در این اواخر اغلب شنیده می... سوسیالیستی آگاهی دارید

کرده است، کسانی که آینده را  ای بدوی است، محکوم به فنا را که پدیده[ فرماسیون اجتماعی ابتدائی

شوید که شا گردان در باره  بنابر این شما متوجه می... دانند یکنند، خود را شاگردان شما م بینی می پیش

تان را  نظریات این مسئله تا چه حد مورد عالقه ماست و چه خدمت بزرگی برای ما خواهد بود اگر شما

درمورد سرنوشت احتمالی جماعت دهقانی ما و در مورد این تئوری که تمام کشورهای جهان باید 

 :مائیدنسر بگذارند، ابراز  داری را پشت  ایهتمام مراحل سرم ا  الزام

 :خود چنین جواب داد 16و مارکس در هر سه طرح

ولی آیا این بدان معناست که حرکت تاریخی جماعت زراعی به طور اجتناب ناپذیر در این جهت "

یا مالکیت : گذارد دو راه برای آن باقی می زراعی جماعتخواهد بود؟ هرگز، دوگانگی موجود در 

مجموعه این حرکت بستگی به محیط تاریخی . پیروز خواهد شد و یا بالعکس دی بر مالکیت جمعیفر

روسی [ دهقانی]برای یک لحظه از فقری که بر جماعت . ها در آن قرار دارند دارد که این جماعت

به روسی به مثا[ دهقانی]جماعت . حاکم است چشم بپوشیم و تنها امکانات تکامل آنرا در نظر بگیریم

در اروپا هنوز شکل اجتماعی غالب را در زندگی روستائی سرزمین پهناوری [ دهقانی]تنها جماعت 

دارد و محیط تاریخی  زمینه تصاحب را برای آن عرضه می مالکیت جمعی بر زمین،. دهد تشکیل می

یافته ر و آماده کار سازمان ضاحداری، شرایط مادی  بودن آن با تولید سرمایه زمان هم آن، یعنی

تواند دست آوردهای مثبتی را که  دهد بنا بر این می جمعی در مقیاس وسیع را دراختیارش قرار می دسته

جماعت . نماید، بدون این که مجبور به تحمل رنج فراوان باشد بداری ببار آورده تصاح سیستم سرمایه

زراعت ، جایگزین کند جمعی را که با کمک ماشین کار می یتواند، رفته رفته یک کشاورز روسی می

کند، بعد از این که این  ایجاب می وسیه این شکل کار را اصوال  رساحتمان فیزیکی زمین در . مرده نماید

تبدیل به مبداء حرکت  ا  تواند مستقیم جماعت در شکل کنونی خود در شرایط عادی قرار داده شود، می

تواند بدون این که  و می. کنند بهحرکت  بسمت آن سیستم اقتصادی گردد، که جوامع مدرن در جهت آن

 ......احتیاج به انتحار داشته باشد، زندگی نوینی را آغاز کند

با این غضب الهی ــ یعنی انزوا و فقدان رابطه میان زندگی یک جماعت با جماعت دیگر، یعنی  ولی

بتکار تاریخی را سلب این جهان خرده و محلی ــ که گریبانگیر جماعت روسی گردیده و از آن هرگونه ا

ها در صورت یک ارتعاش عمومی جامعه روسی از بین خواهد رفت  نموده است، چه باید کرد؟ همه این

".... 

 :دننویس می( ۰۸۸۲ژانویه  ۲۰)گفتار چاپ روسی مانیفست  عالوه بر این، مارکس و انگلس در پیش

. اشتراکى دهقانان مشاهده میکنیم ما بیش از نیمى از اراضى را در مالکیت.....ولی در روسیه ، "

این شکل مالکیت اولیه دسته جمعى زمین که در حقیقت  -آیا آبشین روس : اکنون این سؤال پیش میآید

میتواند بالواسطه به شکل عالى یعنى به شکل کمونیستى مالکیت  -اینک بسختى مختل و خراب شده 
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 .هیه کرد که در مورد پاره ای از نکات متفاوتند ولی هرسه، شامل حکم فوق هستندــ مارکس سه طرح برای این جواب ت 
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اى را بپیماید که مختص سیر تکامل  ریان تجزیههمان ج اکه بر عکس باید بدو زمین مبدل گردد؟ یا آن

  تاریخى باختر است؟

اگر انقالب روسیه عالمت شروع انقالب : تنها پاسخى که اکنون میتوان به این سؤال داد این است

پرولتاریاى باختر بشود، بنحوى که هر دو یکدیگر را تکمیل کنند، در آن صورت مالکیت ارضى 

 17.اند منشاء تکامل کمونیستى گردداشتراکى کنونى روسیه میتو

بعضی  ا  ها را داده بودند ولی ظاهر رسد که مارکس از قبل جواب ماتریالیست اکونومیست به نظر می

بینیم که به چند نکته دیگر در همین زمینه  ن نیستند اکنون الزم میآراغب به توجه به " ها مارکسیست"

 .اشاره کنیم

. بر مبنای پیدایش زمینه مادی الزم بوجود آمده است که اهی خاصیعبارتست از آگ گفتیم سوسیالیسم

داری غرب بوجود آمد، قانونمندی تکامل تاریخ و جامعه  این زمینه مادی در کشورهای سرمایه

پایه اساسی وجود طبقات ــ مالکیت خصوصی ــ مشخص شد، و بدین سان . داری شناحته شد سرمایه

ای سر و کار داریم که  موجود زنده این پس، یعنی پس از تولد، ما بااز . تولد یافتی مسوسیالیسم عل

برای مثال ــ گر چه واقفیم این قیاس . ژی دیگر یک تاریخ داردخود یک نیرو است و مانند هر ایدئولو

مکانیکی است ــ شرایط عادی و زمینه خاصی از پیشرفت علوم الزم بود تا قانون جاذبه کشف  ا  ظاهر

این قانون کشف شده است . کشف کند؟ البته نه ا  هر جامعه خاصی باید این قانون را مجدد ولی آیا. شود

ای  هر جامعه. ای از آن به مثابه یک نیروی مادی استفاده کرد توان با آگاهی به آن، در هر جامعه و می

انون کشف هنگامی که ق. از همان مسیر تکاملی برای کشف قانون جاذبه بگذرد ا  مجبور نیست که مجدد

 شد، مکانیسم شناخته شد، یا هنگامی که یک سیستم علمی تدوین یافت برای همه بشریت قابل استفاده

تری در مورد یک سیستم علمی، یک برداشت  همین مسئله البته بصورت بسیار پیچیده. خواهد بود

این آگاهی  ماتریالیسم دیالکتیکی از تاریخ و طبیعت ــ مارکسیسم ــ صادق است بدین معنی که

نیز مورد نبود محل بوجود آمدن اولیه آن تواند در شرایطی که  پس از بوجود آمدن می( سوسیالیستی)

تئوری میتواند به قهر مادی . "شرایط، ماتریالیزه شود صورت آماده بودناستفاده قرار گیرد، و در 

 شرایط برای ماتریالیزهن جانب دیگر آماده بود. اما این یک جانب قضیه است(. مارکس" )تبدیل شود

 :زنیم مثالی می. شدن این تئوری است

ای مانند ویتنام، عده ای کمونیست که آگاهی کمونیستی خود را از ابتدا  در جامعه عقب افتاده و مستعمره

پیدایش این تئوری در جامعه خود و بر مبنای ضروریات مادی تولیدی و شرایط عینی آن  مبنای رنه ب

مبانی داری  ه صورت کسب دانش و آگاهی از دستاوردهای جوامع پیشرفته سرمایهجامعه، بلکه ب

یعنی آن را  توسط بررسی و مطالعه و از طریق کمونیست های )اند  هدپیدا کرسوسیالیسم علمی ــ 

ها با تحلیل از شرایط  آن. گیرند تصمیم به مبارزه می ۵۱و  ۰۰۲۱های  در سال( اند جوامع دیگر آموخته

 18های اصلی شوند که تضاد طبقاتی و تضاد جامعه مستعمره و متروپل تضاد عی ویتنام متوجه میاجتما

 جامعه که دانند می ها کمونیستاین . تضاد با استعمار حتی حادتر هم هست. دهند می جامعه را تشکیل

ار ضعیف پرولتاریا بسی ن وجود دارد وآد ناچیزی در حداری ب روابط سرمایه  .است فئودالی ویتنام

                                                           
17
جوابی در همین ( از پلخانف" )اختالف ما"ــ  انگلس نیز چهار سال بعد پس از مرگ مارکس، هنگام جواب دادن به استفسار زاسولیچ در مورد  

 .دهد زمینه به او می
18
پردازیم و به همین جهت واژه اصلی را که  ی ، اساسی ، عمده، و درست یا نادرست بودن این تقسیم بندی نمیــ ما در این جا به مسئله تضاد اصل 

 .ایم تر است بکار برده عام
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ها  کنیم شخص مارکس هم بمنظور راهنمائی در میان آن ها ــ که فرض می وظیفه این کمونیست. است

 :ها وجود دارد ـ چیست؟ چند الترناتیو در مقابل این! حاضر باشد

ماده نیروهای مولده پیشرفته ، آسوسیالیسم باید بر مبنای زمینه مادی . ــ این جامعه عقب افتاده است۰ 

ضد "شود فعالیت کمونیستی کرد باید به زیر پرچم بورژوازی  بنا بر این در این جا نمی. آید بوجود

بورژوازی سپس جامعه را صنعتی خواهد کرد، پرولتاریا . برویم تا استعمار را بر اندازیم" استعمار

کشور،  مبارزات طبقاتی شدت خواهد یافت و ما خواهیم توانست پس از صنعتی شدن. بوجود خواهد آمد

به حزب کمونیست " دیگران"کنند که  خالصه همان نصیحتی را بخود می. )انقالب سوسیالیستی کنیم

 (.ایران کردند

قادر خواهیم بود که  ا  ها ــ هر چند معدود ــ قطع ه این جامعه عقب افتاده است ولی ما کمونیستچــ گر۲

داری  یالیسم را بدون گذار از سرمایهو بدون در نظر گرفتن شرایط موجود، سوس مغبر با کوشش خود

 .مستقر کنیم

عدم وجود . کمونیست بودن ما نیز یک فاکت است. ــ عقب ماندگی این جامعه یک فاکت است۵

، آلترناتیو دیگری وجود (۲و  ۰شماره )ما بین دو آلترناتیو فوق . پرولتاریای وسیع نیز یک فاکت است

 .دارد

جبری در شرایط مشخص جامعه عقب مانده  بینشت افتصادی ــ یک ماتریالیس بینشــ بینش اول یک ۰

کند که چون  بینش تصور می این. برای بورژوازی است( ولوژیستیپآ)ــ و یک بینش اعتذار خواهی 

بورژوازی رسالت صنعتی کردن پروسه تولید را داشته است، همیشه چنین خواهد بود و در آینده  ا  تاریخ

را پایه استنتاج از  گوترند فقط استدالل هائی که کلی آن. به چنین اعجازی هستندنیز فقط بورژواها قادر 

تر صحبت کنند، دلیل و برهانی هم " مشخص"خواهند  هائی که می نهند، و آن رسالت تاریخی می

هائی برای پیشرفت نیروهای مولده ــ صنعتی کردن ــ  وجود رقابت آزاد، بازار و غیره انگیزه: آورند می

وجود نداشته باشد تحرک الزم برای صنعتی کردن ( بمعنای مالی)های مادی  اگر این انگیزه. است

ها  هم پایه تمامی استدالل رویزیونیست" دلیل"و همین ! یعنی همین( ولوژیپآ)اعتذار . بوجود بخواهد آمد

احساس او استفاده  ، باید از این"بشرنفع پرست است. "دهد های مادی تشکیل می را برای تکیه بر  انگیزه

امنه این بحث ادامه یابد و داگر . و چقدر شبیه است این استدالل با استدالالت صریح بورژوازی! کرد

های اقتصادی پرسیده شود که کشور صنعتی پیشرفته چرا این قدر با انقالب فاصله  ماتریالیست از این

های انقالبی و در بسیاری موارد  دارند و بر عکس چرا در بسیاری از کشورهای غیر صنعتی جنبش

ی فن. ها را کنار بگذاریم ــ بی جوابی است ها ــ اگر به در و دیوار زدن جواب آن. کمونیستی وجود دارد

 .خوانند و در این حال معلوم نیست چرا هنوز خود را سوسیالیست می. امکان گذار به سوسیالیسم است

ها را تشکیل  الشائی و ها کخواهتوجیه خیانت کسانی مانند نیو در واقع " اعتقاد"این بینش پایه و اساس 

کنند منتها چون معتقدند نیروهای مولده، در ایران  ها هنوز هم ادعای سوسیالیست بودن را می آن. دهد می

ها به رژیم پهلوی، با این  خدمت آن. رشد کافی نیافته است باید به بورژوازی کمک کرد تا پیشرفت کند

را  حرف آخرکسانی که این ! ها در بینش خود پیگیر هستند آن. ل، منطقی و بجاستشیوه استدال

چیچرین هم . این نتیجه منطقی ماتریالیسم خود بیندیشند دهند باید به زنند، ولی همان بینش را ارائه می نمی

و مقاصد ناسیونالیستی . های کمونیستی در ایران مضر است به میرزا کوچک خان نوشت که فعالیت

 .توانند پشت همین شیوه استدالل پنهان شوند سازشکارانه نیز، بنا بر این ، می
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اند نیز رویا  مادی، به خیال استقرار نهائی سوسیالیسم  هائی که بدون توجه به شرایط و زمینه آن ــ اما۲

ید در عبارت نبا ا  این بینش حتم( اراده گرائی)زدگانی بیش نیستند، اکونومیسم بینش اول و ولونتاریسم 

" مارکسیستی"ها و عبارت  ژهآشنای برنشتاین یا بالنکی ظاهر شود همین بینش خود را تحت الفاظ و وا

( دون و نه مائوتسه)ها  ترین مکتب در این بینش دوم را مائوئیست جدید. کنند و می است نهان کردهپهم 

ما در رساالت . کنند نمایندگی می( کیو نه تروتس)ها  دهند و نوترین مکتب اول را تروتسکیست ارائه می

ها در تحلیل  کنیم که این جا تنها به این نکته بسنده می در این. جداگانه به این مکاتب خواهیم پرداخت

متافزیک عینیت، ماتریالیسم )، یکی جبر مکانیستی عینی جبر: خیزند نهائی از یک فلسفه برمی

آلیسم ذهنی هر دو  متافیزیک ذهنیت، ایده)ذهنی  یستیدهد و دیگری جبر مکان را ارائه می( مکانیکی

ما در مورد تقسیم بندی عینیت و ذهنیت نیز بحث خواهیم کرد ونشان . )هائی از ایده آلیسم هستند جلوه

 .( خواهیم داد که تفاوت تقسیم بندی متافیزیکی و دیالکتیکی چیست

 :گوید لترناتیو سوم، چه میــ برخورد ماتریالیست دیالکتیکی به همین مسئله، یعنی ا۵

 دهد که سخن از هائی که شمردیم، یک مارکسیست تشخیص می ای، با شناخت فاکت در چنین جامعه

باشد بلکه در حالت مناسب ممکن است بتوان شرایطی را بوجود آورد که  تواند سوسیالیسم نمی استقرار

ــ استقرار ــ سوسالیسم همان طور که بیان  پدیداری کامل. به پدیداری کند آغاز در آن سوسیالیسم بتواند

ولی در هر . تر باشد تر یا کوتاه تواند بر حسب زمینه مادی موجود، طوالنی ایم پروسه ایست که می کرده

بورژوازی جوامع  ا  داند که تاریخ یک ماتریالیست می. حال این پروسه یک آغاز و یک انجام دارد

دهد که برای صنعتی کردن یک جامعه در  ال نیز تشخیص میولی در عین ح. مشابهی را صنعتی کرد

پرولتاریا نیز بهمین اندازه ــ  و  بلکه ندداران نیستند که توانائی الزم را دار عصر کنونی تنها سرمایه

دیگر تنها . است( منتها تحت روابطی متفاوت)به صنعتی کردن جامعه  ئقشاــ ن آحتی بسیار بیشتر از 

ــ  پرلتاریاکند، ایدئولوگ  ی  نیست که نیاز به صنعتی شدن  جامعه  را احساس میبورژواز گایدئولو

بنا بر این، در این عصر،  .ــ نیز این احساس را دارد( گذشته از هر مبدا و منشا طبقاتی)سوسیالیست 

تجربه مشخص جوامعی که تحت رهبری . هم بورژوازی و هم پرولتاریا به این نیاز واقف هستند

، کوبا ــ به بهترین وجهی ها قرار گرفت ــ مثال مشخص روسیه، چین، ویتنام یالیستسسوسیاسی 

. نمایشگر این است که صنعتی کردن جامعه دیگر تا ابد به کف با کفایت بورژوازی وابسته نیست

این . 19دبورژوازی این دستاورد را برای بشریت کسب کرد ولی دیگر آن را در انحصار خود ندار

توانست  ، هنگام جدل دو بینش منشویک و بلشویک، در حد بحث تئوریک میگر در زمان لنینها ا بحث

ای  توجیه داشته باشد ــ چون هنوز هیچ تجربه تاریخی در مورد آن وجود نداشت و در هیچ نقطه

کنند  کردن نشده بود ــ امروزه دیگر برای آنان که از واقعیت حرکت می صنعتیپرولتاریا عامل اساسی 

های اقتصادی امروزی، در مقیاس تاریخی از اسالف  ها و ماتریالیست اکونومیست. مسئله حل شده ایست

 . ترند منشویک خود بسیار عقب

داری، هم نمایندگان  عقب افتادۀ ما قبل سرمایه اگر چنین است، اگر چنین است که در یک جامعه

ن کم باشد ــ نیاز به صنعتی آا یرچند تعداد این والن پرولتاریا ــ هاجدید الوالده و هم پیشقر بورژوازی

قرار  موضعیبنا بر این مسئله اساسی این خواهد بود که چه کسی در . کنند کردن جامعه را درک می

، یعنی یعنی در راس قدرت سیاسی قرار گرفتناین موضع، . بگیرد که به تواند این پروسه را آغاز کند

                                                           
19
ت بلکه پرولتاریا همین کار را با قاطعی. گذریم که بورژوازی نه تنها دیگر انحصار صنعتی کردن را ندارد از این مسئله ثابت شده می ــ ما فعال   

 .دهد بدون ایجاد سدهای تصنعی بخاطر سود بری انجام می. و وسعت و دامنه بیشتر 
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واز این روست که . 20اساس دگرگون کردن است از آوردن و آن را را در اختیار در دولترهبری نهاد 

کوشد این قدرت را بدست آورد و هم پرولتاریا، هر دو با حاکمین سیاسی گذشته  هم بورژوازی می

حاکمیت این که . دنکوش کنند ولی در عین حال برای کسب موقع برتر نسبت به دیگری می مبارزه می

امری مسلم است، ولی آن چه که معلوم نیست این است که میان بورژوازی  ها از بین رفتنی است فئودال

هر دو جامعه را . کند بردن این یا آن، مسیر تاریخ را عوض می. و پرولتاریا کدام یک برنده خواهد شد

هر دو کارخانه خواهند ساخت ولی در حالت اول در این کارخانه روابط تولیدی . کنند صنعتی می

شوند  هائی یافت می و آیا هنوز چنین ابله. و در حالت دوم تولید سوسیالیستی شود ستقر میداری م سرمایه

داری  که معتقد باشند در شرایط امروز نیز هر کارخانه را در ابتدا فقط بر اساس روابط تولیدی سرمایه

چنین  وضوحبه این ؟ نه هیچ ابلهی !تی شودساین روابط از بین برود و سوسیالی ا  کرد؟ تا بعد هباید ادار

 .گویند، ولی بسیارگان هستند که با پیگیری در نتایج منطقی بینش خود، این حرف را نگفته میزنند نمی

آید، بر حسب  بنا بر این هنگامی که امروزه در جامعه غیر صنعتی، اولین تاسیسات صنعتی بوجود می

آورده باشند، بر حسب این که تاسیسات  ا چه کسانی با چه ایدئولوژی آن را بوجودیای  این که چه طبقه

ای باشد، روابطی که در آن  در مالکیت چه کسی باشد، بر حسب این که قدرت سیاسی در دست چه طبقه

 آغازای کوشش جهت  ای، و یا نمایندگان هر طبقه هر طبقه. موسسه ایجاد خواهد شد متفاوت خواهد بود

و نه انجام  آغاز رما ین جاست دلیل تاکید مکرر ما برهاست، ا آن کنند که خواست طبقاتی روابطی می

بنا بر این هیچ استداللی وجود ندارد که بر مبنای آن در یک جامعه عقب . پدیداری روابط تولیدی خاص

بشرط وجود آگاهی سوسیالیستی در نیروهائی که مبتکر ( داری و غیر سرمایه)مانده غیر صنعتی 

سیاسی را در دست دارند نه توان شرایطی را به وجود آورد که  صنعتی کردن جامعه هستند، و قدرت

در یک پروسه پدیداری روابط سوسیالیستی . را ممکن  یا تسریع کندآغاز پدیداری روابط سوسیالیستی 

ن به رشد پروسه صنعتی شدن و گسترش آگاهی آ، ولی رشد تواند آغاز شود جامعه عقب افتاده می

ا صنعتی شدن بیشرفته جامعه و گسترش بانجام آن، مستقر شدن آن، سوسیالیستی وابسته است؛ و 

 .21بود نهائی آگاهی سوسیالیستی و شرایط مساعد انقالب جهانی، همزمان خواهد

امکان . کنیم شروع می ما واقف هستیم که در این جا از یکی از امکانات رشد در جوامع عقب افتاده

حتی  یاسرمایه داران و پرولتاریا، اولی پیروز شود و  ،رزها در مبایدیگر و حتی بیشتر، این است که 

در صورت پیروزی دومی قدرت و توانائی کافی برای تسریع این پروسه وجود نداشته باشد و 

ــ کارگران را در ۲ــ کارگران را از قدرت ساقط کنند و یا  ۰: داران با داشتن امکانات بیشتر سرمایه

نمونه اول را در مثال کمون پاریس و نمونه دوم را . به کشانند( داری ایهسرم)جهت ایجاد روابط بیگانه 

صرف نظر از این که در این کشورها،غالب )یابیم  می" سوسیالیستی"ای از کشورهای  در مثال پاره

 (.گردانندگان امور حتی کارگران مسخ شده هم نیستند

نیست، سخن بر سر امکان این کسب بنا بر این، سخن بر سر لزوم مبارزه جهت کسب قدرت سیاسی 

سخن امروز، بحث و جدل . هم نیست، این لزوم و این امکان را تاریخ اثبات کرده است( قدرت)

ه عواملی موجب تداوم حکومت کارگران و یا چها، باید بر سر این مسئله باشد که  امروزی مارکسیست

داران، در یک  ر پرولتاریا و سرمایهبنابرا( امکانات)نیروی مادی . شود می مسخ شدن و سقوط آنان

                                                           
20
 .ــ مراد متالشی کردن دولت بورژوائی و برقراری دولت پرولتری است 
21
از نظر ما که دانیم  ذا الزم به یادآوری میهمع. ــ مسئله ارتباط ساختمان سوسیالیسم در یک کشور و شرایط جهانی موضوع بحث جداگانه ایست 

توضیحات بیشتری در این ( مجموعه استالینیسم" )کماندار و اهل خرد" ما در رساله . استقرار سوسیالیسم در یک کشور یک شوخی تاریخی است

 .ایم زمینه داده

http://vahdatcommunisti.org/8kamondar.pdf
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برای توضیح این مسئله قدری . تعیین کننده واقع شود جامعه معین چگونه ممکن است در سرنوشت کار

 .گردیم به عقب بر می

مارکس و انگلس در مورد امکان دگرگونی روابط جماعت زراعی به روابط سوسیالیستی چه پیش 

این است که قدرت سیاسی در جوامعی بدست کارگران بیفتد و بینند؟ پیش شرط  شرطی را ضروری می

به عبارت دیگر امکان ایجاد روابط . پرولتاریای روسیه بتواند این روابط را در روسیه عوض کند

 (وی، جماعت زراعیداجتماع ب)های همان اجتماع  سوسیالیستی در اجتماع بدوی، محدود به پتانسیل

ی ــ پرولتاریائی که در روابط تولیدی متفاوتی از جماعت زراعی اجتماع دیگر یپرولتاریا. 22نیست

یا بهتر بگوئیم این دگرگونی را بوجود آورد، مسئله . تواند به این دگرگونی کمک کند ــ می قرار داشت

خواندن شرایط  عمده)غیر مارکسیستی تقدم همیشگی شرایط درونی هرجامعه به خارج از جامعه 

دون موجب سر در گمی فراوان شده است مربوط به بحث  ن اندیشه مائوتسهکه به یم( درونی جامعه

جماعت : کنیم ستی مارکس جلب مییذا در اینجا توجه را به نحوه استالل ماتریالهمع. دیگری است

ای در پیش  خواست بخودی خود رشد کند، تکامل یابد، مسیر تکاملی چند هزار ساله زراعی اگر می

تواند این پروسه چند  در قسمتی دیگر از جهان ــ نه در جماعت زراعی ــ می پرولتاریا وجود ،داشت

 .هزار ساله را به حد چند دهه تقلیل دهد

، بسیاری از  سرمایه. در مورد شواهد تاریخی این مسئله حتی الزم نیست به تجارب سوسیالیسم بپردازیم

و درنقاطی که برای کل مجموعه  بردند فتح کرد نقاط جهان را که در حالت جماعت بدوی بسر می

 ــ بین واقع داران سرمایه .داری را بوجود آورد داری ضروری و مفید بود روابط سرمایه سیستم سرمایه 

 ابتدا جوامع این در که کنند نمی سعی ــ گردد می بر مادی نفع ملموس مسئله به ها آن بینی ــ واقع که

 تغییر یا ادامه به ها نآ میمصت. آورند بوجود" سازی زمینه" یبرا را فئودالیسم سپس و داری برده سیستم

 مختلف مراحل از عبور لزوم دگم نه و آنهاست ملموس محاسبات مبنای بر تولیدی، شیوه آن یا این

 روابط ا  مستقیم ساکن ساقیانو جزایر فتح هنگام داری سرمایه. تاریخ از خطی تک بینشی ــ انکشاف

 از عبور لزوم بخاطر نه داری برده آمریکا، کشف هنگام. آورد بوجود جا آن در را داری سرمایه تولیدی

 که است جهت همین به و آمد بوجود داران سرمایه اقتصادی مشخص نفع بخاطر بلکه داری، برده دوران

 این در را خود داری سرمایه و نیامد بوجود جامعه همان در فئودالیسم ، داری برده ناکفائی از پس

 از ،"ناب" های مارکسیست از داران سرمایه حتی که است این واقع داد، گسترش نیز ها بخش

 و شواهد این از. هستند تر بین واقع کلمه دقیق معنای به اقتصادی، های ماتریالیست و ها اکونومیست

 مارکس هم که کنیم می مشاهده طریق بدین. آورد توان می دیگری بسیار هاینمونه تاریخی تجارب

 عین در ولی. کند می تائید را آن تاریخی تجارب هم و دهد می تئوریک نظر از را مراحل از جهش کانام

 بدون. گرفت نظر در را جهانی پرولتاریای کمک یعنی مارکس، شرط پیش که است مهم بسیار حال

 .است ممکن غیر مانده، عقب جامعه خود محدود امکانات مبنای بر ای پروسه چنین انجام کمکی، چنین

 .زنیم می مثال یک. دارد معنائی چه جهانی انقالب انجام بجز جهانی پرولتاریای کمک

 و غذا آوری جمع مرحله در جامعه آن های انسان از بسیاری. است مانده عقب بسیار بسیار ظفار جامعه

 دست یک جامعه ذاهمع. است نشده کشف هنوز کشاورزی. برند بسرمی( شبانی ماقبل)  ماهی صید

. شدند مهاجرت به مجبور ها ظفاری از بعضی مجاور، کشورهای در کار امکانات وجود بخاطر. نیست
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های عظیم از نظر استروکتور اجتماعی و  های مختلف آن تفاوت یک جامعه واحد نبود و بخشــ روسیه تزاری علیرغم این که یک کشور بود،  

 .متروپل بودند همجوارها بصورت مستعمرات  مناسبات تولیدی داشتند و بسیاری از قسمت
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 کسب به موفق مهاجرین این از بعضی. دیدند را دیگری مناسبات. کردند زندگی دیگری جوامع در

 دندکر می کار بحرین و کویت در که کسانی از نفر چندین. شدند ایدئولوژیک و سیاسی آگاهی و معرفت

 تروتسکی نقل به باید یا خود موطن به مراجعت هنگام ها این آوردند، دست به مناسبی کمونیستی آگاهی

 بخواب...  قدرت گرفتن بدست جهت[ کوشش] بجای" ،۰۸۹۰ کموناردهای با ارتباط در ولمار گفته از

 تیمور سطان یروهاین به یا کردند، می صبر سال هزار چند مولده، های نیروی رشد منتظر و" رفتند می

 عصر تیمور دست از را( دولت) سیاسی قدرت که کردند می کوشش! نه یا و پیوستند، می قابوس سپس و

 استعمارگران که ماندند می منتظر باید یا اینان. کنند جدیدی روابط ایجاد به کمک و آورند بیرون حجری

 به. کردند می فراهم کار این برای را نهزمی باید خود برعکس یا و بیاورند کارخانه برایشان انگلیسی

 ها ناب دشنام از و) دادند می تغییر را آن یا و ماندند می باقی جامعه مفسر باید یا مارکس درخشان عبارت

 حد در ها آن ذهنی آگاهی باید یا!( کجا سوسیالیسم و کجا افتاده عقب جامعه آقا، ای که ترسیدند نمی

 به تبدیل را ذهنی آگاهی این کوشیدند می باید یا و شد می خالصه اوضاع بدی از گزارانه شکوه های پگ

 ها آن آیا که است این آید می پیش که سئوالی اما. کردند انتخاب را دوم راه این ها آن. کنند مادی نیروی

 نای ما جواب کنند؟ ایجاد سوسیالیستی روابط مانده عقب حد این به ای جامعه در شد خواهند موفق ا  قطع

 خود که ذهنی، آگاهی کسب در دیگر جوامع لتاریایوپر که این کما. دارد وجود آن امکان که است

 شرط پیش از قسمتی ها آن برخوردارند، بطورنسبی بشود مادی نیروی یک به بدل تواند می بالقوه

 چیز آن. دشو مادی نیروی به تبدیل دیگر چیزی با اموت تواند می که است چیزی این و دارند را مارکس

 چیست؟ دیگر

ها برای تحقق آگاهی خود احتیاج به  کردند، آن ها قدرت سیاسی را کسب می این سوسیالیست کنیم فرض

صنعتی کنند و برای این کار، توانستند جامعه را  ها بایستی می آن. ابزار کار ــ ماتلایر الزم ــ داشتند

باید . شد باید کمک گرفته می. ساخت دش میکارخانه را بالمقدمه در ظفار ن. کارخانه الزم بود

، این که این (به پیش شرط مارکس توجه کنید ا  مجدد)رساند  ها کمک می المللی به آن بینپرولتاریای 

شد، مسئله ایست که به این  نی به قدرت سیاسی رسیده یا نرسیده انجام میاکمک توسط پرولتاریای جه

ای دیگر است بی شباهت به نحوه کمک پرولتاریا و  لهچگونگی انجام آن مسئ. بحث مربوط نیست

های ظفار اگر قدرت  مسئله ما این است که سوسیالیست. انقالبیون جهان به ویتنام هنگام جنگ نیست

توانستند آغاز به صنعتی کردن جامعه کنند و  آوردند، بشرط داشتن این کمک می سیاسی را بدست می

. صله و از همان ابتدا بر مبنای روابط تولیدی سوسیالیستی بوجود آوردندپا را نیز بالفا  ع تازهیناصاین 

اند، که  موفق شده ها کامال   گفتیم آن زمانی می. تند که بساختن چیزی آغاز کنندشدا ها این فرصت را می آن

در صنایع  ا  توانسته باشند جامعه را صنعتی کرده و روابط سوسیالیستی را در سطح جامعه و نه صرف

کشد یا پنجاه سال به بحث ما ربطی  این پروسه ده سال طول میاین مسئله نیز که . ازه پا برقرار کنندت

 !کشد هزار سال طول نمی ۳قدر مسلم این است که . ندارد

ایط یک جامعه عقب مانده، حتی آغاز پدیداری روابط سوسیالیستی مستلزم کمک ذهنی ربنابر این در ش

ولی بالفاصله باید پرسید که آیا در صورت . پرولتاریای جهانی است یو ماتریال( مادی ←ذهنی )

استقرار روابط سوسیالیستی . است؟ جواب منفی است مسلمدریافت چنین کمکی باز هم کسب پیروزی 

تر،  هر چه جامعه عقب. در این جوامع نیز مانند همه جوامع دیگر تحت تاثیر برآیند نیروها قرار دارد

 نتر باشد، ای نازل( ها سوسیالیست)اریای جهانی کمتر و سطح آگاهی انقالبیون پرولت( عمل)کمک 

در این معادله، تناسب دیالکتیکی قوای محرکه و بازدارنده تر خواهد بود و بر عکس،  احتمال ضعیف
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هرنوع حکم ازلی مبنی بر امکان قطعی یا عدم امکان  .کند است که پیروزی یا شکست را تعیین می

 .ن جبرگرائی متافیزیکی است که شرحش رفتقطعی، هما

 :پس

های این جامعه که تحت تاثیر جنبش  حتی در جوامعی که پرولتاریای وسیع وجود ندارد، کمونیست

اند نباید به حساب این که در این جامعه پرولتاریا  کمونیستی و کارگری جهان آگاهی خود را کسب کرده

ها جامعه را برایشان  ک کننده ــ به بورژوازی باشد تا آنکم اوجود ندارد شاهد و تماشاچی ــ و ی

در چنین . هاست ینچریچاین بینش همان طور که گفتیم بینش ! صنعتی کنند و پرولتاریا را بوجود آورند

ها در قدرت سیاسی شرایط پدیداری مناسبات  جوامعی، با همه اشکاالتی که برشمردیم، بودن کمونیست

در کار باشد،  شماتتیبدون این که  میکند، تسهیلکه بوجود خواهد آمد را سوسیالیستی در صنایعی 

مثال دو یمن در اینجا گویاست، یمن شمالی و جنوبی ده سال پیش از نظر رشد در یک مرحله قرار 

ها و سران عشایر قدرت را  در شمال بورژواها، فئودال. تر بود شاید یمن جنوبی حتی  عقب. داشتند

 امسیر حرکت جامعه در جنوب ــ ب. بورژواهای رادیکال ها و خرده ونیستمر جنوب کد. بدست گرفتند

. تر از شمال بود های فراوانش و علیرغم فقدان کمک پرولتاریا جهانی ــ هزار بار مترقی همه محدودیت

خواهیم، چون جامعه  گفتند ما قدرت سیاسی را نمی های جنوبی می چقدر مضحک بود اگر کمونیست

هرچه شود از شمال )اما این که ادامه کار، نهایت کار چه شود !! شود کرد و کاری نمی فتاده استعقب ا

ای وابسته به  ارهپها و  ای در محدوده توانائی آن وابسته به عوامل متعددی است که پاره( شود بدتر نمی

.... ای جهانی و ها، عمل پرولتاری امکانات رشد جامعه، میزان آگاهی کمونیست. شرایط جهانی است

اگر به . کنند همی هستند که توام با این کوشش، برآیندکار ــ پیروزی یا شکست ــ را تعیین میمعوامل 

و . این حقیقت باور داشته باشیم که در این دوران، سوسیالیسم و تنها سوسیالیسم است که مترقی است

ها کوشش خود  دیدی داشته باشیم که کمونیستند، بنا بر این دیگر نباید ترا تمام مناسبات دیگر ارتجاعی

آلترناتیو عصر، سوسیالیسم . یدار شدن سوسیالیسم را تسریع کندبرند که پد فقط در جهتی بکار می ار

 .است و تنها انقالب اجتماعی دوران انقالب سوسیالیستی است

کنیم که، در معادله فوق  میشتن جای ابهام تاکید اازی نیست، معهذا برای باقی نه گذیبه گفتن ن ا  قاعدت

تعیین کننده ــ را تشکیل  ا  عامل مهم ــ و نه الزام( زیربنا)شرایط مادی تولیدی جامعه  القاعده علی

 : نویسد بلوک میژوزف به  ۰۸۰۱انگلس در سبتامبر . دهد و گاه نیز عکس آن است می

ن آیاسی مبارزه طبقاتی و نتایج های س ولی عناصر مختلف روبنا ــ شکل. اقتصادی پایه است عضو"... 

های قضائی و حتی  شود، شکل نهادهائی که توسط طبقات پیروز پس از یک جنگ موفق بنا می: یعنی

... های سیاسی، قضائی، فلسفی، نظرات دینی تمام این مبارزات بالفعل در مغز شرکت کنندگانش، تئوری

ها  آن شکلو در بسیاری موارد در تعیین . ذارندگ ــ نیز اثر خود را بر مسیر مبارزات تاریخی باقی می

 ."کنند نقش غالب را ایفاء می

 جدال انتقال افتد، می اتفاق انقالبیون توسط سیاسی قدرت کسب از پس جوامع در عمال   چه آن

 جدال. است جدید سیاسی حاکمین مجموعه درون به جامعه مختلف طبقات سطح از ایدئولوژیک

 برقراری خاطر به ها ایدئولوژی شدید مبارزه. سیادت کسب برای پرولتری و یبورژوائ های ایدئولوژی

 لوای تحت ایدئولوژی جدال، این در که بگوئیم باید معهذا(. یک هر با متناسب) خودی تولیدی روابط

 انقالبی موقعیت چنین در تواند نمی بورژوازی. کند می حرکت بورژوائی خرده های خواست ارائه

 بورژوائی خرده های خواست پوشش تحت اهداف، این. کند تصریح را خود گرایانه تثماراس های خواست
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. کند می تظاهر( رادیکال) بورژوائی خرده و پرولتری های گرایش جنگ بصورت جدال. شود می متظاهر

 برای زورآزمائی، برای جدال، این برای بود خواهد ای صحنه انقالبی دولت برنامه هر و حرکت هر

 که است چنین. جدالی چنین بود خواهد خونین چه و طوالنی و دشوار چه و. گرایش آن یا این یپیروز

 روسیه در. کنیم تبیین را  انقالب از پس انقالبیون اردوگاه درون انشعابات و انشقاقات توانیم می ما

 عنصر و پرولتری عنصر. داشت را گرایش دو این عنصر، دو این خود درون در لشویکب حزب

 متعددی عوامل یافت، تشدید گرایش دو این مبارزه سیاسی قدرت کسب از پس. رادیکال بورژوائی خرده

 نبرد این سرانجام، ولی. بودند پرولتری عنصر کننده تتقوی لنین، رهبری و مبارزات عامل جمله از و

 و ها شکنجه ها، یدتبع و ها اسارت! نبرد این بود خونین چه و. یافت و یافت می ادامه آخر به تا باید

 پای تا مبارزه. بود خونین نهائی مبارزات این چشمگیر نمودارهای ۰۰۵۰ دهه های تصفیه و ها اعدام

 عاملی همان. شد تمام رادیکال بورژوائی خرده گرایش بنفع باالخره نیروها تعادل جا این در. بود جان

 باالخره ــ جهانی پرولتاریای کمک عنیی ــ کردند می شکوه آن فقدان از همواره انقالبیون تمام که

 این به تنها ناپذیر اجتناب طور به و ا  الزام کار سرنوشت اما. آورد فرود را خود ضربه مهلک بصورت

 قوی پرولتری گرایش اگر بود، شده مساعد جهانی پرولتاریای عمل اگر آید، در توانست نمی صورت

 سرانجام ازلی، تقدیر سرنوشت، شوند، وفقم نستندتوا می همه ، دیگر اگرهای و( رهبری نقش) بود

 هم انقالب، مقابل در. بود نکرده محکوم شکست به را شد پدیدار آن با که ای پروسه و اکتبر انقالب

 جانب از امروز که هائی گیری خرده است دردآور چقدر و. داشت وجود شکست هم و پیروزی آلترناتیو

 آماده جامعه تولیدی شرایط وقتی که پیداست! بله: "رود می اکتبر انقالب بر طلب شکست های قدری

 قبول کلمه یک کردن اضافه با را طلبان شکست این اظهار ما!" شود می اینطور کار سرنوشت نباشد

 یعنی". بشود طور این تواند می کار سرنوشت نباشد آماده تولیدی شرایط وقتی که پیداست! "داریم

 داشته غلبه برما طلبی شکست که دارد نیز این به بستگی نشدنش و شدن. شودن هم طور این تواند می

 پرولتاریای و چگونه جهانی شرایط که دارد نیز این به بستگی. وفعالیت کمونیست یا انفعال، و باشد

 از هائی جلوه متفاوت، بظاهر بینش دو دیگر، جای همه مانند نیز جا این در. باشد وضعی چه در جهان

( موجه این بر بنا) و ناپذیر اجتناب را افتاده اتفاق چه آن هر که ها استالینیست هم. هستند فهفلس یک

 سوسیالیسم از اندازه همان به سال پنجاه از پس اکنون که) روسیه در را اکتبر انقالب واقع در دانند می

 در سوسیالیسم قراراست در شکست خاطر به که ها آن هم و. کنند می نفی( بود ابتدا در که است دور

 نفی را افتاده عقب جوامع سایر و جامعه آن در سوسیالیستی روابط آغاز برای کوشش شوروی،

 بندگان نه و اقتصادی گرای جبری نه که ها آن ندارند، تاریخ از مکانیستی درک که ها آن ولی! کنند می

 شکست با ازل در را اکتبر انقالب سرنوشت که دانند می هستند، ــ انتزاعی تاریخ ــ غیرانسانی تاریخ

 که کردند خوب معهذا خوردند، شکست سوسیالیسم نهائی استقرار در چه گر ها کمونیست. بودند ننوشته

 که این بر عالوه اکتبر انقالب. کنند کوشش باید هم دیگر های کمونیست. کردند کوشش و کردند انقالب

 حرکت ،باشد درسی خواهند می که ها آن برای که داشت را فایده این الاقل داشت، پیروزی امکان

. بودند حرکت این نمود آنان جنبش و ها کمونیست بود، جوشان جامعه بطن در انقالبی ناپذیر اجتناب

 .بود درست و الزم دریچه این از و ضروری انقالبی ا  نتیجت اکتبر انقالب
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 انقالبی شرایط ها، زمینه

 داشتیم اظهار و گفتیم سخن سیاسی قدرت کسب برای ها کمونیست کوشش لزوم از پیش صفحات در ما

. باشد تواند نمی بورژوازی به ها آن پیوستن یا انفعال و بیکارگی برای محملی جامعه ماندگی عقب که

 به. بپوشد عمل جامه تواند می شرایطی چه در ها کمونیست خواست این که کنیم روشن باید اکنون

 از یکی عنوان به) سیاسی قدرت کسب برای ها شرط ــ پیش وجود مایشگرن که نکاتی دیگر عبارت

 .هستند چه است( اجتماعی انقالب مقدم شروط

 دیگری آن آمادگی عدم و یک این آمادگی ذهنی، و عینی شرایط به ا  دائم کمونیستی انقالبی ادبیات در

 همه که ایم دریافته تجربه به ما ولی برسد نظر به آور تعجب است ممکن چه گر کنیم، می برخورد

. پذیرند نمی را یکدیگر تعاریف حتی و ندارند واحد درک ذهنی و عینی شرایط مسئله از ها کمونیست

 .کند می کمک انقالب مسئله از ما فهم به مسئله این کردن روشن کنیم می تصور

 ستمگر ای طبقه و شد کسیستماتی انسان از انسان استثمار یعنی یافتند، انکشاف طبقات که هنگامی از

 باالخره و نارضائی، ماده و مایه نموده تصاحب را دیگر بخشی توسط شده تولید محصوالت از بخشی

 به مادی، شرایط مکتوب، تاریخ سراسر در دیگر عبارت به. گشت فراهم انقالب و شورش و طغیان

 برای مادی شرایط دوجو بین تفاوت ولی است، داشته وجود انقالب و شورش برای مختلف درجات

 و شد می انقالب روز هر نه گر و است، بسیار انقالب تحقق شرایط وجود تا اعتراضی های حرکت

 .است نبوده چنین که دانیم می

 اشتباه به بسیار ولی رود می ذهنی و عینی شرایط فقدان یا وجود از سخن مکررا   مارکسیستی ادبیات در

 که دهند می حکم استثمار موتدا و وجود بر تکیه با و نداشتهپ مادی شرایط مترادف را عینی شرایط

 انقالب شد آماده نیز ذهنی شرایط که مجردی به ایشان، منطق بر بنا. است آماده همواره عینی شرایط

 .پیوست خواهد بوقوع

 چیست؟ پس نیست مادی شرایط همان عینی شرایط اگر

 خود که استثمار شدت رفتن پائین و باال حسب بر دتوان می ولی دارد وجود حدی در همیشه مادی شرایط

 یا شود تشدید دارد،....  و المللی بین و طبیعی حوادث نظیر دیگری مسائل و تولید شیوه به بستگی

 به بستگی که سرمایه و کار تضاد تشدید مولده، نیروهای رشد داری، سرمایه دوران در. یابد تخفیف

 روز هر را انقالب مادی شرایط یا مادی زمینه دارد، ضافیا ارزش انباشت نسبی و مطلق میزان

 .نیست انقالب عینی شرایط وجود معنای به هنوز این ولی. کرد خواهد تر فراهم

 متعدد عوامل اضافه به( مشخص استثماری مناسبات) مادی شرایط از عبارتست( انقالبی) عینی شرایط

 و مختلف سطوح در کارگری جنبش وجود داری، ایهسرم های بحران وجود پرولتاریا، نسبی فقر: دیگر

... 

. اند دریافته را نسبی و مطلق فقر مسئله ها مارکسیست که است قرن یک از بیش ــ پرولتاریا فقر تشدید

 گفتندمی سخن پرولتاریا مطلق فقر ازدیاد از همواره ها فئودال سوسیال و بورژوا خرده های سوسیالیست

 و نوزده قرن پرولتاریای زیست شرایط بین مختصری مقایسه که آن حال و!( گویند می هم وهنوز)

 پوشاک و غذا مسکن، و خانه. دهد می نشان را ها آن آمد در ازدیاد جهت در بسیار تفاوت بیست

 چه فاکت این ولی. است شده بهتر بیستم قرن در. نیست قیاس قابل بیستم قرن با نوزدهم قرن پرولتاریای
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 تولیدی های سیستم بر داری سرمایه امتیاز دلیل را این بورژوازی های ایدئولوگ کند؟ می ثابت را چیزی

 در را بیشتری امکانات داری سرمایه. هستیم عقیده هم ها آن با خاص مورد این در هم ما. دانند می گذشته

 بنا که رسند می نادرست نتیجه این به درست حکم این از ها ایدئولوگ این ولی گذارد، می جامعه اختیار

 ۰۱ روزی کارگر ابتدا در گویند می ها آن. یابد ادامه باید و است حق به نظامی داری سرمایه این بر

 دارد روز دو امروز داشت تعطیلی روز یک ابتدا در. کند می کار ساعت ۸ امروز کرد، می کار ساعت

 مجال داران سرمایه بما و نکنند خرابکاری مخربین اگر این بر بنا. داشت خواهد روز سه آینده در و

 را چیز چند خود استدالل این در ها آن. ساخت خواهیم زمین روی در بتدریج را موعود بهشت دهند،

 آمده بوجود شان مبارزات اثر در ا  عمدت کارگران نسبی دستاوردهای همین که این اول. کنند می فراموش

 است آورده بدست خود قرنی دو مبارزات با رولتاریاپ که را امتیازاتی کوشند می بیهوده، ها آن. است

 رشد که زمانی تا و است نیافته رشد کارگران مبارزات که جوامعی در. بگذارند خود نظام بحساب

 .کرد نخواهند محبت اظهار داشت چشم بدون داران سرمایه نیابد،

 دو اگر. آفریند می را خود خاص حوائج ترقی این و است ترقی حال در بشریت: تر مهم این از ؛ا  ثانی

 کفش کارگری به که هنگامی اگر و بود، پائی برهنه از بهتر پاره نیمه کفش جفت یک داشتن پیش قرن

 ماه در کفش ها میلیارد تواند می بشریت تولیدی امکانات که امروز شد، می خرسند بسیار دادند می نو

 با باید را ای خانه پیش، قرن دو اگر! بود اهدخو نه لطفی نشانه و موهبتی کفش جفت یک تقدیم بسازد،

 دارد، وجود ای کارخانه های خانه ساختن امکان که امروزه ساختند، می دیگر آجر بر آجر یک گذاشتن

 نتیجه این به سپس و داد تعمیم توان می چیز هم مورد در را مسئله این. نیست نعمتی کلبه یک داشتن

 مولده نیروهای رشد فعلی سطح با که چیزی آن با قیاس در دارد، امروزه پرولتاریا چه آن که رسید

 .است شده فقیرتر هم گذشته از حتی نسبت، به او. است حقیر بسیاری. باشد داشته باید و تواند می

 حوائج از داشتن سواد پیش قرن دو اگر. است پرولتاریا زندگی مره روز حوائج رفتن باال دیگر مسئله

 نبود، شخصی ماشین به احتیاج پیش قرن دو اگر. است ضروریات از امروزه نبود، معیشت ادامه

 در که کارگران و است ضروریات از ماشین است، پیش در آمد و رفت برای که مسافاتی با امروزه

 بنا. ماند می محروم معیشت و تحرک امکان از قسمتی از باشد نداشته را آن پیشرفته داری سرمایه جامعه

 بداشتن نیاز چه آن با رابطه در و باشد داشته باید چه آن با رابطه در بیستم قرن اریایپرولت این بر

 مطلق طور به او آمد در که حالی در است یافته افزایش نسبی طور به او فقر. است شده فقیرتر دارد،

 .است یافته افزایش

 و پرولتاریا ثروت اوتتف آن و کنند می" فراموش" هم را دیگر نکته یک بورژوازی های ایدئولوگ

 و ها ایدئولوگ روی کردن سرخ برای داران سرمایه درآمد نجومی میزان به نگاهی. است داران سرمایه

 این به مسائل که بورژوا خرده های سوسیالیست و ها فئودال سوسیال بیچاره. است کافی ها آن اعتذارطلبان

 پوشالی بنای کارگران، آمد در ازدیاد ریاجبا مشاهده هنگام این بر بنا و نکرده درک را سادگی

 بسختی ینجوش مشاهده، این به اجبار از قبل که نیست بیهوده و بینند، می منهدم را خود ایدئولوژیک

 !نبینند را خود ایدئولوژیک واقعیت تا شوند می منکر را واقعیات چند،یپ می خود مغز بدور سرخود کاسه

 

 

 داری سرمایه های بحران
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 زمانی تا و است مهم و ملموس دستاوردهای ارائه یعنی شکوفائی، حال در که زمانی تا را میسیست هیچ

 بازی در. طلبید مصاف به آمیز موفقیت طور به توان نمی دارد اختیار در وسیعی امکانات هنوز که

 نقش نیز( او امکان عدم یا) مقابل طرف اشتباه است، مهم طرف یک هوشیاری که همانقدر شطرنج،

 ازدیاد در ها بحران این العاده فوق نقش و داری سرمایه ادواری های بحران ناپذیری اجتناب توضیح. دارد

 برای بورژوازی، مقاومت و مقابله امکان نسبی شدن کم و پرولتاریا، بسیج و تحرک امکان

 بود این نه اگر بود نمی نیازی. بود نمی نیازی هم کالم دو بهمین ا  قائدت که است زائد آنقدر ها مارکسیست

 کالم بهمین ما. بودند نکرده اخته ای عده برای را مارکسیسم ایستی، دبره و مائوئیستی التقاطی مکاتب که

 این لنین بگفته. است عینی ضروریات از انقالب تحقق برای ها بحران این وجود که کنیم می بسنده

 داری، سرمایه ادواری های بحران کنار در که داستپی نگفته..." نمیتوانند ها باالئی".....  که است زمانی

 جنگ، بروز تاریخ، در. داشت کافی توجه باید هم گیرد می را ها آن گریبان که دیگری های بحران به

 شرایط آمدن فراهم کننده تسریع های فاکتور ترین عمده از...  و قحطی ــ اقلیمی، و طبیعی، حوادث

 بد سیاست اثر در اقتصادی مختلف های بحران ها این بجز. ماند اهندخو چنین و اند بوده انقالب عینی

 با تولید سطح نادرست تناسب علت به( UNSER CONSUMPTION) مصرف کم بحران و اقتصادی

 جامعه افراد از کثیری بخش از را شده تولید محصوالت خرید قدرت عمالا  نتیجه در که) دستمزد سطح

 از ناشی اقتصادی های بحران(. برسند بفروش خود واقعی ارزش به ندتوان نمی محصوالت و نموده سلب

 باالخره و متروپل، و پیرامون کشورهای روابط عوارض از ناشی اقتصادی های بحران سیاسی، بحران

 .داشت نظر در باید را فوق عوامل از ترکیبی

 

 

 

 های کارگری جنبش

 تشکیل انقالبی شرایط فقدان یا وجود نظر از عهجام یک شرایط ارزیابی در را مسئله ترین مهم چه آن

 ولی دارد وجود شرایطی هر تحت و همیشه کارگران حرکات. است کارگران حرکات میزان دهد می

 به نه و ــ اجتماعی سطح در که گردد می ظاهر اجتماعی نیروی یک عنوان به زمانی فقط ها این

 یک های توده مبارزات صورت به که آید می حساب به هنگامی. شود ظاهر ــ فردی تحرکات صورت

 طبقه صورت به خود در طبقه که زمانی. باشد آمده در کارگر عناصر مبارزات صورت به نه و طبقه

 طبقه تنها نه که آنگاه. باشد آمده بوجود کارگر طبقه آگاهی خود که زمانی. باشد آمده در خود برای

. ببیند دار سرمایه طبقه مقابل در جامعه در طبقه یک بهمثا به را خود بلکه باشد آمده بوجود کارگر

 بر در تاریخ در را خود رسالت و بداند خود آن از بلکه دار سرمایه به متعلق نه را خود کار محصول

 یابد، در استثماری روابط قید از ها انسان کلیه آزادی و طبقه بی جامعه ساختن و موجود نظام انداحتن

 بدون. بگذارد اثر جامعه مسیر در بتواند مادی نیروی یک صورت به ارگریک مبارزات که هنگامی

 بورژوازی، جدی طلبیدن مصاف به بدون طبقاتی، وسیع حرکات وجود بدون طبقه، شدن خود برای

 عینی شرایط متشکله ءزج حرکات این. باشد میان در تواند نمی اجتماعی انقالب تحقق امکان از سخنی

 بجاست حال این در شمریم، می عینی شرایط متشکله جزء را کارگر طبقه مبارزات و حرکات ما. هستند

 .آیند می بوجود خود چگونه مبارزات این که بپردازیم مسئله این به که
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 ذهنی شرایط

ن جا نیز مکانیست یولی در ا. خیزد شعور از ماده، شرایط ذهنی از شرایط مادی برمی که است طبیعی

مکانیست ارتباط مادی و . کند ن بودن تفاوت خود را در دو نوع برداشت آشکار میبودن با دیالکتیسی

به نظر او شرایط ذهنی همان  یک جامعهپندارد، شرایط مادی  ای مستقیم و یک طرفه می ذهنی را رابطه

 ....آورد و  جامعه را بوجود می

یت داشت که شرایط مادی ــ رشد مسئله واقع داری این در ابتدای عصر سرمایه. کنیم ما چنین فکر نمی

ولی همان . بتواند بوجود آید( سوسیالیستی علمی)رسید که آگاهی  ای می نیروهای مولده ــ باید به درجه

. طور که در صفحات پیش گفتیم اکنون آگاهی سوسیالیستی علمی امری بوجود آمده، تولد یافته، است

قابل آموزش، آموختن و انتقال به جوامع دیگر . ماند این آگاهی دیگر در سطح یک جامعه باقی نمی

تر بودن شرایط ذهنی ــ  توان سخن از پیشرفته ای از جوامع می ، در پارهاین عصرو بنا بر این در . است

 میان در ویتنام وجود تضادی عالوه بر تضاد. الاقل در اقشاری از جامعه ــ از شرایط مادی کرد

ها شرایطی را بوجود  عمار و امپریالیسم، به اضافه آموزش کمونیستسرمایه و کار، یعنی تضاد با است

ن آموجود ــ از حد رشد نیروهای مولده  سوسیالیستیآورد که بر حسب آن شرایط ذهنی ــ میزان آگاهی 

برعکس در جوامعی دیگر ــ و باز به علل دیگر ــ میزان آگاهی، شرایط ذهنی، . جامعه باالتر بود

فعال ) امریکا و اروپای غربی و ژاپن. طلبد حدی است که نیروهای مولده آن جامعه میبسیار نازلتر از 

های بارز این عدم تجانس شرایط مادی و ذهنی  نمونه!( گذریم می سوسیالیستیاز بسیاری از جوامع 

دن اما شرایط ذهنی برای آماده کر. دهند های دیگر را بدست می جوامعی دیگر مانند ایران نمونه ،هستند

 ا  رود کسی علن ها انتظار نمی کنند؟ در میان مارکسیست شرایط تحقق انقالب چگونه خود را اعمال می

کند ولی چه  کسی چنین ادعائی نمی ا  علن)به صورت آگاهی نقش دارد  مدعی باشد که آگاهی صرفا  

ذهنی، خود به طور شرایط  ،برای ما آگاهی(. گویند ا چنین میه هرابسیارند کسانی که در لفافه و استع

مارکس . تواند ماتریالیزه شود و به عینیت بدل گردد آگاهی بالقوه می. پتانسیل یک نیروی مادی است

 ما مشخص مسئله در ".گردد که توده گیر شود به قهر مادی مبدل می یبه مجرد... تئوری "گوید  می

 مبارزات ،(است مادی شرایط دیگر عنصر) اساسی عنصرهای از یکی صورت به کارگران آگاهی

 این و مبارزات این.  23بخشد می اعتالء و آورده بوجود را کارگری های تشکل و یافته سازمان کارگری

 .هستند عینی شرایط جزء و دارند عینیت نیستند، ذهنی دیگر ها تشکل

 سجممن کل یک صورت به ،هیافت عینیت ذهنیتِ  و مادی شرایط گونهچ که کنیم می مشاهده این بر بنا

 در و مربوطند بهم کامال   اند مقوله دو که ذهنی و عینی شرایط چگونه. آورند بوجود را عینی شرایط

 فقدان و عینی شرایط بودن آماده" ردیف در ادعاهائی که بینیم می باز و. دارند قرار دیالکتیکی ارتباط

 :کنیم می خالصه. اند پایه بی و نادرست حد چه تا" ذهنی شرایط

                                                           
23
 را آگاهی چنین کارگران اکثریت که صورتی در یعنی صورت، این غیر در. نیست سوسیالیستی علمی آگاهی ا  الزام آگاهی این که است طبیعی ــ 

 سیاسی های انقالب به اکثر حد عمومی های عصیان و داد نخواهد رخ سوسیالیستی اجتماعی انقالب ا  مسلم نکوشند، سوسیالیسم برای و باشند نداشته

 .شد خواهد منتهی



33 
 

33 
 

. همیشه در حدی وجود داشته است( روابط استثماری)طبقاتی شرایط مادی   جوامع در تاریخ، طول در 

مکتسب  اهیگشرایط مادی یک جامعه به اضافه آ. شود تر می آماده ا  این شرایط در جوامع مشخص مرتب

شرایط ذهنی . شوند از جوامع دیگر، موجب پیدایش شرایط ذهنی می واز شرایط مادی همین جامعه 

، میزان حدت تضادهای شرایط مادی ابتدائی. شود ود تحت شرایط معین بدل به نیروی مادی میخ

شرایط عینی  ا  ذهنی ماتریالیزه شده را مجموعهای آن، و شرایط  داری و بحران درونی سرمایه

که ها تا زمانی  آگاهی ذهنی انسان. ها وجود دارند خارج از ذهن انسان. ، چون عینیت دارندخوانیم می

این آگاهی ذهنی باید توده گیر شود . ماتریالیزه نشوند، هیچ تاثیری در آماده کردن شرایط انقالب ندارد

گیرد، توده در پروسه مبارزه است که میتواند این  را از روی کتب فرا نمی و نگفته پیداست که توده آن)

 ...".خواهد توده دیگر نمی" لنین  باز به گفته و این آن زمانی است که(. آگاهی را خلق و نیز جذب کند

بندی مطالب فوق، جوامع را بر حسب میزان  بینیم که با جمع بنابر این قبل از ختم این مبحث الزم می

 .رشد شرایط انقالبی تقسیم بندی کنیم

و تحقق آن ــ کسب قدرت سیاسی برای تغییر . گفتیم که انقالب اجتماعی یک پروسه است ما قبال  

 .در مسیر آن( ولی نقطه بسیار مهمی است، نقطه عطفی است)نقطه ایست تماعی ــ مناسبات اج

تواند از منابع خود  مادی انقالب وجود دارد و بحدی رسیده است که می ما دورانی را که در آن شرایط

 دوران تدارک انقالبشرایط ذهنی مناسب را طی یک پروسه ایجاد کند،  24جامعه و یا جوامع دیگر

ها کمک به تسریع پروسه اعتالء آگاهی، ایجاد  در این دوران تدارک، وظیفه کمونیست. یمخوان می

های مختلف اقدام به این امر در شرایط مختلف ، موضوع  ها و شیوه توضیح شکل)شرایط ذهنی است 

هنگامی که این شرایط بوجود آمد و با رشد مبارزات کارگران توده گیر (. بحث جداگانه ایست

توانیم  است که می تنها در این زمان. شد، شرایط عینی تحقق انقالب نیز آماده شده است( لیزهماتریا)

 .آمادگی، دوران تدارک است ماقبلدوران . بگوئیم شرایط عینی انقالب آماده است

 :ای دیگر و باز نکته  

اد وسیع به رسد ولی ها به ابع اگر شرایط مادی آماده باشد و رشد بسیاری کنند، اگر فقر و مسکنت توده

ها ــ و اگر مایلید بگوئیم  ها، شورش ها، قیام عصیان. شرایط ذهنی آماده نباشد، جامعه منفجر خواهد شد

در . توان گفت انقالب اجتماعی سوسیالیستی ها را دیگر نمی ولی این. ها ــ بوجود خواهد آمد انقالب

. ها بگذارید خواهید بر این انقالب را که می نامیتوانید هر  خواهد شد ولی شما می" انقالب"جامعه 

توانند حتی  یره میغطی، حوادث طبیعی و ح، جنگ، ق(داری های مختلف سرمایه بحران)شرایط بحرانی 

در تاریخ بارها و بارها ــ و . در شرایط فقدان شرایط ذهنی، یک جامعه را، یک نظام را، متالشی کنند

و اگر . نین بوده استچره، و در تاریخ معاصر غالب اوقات ــ شاید بتوان گفت در تاریخ کهن هموا

باید بدانیم که در دوران تدارک . داد باشیم، باید بدانیم که تدارک باید)!( نام های بی نخواهیم شاهد انقالب

ها که چنین  آن. هستیم و نه در دوران آمادگی شرایط برای انقالب سوسیالیستی انقالب سوسیالیستی

کنند که طالب  خوانند، با همین ابراز مشخص می ها که شرایط را همواره آماده انقالب می ند، آناندیش نمی

 !نام و نه انقالب سوسیالیستی انقالب بی. چه انقالبی هستند

 
                                                           

24
جوامع  ومسئله یک جامعه  ا  دیدیم که دائم ما نیاز نمیاگر درک واقعی مسئله جهانی بودن سرمایه در میان همه مدعیان کمونیسم وجود داشت ــ  

مکرر ولی ) ولی از آن جا که ما در این مقاله به توضیح. ، بیانگر روشن وحدت ارگانیک این جوامع استداری جهان سرمایه. دیگر را پیش کشیم

 .مه، به این عبارات توسل جوئیمایم، مجبوریم که برای رسا بودن مطلب برای ه این مسئله نه پرداخته( متاسفانه ضروری
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 داری انقالب اجتماعی در جامعه سرمایه

 تنهادانند،  داری می روابط تولیدی سوسیالیستی را جانشین مسلم روابط تولیدی سرمایه برای کسانی که

یافت، تعیین  انقالب اجتماعی این جوامع، انقالب سوسیالیستی است، ولی اگر قضیه بهمین جا خاتمه می

تر  داری از حل معادله یک مجهولی هم آسان نوع و شکل و آرایش طبقاتی در انقالب همه جوامع سرمایه

 .ؤثرندولی عوامل بسیاری دیگر نیز در تعیین این متغیرها م .بود

داری نه تنها رابطه غالب،  ابط تولیدی سرمایهوداری پیشرفته، یعنی در جوامعی که ر در جامعه سرمایه

ی دهد، یعنی در جوامعی که پرولتاریا اکثریت کم   بلکه رابطه تولیدی منحصر به فرد را تشکیل می

داری در  ابط سرمایهوجود رو)سازد، مسئله ارضی برای بورژوازی مسئله حل شده ایست  نفوس را می

تولید کشاورزی، کار مزدوری و صنعتی شدن کشاورزی همراه با مالکیت خصوصی بر زمین و ابزار 

تواند از هنگام کسب قدرت سیاسی بالفاصله  داری به سوسیالیستی می ، دگرگونی روابط سرمایه(تولید

این . داران منتهی شود ایهشروع شده و طی یک دوران کوتاه به خلع ید کامل سیاسی و اقتصادی سرم

های مارکس و انگلس در مورد سرنوشت  را در پیش بینی  انقالب همان پدیده ایست که ما شرح آن

 .یابیم داری پیشرفته می جوامع سرمایه

 .های بسیار دارد داری کنونی تفاوت دانیم که سرمایه داری زمان مارکس و انگلس با سرمایه اما ما می

داری بر مبنای  تغییر نیافته است، هنوز سامان اساسی و یا ستون فقرات سرمایه داری ماهیت سرمایه

شیوه و شکل انباشت بوجود آمده است که  راستوار است ولی تغییرات فراوانی د یانباشت ارزش اضاف

انحصاری ــ سلطه انحصارات به جای رقابت آزاد ــ پیدایش سرمایه  ها سرمایبجانشینی سرمایه آزاد 

فتح بازارهای جدید جهانی توسط . نوزدهم و اوائل قرن بیستم بوجود آورد و باالخره قرنمالی 

در   داری، در ربع آخر قرن نوزدهم زمینه مادی مناسب را برای تشدید انحرافات رفورمیستی سرمایه

های  وسوسه و خیانت بعلتاین انحرافات نه . سوسیال دموکراسی و جنبش کارگری غرب بوجود آورد

شود ــ بلکه بعلت بوجود آمدن زمینه مادی  تصور می ا  بری سوسیال دموکراسی ــ چنان که غالبره

و بنا بر این )مناسبی بود که فتح این بازارها و غارت استعماری و امپریالیستی بوجود آورده بود 

 رهبری داشت و یا شرایط را برای انحرافات رهبران خائن را در مسند رهبری جنبش کارگری نگاه می

داری،  های سرمایه کران مستعمرات به رگ تزریق ثروت بی(. ساخت و تقویت این انحرافات آماده می

در گذشته چنان مبارزاتی درخشان کرده  ای در کالبد آن دمید و طبقه کارگر این کشورها را که جان تازه

دند، در یک دوران بودند که حتی به طور موقت موفق به کسب قدرت سیاسی هم در مواردی شده بو

داری متروپل  ارت جوامع مستعمره و ازدیاد امکانات سرمایهغاین امر بجز به یمن . رکود نسبی قرارداد

تا ( امپریالیستی)مبارزات کارگری در جوامع صنعتی پیشرفته . در ایجاد رفاه نسبی و رفورم میسر نبود

موجه رکود در غرب، بیداری در شرق  هنگام جنگ دوم جهانی اول رکودی نسبی یافت اما همین عاملِ 

انتقال ثروت از مستعمرات به جوامع ." مانده آسیای پیشرفته و اروپای عقب. "را بدنبال داشت

ری و هوشیاری اامپریالیستی به همان دلیل که باعث رکود نسبی مبارزات کارگران در غرب شد، بید

شرق بیش از آن چه که . ق را به همراه داشتنسبی ــ والجرم بروز و تشدید مبارزات ــ در جوامع شر

های  مبارزات سال. طلبید، از خود بیداری و هشیاری نشان داد داری آن می مرحله انکشاف سرمایه

تئوری و عمل نشان دادند که در . ی تجربه و تدوین تئوری این مبارزات بودها سال۰۰۰۹تا  ۰۸۸۱
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توانند براهی روند که در آن  روهای مولده میشرایط وجود امپریالیسم جوامعی با رشد نازل نی

 .سوسیالیسم آغاز به پدیداری کند

هنگامی که این تئوری در حال تکوین بود، قلت تعداد پرولتاریا و کثرت دهقانان بالتبع سئواالتی را 

و مبارزین مختلف  فراوانی بین انقالبیون یها در روسیه برای حل این مسئله جدل. کرد مطرح می

 .دادند چهار بینش را نشان می ا  ها و نقطه نظرهای متعدد، عمدت این جدل. د آمدبوجو

ای بین پرولتاریا و دهقانان قائل نبودند و خواهان انقالب  وجود تفاوت عمدهه ها ب نارودنیک    ۰

( سوسیالیسم نارودنیکی)داری  یر سرمایهغوجود آوردن نظامی غیرفئودالی و ه زحمتکشان به منظور ب

های  خلق برای فریب" سوسیالیستی"داری که امروزه از طرف کشورهای  راه رشد غیر سرمایه. ودندب

 25.یابد شود سلف خود را در این بینش می جوامع عقب افتاده تبلیغ می

پرلتاریا باید . نظریه منشویکی ــ شرایط خاص جامعه روسیه موجب تحرک پرولتاریا شده است     ۲

برای ( کنند که با فئودالیسم و استبداد مبارزه می)م و همصدا با بورژوازی لیبرال گا در این شرایط، هم

رسالت تاریخی رهبری انقالب بورژوائی با طبقه بورژواست . ایجاد انقالب بورژوا دمکراتیک بکوشد

. بنا بر این پرولتاریا باید به رهبری این طبقه تن دهد تا در اقدامات ضد فئودالی خود موفق شود

. به رماند رولتاریا نباید در این مرحله کاری کند که بورژوازی لیبرال را به ترساند یا از انقالبپ

عالی رشد نیروهای مولده قرار گرفت و تعداد پرولتاریا  داری شد و در سطح هنگامی که جامعه سرمایه

، بینشف این فرزندان خل. بیشتر گشت، پرولتاریا فرصت خواهد داشت که انقالب سوسیالیستی کند

تفاوت آنان با خائنین همکار رژیم در . هستند... ها و  های زنگا رنگ امروز، اکونومیست رویزیونیست

ها در ظاهر معتقدند باید برای انقالبی که بورژوازی در آن به سلطه کامل  این است که رویزیونیست

خائنین همکار رژیم . را برداشت د راه ــ و از جمله سلطنت عقب مانده ــسمبارزه کرد و موانع  26رسد

بنا بر این به انکشاف آن باید . یافته و اکنون مرحله رشد نیروهای مولده است معتقدند که انقالب انجام

 .کمک کرد

نظریه لنینی ــ دهقانان، کارگران و بورژوازی لیبرال خواهان انهدام روابط فئودالی، هر یک به        ۵

( و سلطنت)ها  ولی بورژوازی لیبرال در تضاد و وحدت با فئودال. هستند ه معینی،زدلیلی و تا اندا

تنها طبقاتی هستند که مبارزه با فئودالیسم  ارگرانکدهقانان و . باالخره جانب سلطنت را خواهند گرفت

نظام فئودالی، مبارزه با  هدف کارگران از انقالب از میان بردن بقایای. را تا به آخر خواهند کرد

خواست دهقانان مبارزه با قیود . ار بورژوازی و آغاز کردن به ساختمان روابط سوسیالیستی استاستثم

است، ولی دهقانان یک طبقه یک پارچه را  هو بقایای فئودالی است که بورژوازی از میان بر نداشت

ا از نظر های مختلفی ر در میان دهقانان از کوالک ثروتمند تا برزگر بی چیز، طیف. دهند تشکیل نمی

دهقانان بی چیز نه تنها متحدین پرولتاریا در مبارزه علیه . دهند موضع در پروسه تولیدی تشکیل می

ه ب. هم شرکت کنند داری در مبارزه با استثمار سرمایه توانند مینظام و استثمار فئودالی هستند، بلکه 

، لنین معتقد بود که سناریوی "یباشددهقان فقط خرافاتی نیست بلکه قادر به استدالل نیز م"گفته مارکس 

وسیه رتواند در شرایط  می( بورژوازی شهری و خرده)تاریخی رهبری دهقانان توسط بورژوازی 

                                                           
25
سازش بنفع بورژوازی تحت القاظ  برای استواقعیت این است که این اصطالح پوششی . ــ البته این بشرطی است که چنین تبلیغی را باور کنیم 

 ".غیر بورژوائی"
26
هستند که طی آن " انقالبی"حامی آن نوع ( پس غرض حاصل است)است  ه معتقدند حکومت در دست بورژوازیکها  ای از رویزیونیست ــ پاره 

های مختلف مفاهیم مختلف  همان طور که گفتیم انقالب برای انسان. دهد" تر تر و واقع بین جناح سالم"جناح فعلی بورژوازی حاکم جای خود را به 

 !دارد
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این امر که این تئوری لنین به بهترین وجهی اثبات . عوض شود و این رهبری را پرولتاریا بدست گیرد

ای اشاره  به نکته ال  مدر این جا مج .ندارد ازی به توضیحیمد نآها در  تاریخی یافت و جزء واقعیت

های امروزی قرار گرفته است و از  ها و اکونومیست مورد سوء استفاده تروتسکیست ا  کنیم که غالب می

 .ها واقع شده است متفاوتی مورد بهره برداری مائوئیست جانب کامال  

 فراموش نشود که مخالفین. کرد ها به درستی به نقش دهقانان توجه می لنین در جدل خود با منشویک

تکیه بر . شد اقامه میها  مقابل آن ها بودند و تزهای بلشویکی در ها، منشویک اصلی این تز بلشویک

از . ن زمانآنقش دهقانان، درک ضرورت اتحاد دهقانان و پرولتاریا در انقالب اجتماعی روسیه 

با دهقانان فقط تا  "استدالل"دانست که امکان  میمعهذا لنین بخوبی . ترین دستاوردهای لنینیسم است عمده

دید که دهقانان در مقابل  او بخوبی می. آن حد وجود دارد که مطابق با خواست تاریخی طبقاتی آنان باشد

 ۰۰۱۳او در سال . توانند مقاومت کنند و چه بسیار خواهند کرد می اجرای موازین سوسیالیستی

توجه کنید و نه ]تا به حدی که جنبش دمکراتیک و انقالبی ما از جنبش دهقانان : "نویسند می

کنیم که بهمان نسبت که  خود را آماده می( ا  از همین حاال و آن. )کنیم است، طرفداری می[ سوسیالیستی

 وظیفه دوگانهتمام چکیده در این . شود با آن مبارزه کنیم جنبشی ارتجاعی و ضد پرولتری می

ما از طریق هر گونه اقدامی، منجمله مصادره، از آغاز تا  :نویسد باز میو [. تاکیدها از ماست"]است

از ( بلکه در عین حال ا  حتا نه بعد) ا  پایان، از دهقانان به طور کلی علیه مالکین زمین حمایت و بعد

بنا بر این هر نوع توهمی مبنی بر این که گویا  ".کنیم پرولتاریا علیه دهقانان به طور کلی حمایت می

دانسته  خواهان برقراری روابط سوسیالیستی می یک طبقهو یا به مثابه )!( نین دهقانان را سوسیالیستل

ای از غرض ورزی و  که یا حاکی از نفهمیدن یک کالم از لنین و یا نشانه تاست آن قدر مبتذل اس

از ابتدا علیه  دانست و نه علیه فئودالیسم می لنین دهقانان را متحد پرولتاریا. دروغگوئی محض است

ها را به مثابه یک طبقه متحد پرولتاریا در مبارزات ضد فئودالی یعنی  او آن. داری نظام سرمایه

دانست و نه در انقالب  می( که معتقد بود در خصلت و مضمون خود بورژوائی است) 27دمکراتیک

و  قد بود که دهقاناندانست و معت ازآن جا که پرولتاریا را تنها نیروی انقالبی نمی .سوسیالیستی

به علت حاکمیت سیاسی سلطنت فئودالی بهر حال طالب ( لزلزبا همان خصلت دو گانه و ت)بورژوازی 

انقالب ضد فئودالی هستند، انقالبی با این آرایش طبقاتی را در مقوله انقالب بورژوا دمکراتیک قرار 

( داران مایهرمنجمله س) قشار و طبقاتیعنی برخالف خلقیون سوسیالیست معتقد نبود که این ا. داد می

این که منطق این انقالب بورژوا ــ دمکراتیک به . برای انقالب سوسیالیستی مبارزه خواهند کرد

رهبری کارگران این دگرگونی را در ادامه خود بجائی خواهد کشاند که علیرغم خواست بورژواها و 

امری است که ( دگرگونی سوسیالیستی خواهد بود یعنی)گیرد  ها قرار می در تضاد آنتاگونیستی با آن

. دتواند بکن کاری نمی بینی کند فعال   نیست و بر فرض هم که پیش وازیژقابل پیش بینی برای بور

این . بورژوازی مجبور است انقالب کند و این امید را دارد که آن را در سطح دمکراتیک نگاه دارد

مقدمه  ا  و هدف اوست در صورتی که برای کارگران صرفانقالب بورژوا دمکراتیک انقالب نهائی 

شود که کارگران  و این فرض نیز تنها زمانی حاصل می .ایست برای ادامه انقالب، انقالب سوسیالیستی

                                                           
27
همین ه ب ما در این مورد خواهیم نوشت فعال  . یابد ا میهای مارکسیستی مفهوم خاص خود ر ــ واژه دمکراتیک، مانند واژه امپریالیسم در نوشته 

غرض .... به صورت مسائل روستائی نیست "های مطلوب بورژوازی برابری و برادری آزادی"کنیم که غرض از دمکراسی در این جا،  بسنده می

 .خصلت ضد فئودالی است
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سوسیالیستی  در راس انقالب باشند تا عالوه بر مبارزه ضد فئودالی دگرگونی. در راس انقالب باشند

 28.کنند

. شد تیم برای لنین، انقالب روسیه بصورت انقالب بورژوا دمکراتیک شروع میبه هر حال چنان که گف

. دادند بورژوازی و پرولتاریا، بلکه پرولتاریا و دهقانان تشکیل می هنرا آن  عمده شرکت کننده گان در

این . کرد تبلیغ می( کردند هائی که بر بورژوازی تکیه می برخالف منشوبک)او آلترناتیو دهقانان را 

دانیم که به یک ایراد  بینش همان طور که گفتیم مهر تائید و اثبات تاریخی خورد، معهذا ما ضروری می

دیکتاتوری "متدولوژیک از نقطه نظر اصطالحی که لنین بکار برده است اشاره کنیم و آن اصطالح 

ما . قه استو به عبارت دیگر وارد کردن مفهوم دیکتاتوری دو طب" و دهقانان دمکراتیک پرولتاریا

همان طور که گفتیم به مسئله ضرورت اتحاد دهقانان و پرولتاریا در روسیه که از طرف لنین مطرح 

است نیز مورد پذیرش ( ضد فئودالی)شد اعتقاد داریم و این امر که این اتحاد بر مبنای دمکراتیک 

اعمال . امح استولی اتحاد دموکراتیک را دیکتاتوری دمکراتیک خواندن بنظر ما یک تس. ماست

بلکه ایجاد نظامی جدید  (جنبه سلبی آن)شود  دیکتاتوری یک طبقه به انهدام نظام کهن خالصه نمی

دیکتاتوری معادل اعمال قدرت و خواست طبقاتی جهت ایجاد نظامی   .را هدف دارد( جنبه ایجابی)

کارگر طالب  و هم طبقهدر این حال باید پرسید چه نظام نوینی است که هم طبقه دهقان . نوین است

دهقانان را به مثابه یک  یدیگر اصیلاشاره کردیم که لنین خود مانند هر مارکسیست  آنست؟ ما قبال  

بلکه در عین  ا  حتا نه بعد"داند و به مسئله تضاد آنان با کارگران  طبقه خواهان بر قراری سوسیالیسم نمی

وصی قطعه زمین است و حال آن که خواست خواست طبقاتی دهقانان، مالکیت خص. واقف است" حال

دهقان و کارگر در منهدم کردن نظام کهن . طبقاتی پرولتاریا نفی هر نوع مالکیت خصوصی است

نقل قول لنین را تکرار . ایستند متحدند ولی برای بر قراری نظام نوین به مثابه طبقات مقابل هم می

بلکه در عین  ا  نه بعد) ا  کنیم و بعد ن زمین حمایت میما از دهقانان به طور کلی علیه مالکی: "کنیم می

در بنا بر این اتحاد دهقانان و کارگران ." کنیم دهقانان به طور کلی حمایت می علیهاز پرولتاریا ( حال

ها همان قدر که در  این. توان خواند دمکراتیک دهقانان و پرولتاریا نمی دیکتاتوریانهدام نظام کهن را 

هن متحدند در ساختن نظام جدید که وجه دیگر دیکتاتوری است مقابل هم هستند، تضاد انهدام نظام ک

از وبقول لنین )کند و یا آن  یا این دیکتاتوری می. آراء متضاد غیر ممکن است دیکتاتوری. دارند

دیکتاتوری دو طبقه غیر ممکن است و اطالق (. کنیم حمایت می پرولتاریا علیه دهقانان به طور کلی

ها ولی  نظر لنین یعنی اتحاد آن محتوایه تائید میکنیم که ما با چین اصطالحی تسامح است ــ اگر چن

ما به خوبی توجه داریم که . توافق کامل داریم( در مورد تضاد)حمایت از پرولتاریا علیه دهقانان 

ی محتوای تئوری سعی در نف( و آن هم نه به درستی)بسیاری از کسان با نشان دادن ایراد این اصطالح 

 .معرف نادانی و در بدترین حالت فریبکاری آنان است این در بهترین حالت. کنند لنین می

در مورد : "نویسد می ۰۰۲۰او در سال . ها در این مورد مخالف بود ا نظر منشویکبتروتسکی         ۷

ن الاقل از پائیز مسئله انقالب ارضی که برای سرنوشت انقالب بورژوائی اهمیت حیاتی داشت، م

معهذا من علیه "دارد که  واظهار می"از اولین لحظه فرارم به خارج یک شاگرد لنین بودم  ۰۰۱۲

در "گوید  و باز می( تکیه از ماست" )قد علم کردم"دیکتاتوری دمکراتیک پرولتاریا و دهقانان " فرمول

" دیکتاتوری دمکرتیک"با فرمول این جا احتیاج به تکرار نیست که محتویات مشخصی که لنین هر بار 

به و تحلیل از تغییرات واقعی در رابطه زشد تا تج کمتر از یک فرمول فرضی مشتق می. کرد عنوان می

                                                           
28
شود  یعنی در ابتدا انقالب بورژوا دمکراتیک نمی. ای نیست ها ــ انقالب مرحله ــ به این نکته توجه شود که از نظر لنین ــ بر خالف استالیتست 

 .گیرند این وظایف با هم و در امتدادهم قرار می. اقدامات ضد فئودالی کند و پس از یک دوران انکشاف انقالب سوسیالیستی کند ا  که صرف
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یک بار برای همیشه به  احتیاج به تکرار نیست که این محتوای تاکتیکی و سازمانی .با نیروهای طبقاتی

در تمام موارد  ا  تقریب .محتویات تاریخ ثبت شده است عنوان یک نمونه کالسیک از واقع بینی انقالب در

و بهر حال در تمام موارد مهمی که من از نظر تاکتیکی و سازمانی خود را در تضاد با لنین قرار دادم 

کند که از سال  اظهار می ۰۰۲۰به عبارت دیگر او در سال (. انقالب پیگیر" )حق به جانب او بود

دیکتاتوری دمکراتیک دهقانان و "فرمول . گرد لنین بوده استدر مورد مسئله ارضی شا ۰۰۱۲

داند که او با آن  او می" یک نمونه کالسیک از واقع بینی انقالبی"لنین و  تاکتیکرا یک " پرولتاریا

یعنی او از . مخالف بوده ولی اکنون پی برده است که در این تاکتیک حق به جانب لنین بوده است

( دمکراتیک فرمول دیکتاتوری)لنین موافق بوده و اکنون هم با تاکتیک او  گذشته با محتوای تئوری

یعنی ده سال بعد، در  ۰۰۵۰ولی هم او در سال . است ۰۰۲۰این اظهار او در سال . موافق شده است

منشویکی، بلشویکی و : سه بینشتابی که بنا بود بیوگرافی لنین شود در همین زمینه از کبخش اول 

. دهد که چگونه بینش او از همان ابتدا با لنین متفاوت بوده است کند و شرح می ت میتروتسکستی صحب

نقل قول دیگری ( ۰۰۱۱ــ ۰۰۱۳نوشته خودش " )قبل از نهم ژانویه"از جزوۀ ( ۰۰۵۰)او در این سال 

. چیست" پرولتاریا و دهقانان دیکتاتوری"از آن چه گفته شد روشن است که نظر ما نسبت به : را آورد 

" خواهان"غیرقابل قبول میدانیم یا نه و یا ما  را از نظر اصولیاصل مسئله در این نیست که آیا ما آن 

دانیم ــ الاقل به معنای آنی و صریح آن  می تحقق ناپذیرما آن را . این شکل همکاری سیاسی هستیم یا نه

کند و در پایان  بندی می معاو سپس بینش منشویکی و لنین و خودش را ج( ها از ماست تاکید...." )

یکسان، هم تجانس دو بینش آخری را در تضاد و آشتی  موجز با روشنی یها این فرمول بندی: نویسد می

ها را در مورد  آن اختالف بسیار اساسیدهد و هم  ناپذیریشان با چشم انداز لیبرال ــ منشویکی نشان می

سه بینش از انقالب روسیه ــ تاکید از ." )انقالب زائیده" دیکتاتوری" وظایفو  تماعیجخصلت امسئله 

 (.ماست

گوید و تروتسکی  چیزی می ۰۰۱۳در مورد تروسکی  ۰۰۲۰کنیم که تروتسکی  بنا بر این مشاهده می

است "( فرمول)"در ابتدا فقط اختالف بر سر فرم . چیز دیگری ۰۰۱۳در مورد همان تروتسکی  ۰۰۵۰

شود اختالف  اظهار می ا  بعد(. نظر لنین درست بوده" توای تاکتیکیمح"شود  که بعد برای او روشن می)

مشکل است بتوان ! وجود داشته است" دیکتاتوری"اساسی در مورد مسئله خصلت اجتماعی و وظایف 

حقیقت این است که تروتسکی . در مورد این ابرازات بکار برد" تاکتیکی"واژه دیگری بجز دو گوئی 

استالین را پا  ۰۰۵۰تروتسکی . که ادامه دهنده لنین اوست و نه استالینخواست ثابت کند  می ۰۰۲۰

 .گفت دید و سخنی دیگر می برجا می

در مورد دلیل مخالفت گذشته خود  ۰۰۲۰تروتسکی . کنیم ای یگر اشاره می زمینه باز به نکته در همین

د علم کردم، زیرا در آن این ق[ ... آن]من علیه : "گوید می" فرمول دیکتاتوری کارگران و دهقانان"با 

به کدام طبقه تعلق خواهد گرفت در آن باز گذاشته  واقعیدیدم که این مسئله که دیکتاتوری  نقص را می

توانند پرولتاریا را  کند که دهقانان نمی مکرر تاکید می ۰۰۵۰او در همین جروه و هم در سال ." شده بود

را  ای که لنین آن  او اعتماد دارد که پدیده تر ارت روشنبه عب. کنار بزنند و جای او را اشغال کنند

. تواند دیکتاتوری پرولتاریا باشد خواند در حقیقت فقط می می" دیکتاتوری دمراتیک دهقانان و کارگران"

از است ولی چون دهقانان بهر حال س صورت ظاهریعنی ایراد این است که این فورمول فقط در 

با این همه، چنان که نشان (. یعنی ایراد واقعی ندارد)پس در واقع چنین نیست توانند دیکتاتوری کنند نمی

سخن " از اختالف بسیار اساسی در مورد خصلت اجتماعی و وظائف دیکتاتوری ۰۰۲۰دادیم در سال 

 !گوید می
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های  العمل خود را در تفاوت نظرهای فاحش میان تروتسکیست های تروتسکی عکس این دوگوئی

چه مورد نظر ماست این  آن. ولی این مسئله ای است که به این بحث مربوط نیست بدای امروزی می

خود او  بعدیهای متناقض  گفته و این را نه از گفته چه می ۰۰۱۳نشان دهیم تروتسکی در سال  هاست ک

 .توانیم پیدا کنیم او می همان زمانهای  زمان، بلکه از نوشته در مورد آن

ایجاد خواهد کرد که تحت آن، قدرت  یبه نظر ما انقالب روسیه شرایط: " دنویس او در این سال می

 بدست پرولتاریا بیفتد، قبل از آن که سیاستمداران( باید میو در صورت پیروزی انقالب )تواند  می

توجه کنید تا این جا ]لیبرالیزم بورژوائی فرصت پرورش کامل نبوغ سیاستمداران خود را پیدا کنند 

بورژوازی روسیه در حال واگذاری تمام مواضع انقالب به پرولتاریا [ ... ش دهقانان نیستسخن از نق

به  یپرولتاریا. بهمین منوال ناچار به واگذاری رهبری انقالبی دهقانان به پرولتاریا خواهد بود. باشد می

ر خواهد گرفت ها را از بند رها کرده قرا ای که آن قدرت رسیده، در مقابل دهقانان به عنوان طبقه

( فعال)باز نقش مثبت . کند و در مقابل آن قرار خواهد گرفت پرولتاریا دهقانان را از بند رها می]

پرولتاریا با حمایت دهقانان با استفاده از تمام قوا سعی خواهد کرد سطح [ ... دهقانان فراموش شده است

در کمک به باال پس از انقالب قانان دارد تنها نقشی که حمایت ده". .... فرهنگ روستا را باال برده و 

که در " نتایج و چشم اندازها" در برابر رساله مفصل تروتسکی . بردن سطح فرهنگ روستا است

در مورد نقش دهقانان در  یک کالمحقیقت تز تروتسکی در مورد انقالب روسیه و وظائف آن است 

غیره بدقت مورد بحث قرار  وبورژوازی  خرده مواضع کارگران، بورژوازی لیبرال و !یابیم انقالب نمی

تنها جائی که ذکر از نقش آنان . اند اند، ولی دهقانان یکسره و بکلی در سراسر رساله فراموش شده گرفته

است و آن هم در ضرورت شرکت آنان در  بعد از انقالبآید در مورد نقش آنان در دوران  به میان می

قبل )او در همان جزوه ( و غیره مؤثر افتند 29ردن سطح فرهنگ روستابتوانند در باال ب مثال  )حکومت 

توان به راه حل قطعی رسید، و در  تنها از طریق قیام مسلحانه پرولتاریا می"نویسد  می( از نهم ژانویه

 ."است( تکیه از ماست) اعتصاب عمومیاین مسیر مرحله بعدی 

کند، در تزهای اساسی خود در  ادعا می ا  چه بعد  نبنا بر این واقعیت این است که تروتسکی بر خالف آ

فرمول مورد ادعای او . مورد انقالب روسیه، نقشی یا الاقل نقش مؤثری برای دهقانان قائل نبوده است

ارائه شده او  اصلی و قبال   ، فرمول"دیکتاتوری پرولتاریا متکی بر دهقانان"مبنی بر  ۰۰۵۰در سال 

فرمول لنین است با تصحیح اشتباه متدولوژیک آن و همین است که مورد این فرمول اخیر همان . نیست

 .تائید ماست

. ها بود این نقطه تشابه و وجه مشترک آن. دادند ها و تروتسکی هر دو به دهقانان کم بها می منشویک

باه ها چقدر اشت ولی واقعیات فوریه ــ نه تنها فوریه بلکه واقعیات اکتبر نیز ــ نشان دادند که آن

کنند، شرایط جامعه ویژگی حرکت را مشخص  واقعیات بر مبنای خواست ما حرکت نمی. اند کرده می

 تای دهقانی است ، اگر تعداد پرولتاریا کم است، اگر حاکمیت جامعه در دس اگر جامعه. کنند می

ئله ارضی کنند یعنی مس با خواست ضد فئودالی در انقالب شرکت می ا  لیسم است و دهقانان صرففئودا

 ا  همین خواست محدود ضد فئودالی را دارد محتوای انقالب اجبارو بورژوازی لیبرال هم نشده است  حل

کند چون هیچ طبقه ای بدون خواست  خصلت دمکراتیک پیدا می( و حتا بر خالف میل پرولتاریا)

 .کند طبقاتی خود در انقالب شرکت نمی

                                                           
29
در . های تولیدی روستائی پس از انقالب خواهند بود ن که تشکیل دهندگان کمونــ جالب توجه است که حتا زحمتکشان ده و اقشار پائینی دهقانا 

 .گیرد مورد توجه قرار می( از طریق حکومت وآن هم)در رابطه تولیدی بلکه در باال بردن سطح فرهنگ روستا  هنوشته تروتسکی ن
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*    *  * 

که همکاری  تواند وجود داشته باشد رسیم که شرایط مختلفی می ه میجآن چه گفته شد به این نتیاز 

انقالب شرایطی که مسئله ارضی  .طبقاتی پرولتاریا و دهقانان را در این یا آن نوع انقالب ضروری کند

دهند انقالبی خواهد بود با شرکت پرولتاریا و  حل نشده و هنوز دهقانان اکثریت جامعه را تشکیل می

خواست طبقه دهقان . بینند یک از این دو طبقه تحقق خواست طبقاتی خود را در انقالب می هر. دهقانان

ضد فئودالی و ضد )دمکراتیک و سوسیالیستی  است و خواست پرولتاریا( ضد فئودالی)دمکراتیک 

، انقالب اجتماعی مورد نظر ما در این جوامع انجام وظائف دمکراتیک و سوسیالیستی را (داری سرمایه

ه دهقان در انهدام نظام کهن طبق عهده دارد، به این معنی که از روز اول انقالب، طبقه پرولتاریا وب

لنین در سال  هباز به تکرار گفت 30.گیرند متحد هم هستند و در ساختمان نظام آینده مقابل هم قرار می

انان به طور کلی علیه ما از طریق هرگونه اقدامی، منجمله مصادره، از آغاز تا پایان، از دهق" ۰۰۱۳

به طور  از پرولتاریا علیه دهقانان( حال عینبلکه در  ا  حتا نه بعد) ا  بعدو کنیم  مالکین زمین حمایت می

ای در مسیر همکاری پرولتاریا و  تسخیر قدرت سیاسی نقطه(. تکیه از ماست) کنیم حمایت میکلی 

مرحله آغازین پس از . است( به مثابه یک طبقه)مبارزه پرولتاریا علیه دهقانان  آغازدهقانان و نقطه 

داری که انجام  عقب مانده سرمایه تحقق کسب قدرت سیاسی در پروسه انقالب سوسیالیستی ــ در جوامع

از تکالیف اصلی است ــ ( ر دهقانانیاقشار فق) رولترپر غیوظائف دمکراتیک در رابطه با زحمتکشان 

طبیعی است خصوصیات ویژه این مرحله و زمان  31.نامیم ی میسوسیالیست انقالب مرحله دمکراتیک را

انکشاف نیروهای مولده در  گفت که هر چهان تو به طور کلی می. آن بستگی به عوامل بیشمار دارد

کمتر انجام داده باشد، این مرحله  را وظائف ضد فئودالی خود قبال   بورژوازی و باشد تر سطح نازل

. شود در جوامع پیشرفته این زمان به صفر نزدیک می. ود و بالعکستر خواهد ب دمکراتیک طوالنی

المللی، مسائل طبیعی و غیره نیز هر کدام تاثیر  عوامل دیگر، شرایط ذهنی، نقش رهبری، عوامل بین

فئودالی داشتند در مقابل اقدامات ضد به هر حال دیر یا زود دهقانانی که فقط خواست . بخش هستند

ها  الغاء مالکیت خصوصی به طور کلی مقاومت خواهند کرد و مبارزه با آن سوسیالیستی در جهت

، این مبارزه طبقاتی بستگی به عوامل متعددی خواهد داشت شیوهاما چگونگی،  .شود وظیفه مهمی می

ای به عنوان  که در انتهای این مبارزه طبقه که جای بحث آن این جا نیست، آن چه مسلم است این است

ها انقالب سوسیالیستی شده  ای از کشورهائی که در آن تجربه پاره. وجود نخواهد داشت طبقه دهقان

به صورت مسالمت آمیز و  تواند کال   ها به پرولتاریا می دهد که امحاء طبقه دهقان یعنی تبدیل آن نشان می

زیت نظام دهقانان فقیر و زحمتکش در این پراتیک به م. پراتیک روزمره زندگی حل شود استداللبا 

دهقان علیرغم خواست تاریخی خود در  طبقهخواهند برد ولی این بدان معنی نیست که  سوسیالیستی پی

 .کرده است ساختن نظام سوسیالیستی شرکت

بینیم که به شکل گیری یک بینش پنجم که در  قبل از خاتمه این بخش و پرداختی به مسئله ایران الزم می

 .نمایاند، اشاره کنیم های مارکسیستی خود می ن در واژهنحوه تئوریزه کردن انقالب چی

. ها بر سر آرایش نیروهای انقالبی بود ها با بلشویک مشاهده کردیم که یکی از اختالفات منشویک

ها مدافع همکاری کارگران و  ها مبلغ همکاری بورژوازی و کارگران بودند و بلشویک منشویک

                                                           
30
پرولتاریای ده و باالخره کارگران کشاورزی در  هقانان و نیمهنه گفته پیداست که اقشار تحتانی د. دهقان است طبقهــ توجه شود که منظور  

 .پروسه ساختمان نظام آینده نیز بالقوه متحد طبقه کارگراند
31
. شود فقط به وظائف دمکرانیک پرداخته می" مرحله اول"کنیم که این حکم به معنای آن نیست که پس از انقالب در  ایم و باز تکرار می ــ گفته 

 .شود که در حین انجام وظائف سوسیالیستی به وظائف دمکراتیک نیز پرداخته میغرض ابن است 
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شود که هم بورژوازی و هم کارگران و  به این صورت ظاهر می لهدون مسئ در اندیشه مائوتسه. دهقانان

انقالب " دیکتاتوری دمکراتیک خلق"ای به اسم  با هم در پدیده( بورژوازی  و البته خرده)هم دهقانان 

اثبات این که از دهقانان گذشته، بورژواها . خوبان همه دارند این یک به تنهائی دارد آن چه. کنند می

کشف خصوصیات . ها است شوند بعهده مائوئیست ه برقراری نظام سوسیالیستی میچگونه مایل ب

دون پایه تئوریک و فلسفی  مائوتسه. دار بالشک بسیار جالب است سوسیالیستی طبقات دهقان و سرمایه

 32.ریزد می)!( ها را در امکان غیر آنتاگونیستی بودن تضاد پرولتاریا و بورژوازی ملی  همکاری با آن

در ساختمان سوسیالیسم در چین کردند و نتایجش  یغبلی دجهداران  هم دیدیم که چنین شد و سرمایه  عمال  

های  نادرست دانستن فرمول. معهذا باید در این جا به نکته مهمی اشاره کنیم 33هم از روز روشنتر است

 .نفی ضرورت آنبه معنای نفی انقالب چین است و نه  هدون به هیچ وجه ن تئوریک اندیشه مائوتسه

تفاوت قائل شویم از ادعای مارکسیست بودن باید  توضیح واقعیت، و نحوه واقعیتزمانی که نتوانیم بین 

ما معتقدیم که . ها در این نیست که انقالب چین خوب بود یا بد تاختالف ما با مائوئیس. صرف نظر کنیم

ای مانند چین به وقوع به  در جامعه ترین انقالبی که میتوانست در آن شرایط خاص در هرحال مترقی

ارج بسیار ما به این انقالب حماسه ( متعددش علیرغم اشتباهات)داشت  پیوندد کمابیش چنین ماهیتی می

ای با پرولتاریای بسیار بسیار نا چیز در  در جامعه. ای بسیار مترقی بود آفرین از آن جهت است که پدیده

نگشت شماری سوسیالیست، با انبوه عظیم توده دهقانان، در شرایط تعداد اقیاس با سایر زحمتکشان، با 

شدند، اگر توهمات  اگر طبقاتی که در انقالب شرکت کردند بسیج نمی. سلطه استعمار و امپریالیسم

انقالب  .ماند ک بجای فرار به تایوان، حاکم چین باقی میچچیانکای ،اکونومیستی در چین غلبه داشت

ترین طبقات و عناصری که در آن مقطع خاص  ن شانس را بوجود آورد که آمادهعظیم اجتماعی چین ای

داری در این  ها بتوانند نظامی بجز سرمایه از آن بخشیضد نفوذ امپریالیسم بودند، و امکان داشت 

ها بردند یا  و این امر که باالخره این .، در رهبری انقالب قرار گیرند34جامعه بوجود آورند

مستقر ( که در آن هنوز طبقات وجود دارند)ود را بطریقی دیگر در پروسه دوران گذار داری خ سرمایه

ترین طبقات انجام  به هیچ وجه در این حقیقت که انقالب در زمان خود به رهبری مترقی ،خواهد کرد

داری در چین مستقر  حتی اگر سرمایه. دهد گرفت و حداقل امکان پیروزی را بوجود آورد، تغییر نمی

ما در صفحات پیشین بینش . کاهد چین انجام شد چیزی نمی در ود باز این امر از اهمیت انقالبی کهش

ها انقالب اجتماعی  شکست طلبانه کسانی را که احیاء روابط استثمارگرایانه در جوامعی که در آن

ن آکر مجدد جا به ذ نگیرند، مورد بررسی قرار دادیم و در ای سوسیالیستی شده است را به مسخره می

تری را  کنند یا باید آلترناتیو مترقی سانی که انقالب چین را تائید نمیکگوئیم که  همین را می. پردازیم نمی

، و یا (آلترناتیوی که امکان پیروزی داست)ن انقالب ارائه دهند آاز نظر آرایش ممکن طبقات در 

" از نظر تاریخی ضروری"یجاد نظام چک هستند چون او قائل به ارفدار چیانکایطیکسره بگویند که 

مخالفت ما با انقالب چین نیست، بلکه با مفاهیم التقاطی است که در اندیشه  .داری بود مایهریعنی س

به  دیگرای  ما در رساله. شود دون وجود دارد و به اسم تکامل مارکسیسم لنینیسم ارائه می مائوتسه

کنیم که محتویات اندیشه  می در این جا به این حکم بسنده. ای از این مفاهیم برخورد کرده ایم پاره

های انقالب آزادیبخش در آن شرایط خاص مربوط  دون تا آن جا که به آرایش طبقاتی و خواسته مائوتسه
                                                           

32
 :گوید ــ این ادعا را با نظر لنین مقایسه کنید که می 

نهایت نادرست یا حداقل ناشیانه  ف خواهد بود مبارزه متقابل طبقات متضاد را تنظیم نماید بیظبکار برد این عبارت که حکومت موقت مو... 

برازنده ... هائی باشند که ارگان مبارزه طبقاتی نبوده بلکه تنظیم کننده آن باشند شود که گویا ممکن است حکومت موجب بروز این فکر می ...است

 ....ها نیست مارکسیست
33
در اندیشه  "ریاران و پرولتا غیر آنتاگونیستی بودن تضاد سرمایه"و " دیکتاتوری دمکراتیک خلق"ــ ما در رساالت جداگانه به مسئله  

 .ایم پرداخته دون مائونسه
34
ها را در از بین  را ندیده نگرفته و نقش آن( کند که همکاری پرولتاریا و بورژوازی را توجیه می)ــ توجه شود که ما ایرادات و اشتباهات اساسی  

 .دانیم نقالب کم نمیبردن دستاوردهای ا

http://vahdatcommunisti.org/andisheh%20maoh.pdf
http://vahdatcommunisti.org/andisheh%20maoh.pdf
http://vahdatcommunisti.org/andisheh%20maoh.pdf
http://vahdatcommunisti.org/andisheh%20maoh.pdf
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شود التقاطی  فلسفی و سوسیالیستی آن تلقی می ولی آن چه را که به عنوان مبانی. است مورد تائید ماست

ما (. مبانی اقتصادی این اندیشه هم وجود خارجی ندارد. )دانیم و متاثر از مکاتب مختلف می

دانیم که در رهبری انقالب اجتماعی یک جامعه عقب  دون را یکی از انقالبیون بزرگ تاریخ می مائوتسه

های مارکسیسم، از احترام ما  های او و مغایر آنها با آموزش ندیشهالتقاتی بودن ا. افتاده عظیم قرار داشت

کسی که سهم بزرگی در آزادی توده  او در تاریخ به عنوان. کاهد نسبت به شخصیت انقالبی او نمی

 .ها از قیود فئودالیسم داشت، خواهد درخشید عظیمی از انسان

*   *   * 

 

 :کنیم خالصه

چند طبقه ممکن است ولی این  حکومتناقضی در لفظ و در معناست ــ دیکتاتوری دو یا چند طبقه ت 

حکومت پس از کمک به تالشی نظام کهن، به ناچار باید در خدمت پدیداری یک نوع مناسبات تولیدی 

تواند  تعدد نمایندگی طبقات در حکومت به معنای تعدد جهت حرکت جامعه در آن واحد نمی. قرار گیرد

نظر از این که چه کسانی و  یرانه متالشی شده فئودالیسم بوجود خواهد آمد، صرفدولتی که بر و! باشد

یا جامعه را در جهت برقراری  ا  نهایتنمایندگان چه طبقاتی در حکومت آن شرکت داشته باشند، 

در خدمت طبقه ایست که روابط  ا  این دولت یا نهایت. داری یا سوسیالیسم هدایت خواهد کرد سرمایه

این دولت یا  .خواهد طلبد و یا در خدمت طبقه ایست که روابط سوسیالیستی را می ری را میدا سرمایه

و به عبارت بهتر در تحلیل . دار است و یا ابزار اعمال قدرت پرولتاریا مایهرابزار اعمال قدرت طبقه س

ایه و غیرممکن پ معنی و بی دیکتاتوری هر دو، بی. داران است  و یا سرمایه پرولتاریانهائی یا مبین 

 .است

دولت مورد نظر یا . دیکتاتوری کارگران و دهقانان نیز چنان که در صفحات قبل گفتیم، نادرست است

یا در جهت . کند که دیگر دیکتاتوری طبقه کارگر نیست در جهت ابقاء مالکیت خصوصی حرکت می

م دیکتاتوری هیچ دو در یک کال. کوشد که دیگر دیکتاتوری دهقان نیست امحاء مالکیت خصوصی می

های  دو یا چند طبقه، تشکیل کابینه حکومت. ای ــ ممکن نیست اولی هیچ چند طبقه ای ــ و به طریق طبقه

معرف  ها هرچه باشند در تحلیل نهائی ها و دولت ائتالفی و نظائر آن البته میسر است، ولی حکومت

 :بنا بر این. از آن طبقاتند و الغیر یکیدیکتاتوری 

اما طبیعی است که این بدان . دهند قرار می هدفها همواره برقراری دیکتاتوری پرولتاریا را  نیستکمو

ممکن است در جوامعی ضعف طبقه کارگر و . معنی نیست که همواره امکان بال فاصله آن وجود دارد

ایر طبقات قدرت طبقات دیگر که مایل به نوعی انقالبند، شرایطی را بوجود آورد که طبقه کارگر و س

المثل نمایندگان دهقانان را در  فی طبقه کارگر مجبور شود که ،به تقسیم قدرت سیاسی شوند مجبور

معهذا طبقه کارگر حتا در صورت وجود این اجبار، کوشش خواهد کرد  35.اسی شرکت دهدسیقدرت 

گر را در خدمت یعنی طبقات دی. و اساسی قدرت را خود بعهده داشته باشد و نه برعکس  که سهم عمده

                                                           
35
لنین با آن که در گذشته مدافع دیکتاتوری طبقه کارگر و . کنیم ــ این اجبار را به بهترین وجهی در تشکیل کابینه ائتالفی بعد از اکتبر مشاهده می 

تنها هنگامی که در اثر پا فشاری . ردک دولت جدید پس از اکتبر، تا آخرین نفس  با شرکت دهقانان  در دولت  مخالفت می دهقان بود، هنگام تاسیس 

به شرکت تعدادی از نمایندگان  ا  ها در این مورد، خطر سقوط کامل و شکست انقالب پیش آمد، وی اجبار کنگره دهقانان  و تزلزل اکثریت بلشویک

 "(ده روزی که دنیا را لرزاند"رجوع شود به . )دهقانان  در قدرت موافقت کرد
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شوند  دیگر نمی ها تحت هیچ شراطی خر سواری طبقات کمونیست. اهداف خود قرار دهد و نه برعکس

کش و کمک کننده رشد جامعه در جهت خواست طبقات مخالف سوسیالیسم قرار  و به صورت یدک

 .آیند هیچ گاه به صورت شریک کوچک در نمی .گیرند نمی

التی است که تناسب قدرت و یا ضعف نیروهای شرکت کننده در طبیعی است که موارد فوق در حا

ا انقالب بصورتی باشد که جهت حرکت آینده جامعه تقریب  ا  ولی چنان که مکرر. قابل پیش بینی باشد ا

از یکی ینده امکان حرکت در آافتد، در بسیاری از جوامع هم عرصه انقالب و هم پهنه دولت  اتفاق می

عیین تای از جوامع این امر که  به عبارت دیگر در شرایط معینی در پاره. گذارد را باز می جهات متباعد

ای خواهد شد،  چه طبقه( نیروی رهبری کننده انقالب و پایگاه دولت)کننده نهائی مسیر حرکت جامعه 

طبیعی است که . کند پراتیک انقالب است که جهت را روشن می ا  ماند و صرف مسئله ناروشنی باقی می

 در عملها وظیفه دارند که با شرکت خود در انقالب، امکان رهبری خود را  این موارد کمونیستدر 

نا بخشند و به کوشند تا مسیر حرکت را در جهت اهداف خود سمت غبیشتر کنند، محتوای انقالب را 

قابل پیش  و به عبارت دیگر جهت از ابتدا)ماند  تنها در چنین شرایطی که امکانات مختلف باز می .دهند

م با هتوان سخن از انقالب بورژوا ــ دمکراتیک یا دمکراتیک ملی و نظائر آن برد آن  می( بینی نیست

کارگران شود و از قبل معلوم  و یاتواند بنفع بورژوازی  هائی می تشخیص این امر که نتیجه چنین انقالب

کراتیک در این دوران از عصر گرفته شود که انقالب مترقی بورژوا ــ دم حال اگر در نظر. نیست

اگر در . امپریالیسم به علت از بین رفتن بقایای خصوصیات انقالبی در طبقه بورژوا جزء اوهام است

شده، این .... ها قبل انقالب دمکراتیک ملی و نوین  ها مدت نظر گرفته شود که در جوامعی که در آن

و منجمله عملکرد سرمایه جهانی )علل مختلف  رسد که آلترناتیو توسعه بورژوازی به طور به نظر می

قدرت بیشتری در عمل نشان داده و این جوامع را منحرف ( و فقدان کمک مؤثر پرولتاریای جهانی

هائی نظیر انقالب دمکراتیک  توانند خواستار انقالب ، به قلت مواردی در جهان که کسانی میکرده است

انقالب "ای البته وقوع  در چنین جوامع بسیار عقب افتاده. دها باشند میتوان پی بر ملی و نوین در آن

ولی . ای که بنای فئودالیسم را بزیر ضربت بگیرد بهتر از ادامه مناسبات فئودالی است" دمکراتیک ملی

هائی به مثابه شمشیر دو دمی هستند که در ادامه خود یا گردن  همان طور که ذکر شد چنین انقالب

 .بندبازی در تاریخ جزء موهومات است. یا را خواهند زدبورژوازی یا پرولتار

تواند در  به عنوان یک امکان می ا  های ناهنجار و استثنائی در عصر حاضر صرف این پدیده بهرحال

ها وجود داشته باشد و قدرت سیاسی در دست طبقه  جوامعی مطرح شود که مناسبات فئودالی در آن

دهد بلکه قدرت  داری مناسبات تولیدی غالب را تشکیل می ا سرمایهدر جوامعی که نه تنه. فئودال باشد

معلوم نیست که چه چیز را هدف خواهد " ملی انقالب دمکراتیک"حاکم هم در دست بورژوازی است، 

نباشد، و طبقه حاکم ( داری سرمایه)اش تغییر روابط تولیدی  که هدف بالفاصله انقالبیداشت؟ 

در چنین جوامعی سخن ! د تغییر دهد، همه چیز هست بجز انقالب اجتماعیرا هم نه خواه( دار سرمایه)

ای که در  پدیده. هر دو از انقالب دمکراتیک ملی کردن یا نشانه جهالت است و یا عوام فریبی و احتماال  

ن و کارگر بورژوا و دهقا شود، و بورژوا و خرده( انقالب)خواهد دگرگون  آن معلوم نیست چه چیز می

اگر نه این بود که در ایران . یک چیز نیست و آن هم انقالب است ا  خواهند، مسلم آن را می" گیهم"هم 

زدند، بحث  هائی را نسخه شفا برای جامعه ما جا می ها چنین درهم گوئی طیفی از حزب توده تا مائویست

قالب های رنگارنگ باید پرسید که ان از این رویزیونیست. بود آن هم در این عصر مضحک می

داری و سلطه طبقه  خواهد عوض کند؟ اگر امحاء مناسبات سرمایه اجتماعی شما چه چیز را می

ها هدف نیستند  گذارید، و اگر این دار را هدف دارد پس چرا اسم آن را انقالب سوسیالیستی نمی سرمایه
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کوشید  فریبانه میشما جاهالنه یا عوام  هخوانید؟ آیا این نیست ک پس چرا آن را انقالب اجتماعی می

سازشکار و  یک انقالب سیاسی را به عنوان یک انقالب اجتماعی جا بزنید و بدین وسیله ماهیت حداکثر

خواهید استتار کنید غافل از  رفورمیست خود را به پوشانید؟ آیا این نیست که ایده سازش طبقاتی را می

 هائی بسر آمده است؟ آن که عصر چنین بندبازی

 

 ماعی ایرانانقالب اجت

انقالب سوسیالیستی . ایران توجه شود به مسئله سوسیالیستی بودن ماهیت انقالب ا  کافی نیست که صرف

های متفاوتی داشته و وظایف  جوامع مختلف بر حسب عوامل متعدد موجود در هر جامعه رنگ آمیزی

با انقالب سوسیالیستی ایران  ا آلمان غربی،یانقالب سوسیالیستی امریکا . متفاوتی را در مقابل خود دارد

های بسیار  یکی است، معهذا با پروبلماتیک اساسییا کره جنوبی گرچه از نظر ماهیت و اهداف 

بکلی حل شده است و کشاورزی به ( مکراتیکد)در جوامعی که مسئله ارضی . متفاوتی روبروست

داری در  دوری سرمایهگرچه مناسبات کار مز صورت یک رشتۀ صنعت در آمده است، با جوامعی که

در آن وجود دارد، و ( و هنوز کارگر نشده)کشاورزی حاکم است ولی توده کثیری دهقان بی زمین 

نه ماهیت  و)ها عقب مانده و غیر مکانیزه است، وظایف انقالب  تولید کشاورزی آن در بسیاری از بخش

وامعی که استبداد بورژوازی در در جوامعی که دمکراسی حاکم است، با ج. هائی دارد تفاوت( انقالب

و باز در جوامعی که در زمره کشورهای . هائی دارد مقابل انقالب تفاوت آن عریان است، وظایف

 .....هائی دارد  اند، وظایف انقالب سوسیالیستی تفاوت نومستعمره

های  ویژگی ها در اثر وجود یا فقدان عوامل متعدد، بسیارند و در مورد هر کشور خاص نیز این تفاوت

بینیم که در خاتمه  ما بدون آن که بحث این جزئیات را مد نظر داشته باشیم ضروری می. خود را دارند

های برجسته ایران و سایر جوامعی را که در بحث متدولوژیک  ای از تفاوت رساله حاضر، پاره

که بحث مفصل این طبیعی است . وار ذکر کنیم مدل قرار داده بودیم، عنوانصفحات پیش به عنوان 

ای دیگر است که اهم عوامل مؤثر در تعیین اهداف و وظایف انقالب  ها مربوط به رساله ویژگی

رساله حاضر بحثی در ماهیت انقالب بود و نه . سوسیالیستی ایران را مضمون بحث قرار داده باشد

 .بیشتر از آن

 ها ای از ویژگی پاره

شوند که همراه با  میلیون نفر تخمین زده می ۳/۲ ن حدودــ کارگران صنعتی ایرا طبقه کارگرــ ۱

روسیه قبل  نیرو کار عظیمی را تشکیل داده و در قیاس با مثال  ( میلیون نفر ۸/۵)کارگران کشاورزی 

ها در مقاله  معهذا بدالیل مختلفی که جای بحث آن. دهد از انقالب رشد کمی بسیار بیشتری را نشان می

. این طبقه در ایران در تناسب با کمیت آن کمتر از حدود انتظار بوده استحاضر نیست، رشد کیفی 

های کوتاه غلیان عمومی، تا یکی دو سال اخیر  اعتصابات و تظاهرات کارگری صرف نظر از دوران

همزمان با بحران جدید اقتصادی و سیاسی رژیم، میزان مبارزات کارگران . اند پراکنده و غیرپیگیر بوده

این مبارزات اگر چه در بسیاری موارد هنوز خود بخودی . العاده یافته است ها رشد فوق و سطح آن

های آگاهی سوسیالیستی و  سازمان یافتن و پدیداری جوانههستند ولی آحاد و عناصر ضروری برای 

 .ها بسرعت در حال فراهم آمدن است گسترش آن در آن
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هیچگاه در مقیاس سراسری به وجود نیامده و های دهقانی  ها و عصیان شورش در قرن اخیر ــ ۹

. روسیه ) العاده بد آنان، در قیاس با جوامعی که برشمردیم تحرکات دهقانی علیرغم وضع معیشت فوق

کمتر بوده است، به طوری که حتا در ادواری که طغیان عمومی اجتماعی در ایران وجود داشت ( چین

دهقانی به ابعاد  های شورش( و امروز ۲۰ــ ٢۲ی  ها جنبش تنباکو و مشروطه، نهضت ملی، سال)

( و یا حزبی که پایه دهقانی داشته باشد)عظیم نرسید و هیچ حزبی که بتوان آن را حزب دهقانی خواند 

 .در سراسر این دوران به وجود نیامد

ن انقالب سفید پروسه تجزیه دهقانان را تسریع کرد و عالوه بر به وجود آوردن قشر وسیع کارگرا

کشاورز که در فوق بدان اشاره شد، تعداد قابل توجهی دهقانان کم زمین و میانه حال را از روابط سنتی 

های اخیر مختصر مایملک خود را نیز از دست داده و به سرعت به  غالب این دهقانان در سال. خود کند

این پروسه پایان نیافته معهذا هنوز  .اند طرف صفوف کارگران کشاورزی و یا کار در شهرها رانده شده

ها گر چه هنوز بسیاری  این. دهند و دهقانان کم زمین و میانه حال هنوز توده قابل توجهی را تشکیل می

کنند، معهذا  را با خود حمل می( مالکیت خصوصی قطعه زمین)های تاریخی طبقه دهقان  از خواسته

 .یا حرکت خواهد دادها را بیش از پیش به سوی صفوف پرولتار پراتیک زندگی، آن

ای برخوردار است و باید بدان توجه  در ایران از اهمیت ویژه یزبورژوا خردهــ   یزبورژوا ــ خرده۱

 .های آن با سایر جوامع در نظر گرفته شود کافی شود و تفاوت

با روستا، نقش ساکنین این  داری غربی، اهمیت شهر در قیاس تضاد شهر و روستا در جوامع سرمایه

به طور وضوح نشان داد و یان مهم سیاسی اقتصادی ــ یعنی شهر را ــ در طول قرن نوزدهم شر

شهر نشین  یزبورژوا خرده، نقش مهم های قرن نوزدهم های درخشان سه گانه مارکس از انقالب تحلیل

نوز هدر روسیه شهر . ولی در جامعه روسیه وضع جز این بود. روشن کرد را در همه جهات خود

تا قبل از موج صنعتی شدن روسیه در اواخر قرن نوزدهم، شهرهای . یدا نه کرده بودپخود را  اهمیت

حفظ کرده ( د و ادارات حکومتی و نه مرکز تولیدتمحلی برای داد و س)روسیه حالت فئودالی خود را 

. بوداین وضع رو به تغییر بود ولی معهذا هنوز به معنای اروپای غربی آن تکامل نیافته . بودند

ور روستائی همان عناصری بودند  چهار میلیون پیشه": نویسد می" نتایج و چشم اندازها"تروتسکی در 

که در اروپا هسته جمعیت شهر را تشکیل داد و به عنوان استاد کار یا شاگرد کاردیده در اصناف 

ور بود که طی  یشهطبقه پ نای ا  دقیق. خود را هر چه بیشتر خارج از اصناف یافتند ا  متشکل شده بعد

داد، بخودی خود  های پاریس را تشکیل می ترین بخش انقالب اکتبر بخش عمده توده جمیعت در انقالبی

ــ نتایج غیرقابل تخمینی برای انقالب ما در [ در روسیه]این واقعیت ــ عدم اهمیت صنایع شهری ما 

شنویم و به  ران و دهقانان میبهمین دلیل است که ما در روسیه همه جا صحبت از کارگ". برداشت

شهر به مثابه یک قشر وسیع، بر خالف انقالبات اروپای غربی قرن نوزدهم، به طور  یزبورژوا خرده

ولی وضع ایران و آرایش نیروهای انقالبی آن از این جهت نیز با روسیه متمایز . خوریم خاص بر نمی

 .است

. شود جدید تقسیم می یزبورژوا ردهخسنتی و  یزبورژوا خردهایران به  یزبورژوا خرده

ه تسنتی در ایران بسیار ضعیف شده است و خیل عظیم آنان یا به اردوی کار پیوس یزبورژوا خرده

داری تطبیق داده است  های جدید سرمایه های سنتی دست کشیده و خود را با نیازمندی است و یا از حرفه

سنتی هنوز  یزبورژوا خردهمعهذا بقایای . ه استجدید در آمد یزبورژوا خردهو به عبارت دیگر جزء 
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نیروئی سیاسی  ا  این نیرو صرف. تواند نشان دهد های مختلف خود را می نیروئی دارد که در هنگام بحران

 .است و از نظر تعیین حر کت اقتصادی جدید تاثیر مهمی ندارد

کفایتی و  بودن بوروکراسی، بیوسیع . سازد وسیعی را می ا  جدید در ایران قشر نسبت یزبورژوا خرده

، وجود گسترده 36داری از نظر اجرای تقسیم کار مورد نیاز، وسعت بخش حدمات عقب ماندگی سرمایه

، وابستگی به امپریالیسم (انواع ربا خواری و تجارت خرده پا و غیره)های غیر تولیدی در اقتصاد  رشته

موجب شده ... داری غرب  زرگ سرمایهکوچک و ب سساتؤو وجود گروه کثیری ریزه خوار خوان م

در پروسه ایجاد و  یزبورژوا خردهاما این . جدید بسیار انبوه باشد یزبورژوا خردهاست که صفوف 

هائی از این انبوه تجزیه شده و به صفوف طبقات اصلی جامعه  الیه ا  دائم. تجزیه مدام قرار دارد

کنند و  زی صعود میارکت کرده به مدار بورژوبیشتر و بیشتر ح ءعده کمی به طرف رفا. پیوندد می

معهذا هنوز در . شوند گروهی مایملک خود را از دست داده و به جانب صفوف پرولتاریا رانده می

داری نوپای  سرمایه. گیرند ایران بخش بزرگی موضع خود را حفظ کرده و مشمول تجزیه قرار نمی

بهر حال . ی باشد ــ راه طوالنی در پیش داردایران تا هنگام تجزیه کامل این بخش ــ اگر شدن

آن از نظر دهد که عالوه بر معانی اقتصادی  توده وسیعی را تشکیل می ا  شهری جمع یزبورژوا خرده

ترین قشر در حرکات و  این قشر بسیار سیاسی است و در حقیقت فعال. سیاسی بسیار مؤثر است

. الب مشروطه گرفته تا جنبش ملی کردن صنایع نفت های گذشته اخیر ایران بوده است، از انق انقالب

 باین قشر به علت  خصوصیات ویژه جامعه ایران در غال .و پس از آن ۲۰ ــ٢۲های  مبارزات سال

موارد پیشاپیش صفوف حرکت کرده است و هنوز هم تا زمانی که جنبش طبقه کارگر اوج و اعتالء 

 .د ماندالزم نیابد به صورت بارزترین قشر باقی خواه

توان گفت که انقالب ایران از این دو جهت ــ مسئله دهقانان و  بنا بر این به طور کلی می

تر خواهد بود تا به  داری از نظر آرایش طبقاتی نزدیک ــ به انقالب جوامع سرمایه یزبورژوا خرده

 .چینروسیه و 

 .های خود را دارد بورژوازی ایران نیز ویژگیــ ۳

انقالب  اولین هدفدر آن جامعه  بورژوازیرود،  لیبرال می بورژوازیتزلزل در روسیه سخن از 

 .به صورت هدف اولیه انقالب در آمد بورژوازی ۰۸۷۸های  در اروپا غربی در جریان انقالب. نبود

. کرد می( در معنای محدود ضد استعماری" )ضدامپریالیستی"لنگان لنگان مبارزه  بورژوازیدر چین 

آشتی پذیر بودن تضاد "بورژوازی هدف اولیه انقالب است و اگر کسی دچار توهمات اما در ایران 

نباید برای ساختمان سوسیالیسم نیز به حمایت و همکاری  ا  نباشد قاعدت" کارگران و بورژوازی

معهذا در این زمینه . بورژوازی، یعنی کسانی که انقالب سوسیالیستی علیه آنان است، امیدوار باشد

 .ا باید در نظر داشتمسائلی ر

بخش . شود ایران به طور کلی به دو بخش بورکرات ــ نظامی و بخش خصوصی تقسیم می بورژوازی

صنعتی نظامی  تمعجایت طوالنی ممبورکرات ــ نظامی تحت هژمونی شاه و دربار از یک جانب از ح

ق قدرت سیاسی را در برخوردار بوده است و از جانب دیگر کنترل مطل( های نفتی و کارتل)امریکا 

                                                           
36
داری در  ی است که مبتال به سرمایهمعمو وسعت بخش خدمات نه در جهت خدمات ضروری جامعه بلکه در جهت نیازهایــ نگفته پیداست که  

در . شد پبش بینی می داری پیشرفته نیز این بخش وسیعتر از آن است که قبال   در جوامع سرمایه. داری در ایران به طور اخص است کل و سرمایه

داری  تشدید تقسیم کار سرمایه. گرفته استبه عنوان کارگزاران خدمات جا  طفیلی، بخش عظیمی به صورت لتاریامرز تقسیم بین بورژوازی و پرو

 .گردد از یک طرف موجب تقلیل این بخش میشود و از جانب دیگر با رشد اتوماسیون موجب توسعه آن می
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العنان نه تنها  ای مانند ایران به معنای کنترل مطلق قدرت سیاسی در جامعه استبدادی. ایران بدست دارد

بنا بر این طبیعی خواهد بود که . داران بخش خصوصی است بر توده مردم زحمتکش بلکه بر سرمایه

المثل هنگام قدرت یابی جناح  فی)داران بخش خصوصی هنگامی که شرایط جهانی اجازه دهد سرمایه

برای شرکت در قدرت سیاسی تقالهائی ( حامی آن ــ صنایع غیر نظامی ــ در کشورهای امپریالیستی

مانند ) هائی، یعنی نیروهائی که به اندازه خود آنان شناخته شده نیستند کنند و حتا از طریق واسطه

بدیهی . توده مردم کنند نارضائیبرداری از  سعی در بهره( مضمحل شده" ملی" بورژوازینمایندگان 

که منافع آنان در ادامه  رود داران تا آن جا به پیش می و حدود این اختالفات درونی سرمایه است که حد

 .ثمار به طور جدی به خطر نیفتداست

هان، های قبل از جنگ جهانی دوم و قبل از یورش همه جانبه امپریالیستی برای فتح بازارهای ج لدر سا

داخلی در ایران مانند بسیاری دیگر از نقاط  داری ها در مجموعه سرمایه جهانی، سرمایه و ادغام آن

ضد  یابی و استقالل نسبی از قدرت جهانی داشت و یا استفاده از خواست جهان تحت تصور امکان قدرت

های دهه بیست و  سال. امپریالیستی مردم توانست مبارزاتی را برای تحقق اهداف خود سازمان دهد

های اوج این مبارزات بود ولی باالخره سرمایه جهانی توانست طی یک کودتا و  ابتدای دهه سی سال

را مبدل به یاس کند و ( ملی)داری داخلی  از آن، آخرین امید استقالل سرمایه سیک یورش همه جانبه پ

امروز در ایران از یک . ندرا یا به اردوی خود جلب نماید و یا مضمحل ک داران هیکایک سرمای

توان نام برد، سرمایه آن بخش از بازاری  بزرگ غیروابسته یا غیر متکی به امپریالیسم نمی بورژوازی

های بزرگ، کاهی در مقابل کوه  ها نام برده میشود در مقابل سرمایه ملی از آن بورژوازیبنام  ا  که غالب

 . دهد ای را تشکیل نمی است و نیروی قابل مالحظه

*   *   * 

کند در نظر  بندی طبقاتی اگر مسائلی را که مرزهای افقی طبقات را به طور عمودی قطع می در تقسیم

ندان معدود از چهمواره باید واقف بود که مسائلی نه  .شویم دچار می تقلیل طبقاتینه گیریم به نوعی 

اهم . یران قابل مالحظه هستنداین مسائل به خصوص در جوامعی مانند ا. کنند مرز طبقاتی عبور می

ها مسئله نفوذ امپریالیسم و ضرورتن ایجاد احساس ضد امپریالیستی به صورت تقویت احساسات ملی  آن

مایه و اساس احساس ملی هرچه باشد، باید آن را همواره به صورت یک . در طبقات مختلف است

مع تحت ستم بسیار قوی است و در واقعیت در نظر داشت و توجه داشت که این احساس بویژه در جوا

 .ــ و حتا در مواردی انقالبی ــ مؤثر بوده است( ضد امپریالیستی)غالب موارد به صورت مثبت 

ها مسئله جدیدی  متفاوت آن کرد مسئله تقابل ناسیونالیسم در کشورهای پیشرفته و عقب مانده و عمل

 .شود و موجب اشتباهات بزرگ میهای طبقاتی نادیده گرفته شده  نیست ولی گاه در تحلیل

های محلی در سرمایه جهانی، هر قدر هم به  همچنین نیازی به تذکر نیست که مسئله ادغام سرمایه

های  هو هر قدر هم که این ادغام به کمال نزدیک شود، معهذا محدود جهانی بودن سرمایه معتقد باشم،

شود  ای در ندیده انگاشتن نهاد ملت می جانب عده شتباه وخیمی که ازا. تواند نادیده بگیرد ملی را نمی

نمیشناسد چیزی را توضیح  سرمایه جهانی که متصورن مرزیبجز تعلق خاطر به جزم خود باخته 

نگاهی به عملکرد مرزهای ملی . امحاء مرزهای ملی یک هدف است و نه یک ایده تحقق یافته. دهد نمی

. دهد یمجهان گرائی افراطی را بیش از هر چیز نشان داری پیشرفته، بطالن  در جهان سرمایه یحت
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سرمایه ایاالت متحده و آلمان غربی و ژاپن شاید بیش از هر مجموعه دیگری وحدت داشته باشند ولی 

 .کنند حتا در مورد این کشورها نیز مرزهای ملی خود را اعمال می

از نظر امپریالیسم غیر قابل  الجیشی نند ایران عالوه بر مسائل فوق، موضع سوقادر کشورهائی م

پایگاه نظامی امریکا داشته  ا  رسمایران تنها کشوری است که بدون این که . صرف نظر کردن است

باشد چند ده هزار مستشار نظامی امریکا در آن فعالیت دارند، کشوری است که امپریالیسم به لحاظ 

غییراتی که وجود امپریالیسم در شکل بنا بر این تشخیص ت. مختلف تا به آخر در آن خواهد جنگید

مسئله، همان طور که ذکر  نبدون در نظر داشتن مستمر ای. کند دهد اهمیت حیاتی کسب می انقالب می

 .طبقاتی منجر خواهد شد شد تحلیل طبقاتی به تقلیل

اند  افتهبعالوه در هر تحلیل مسائل روبنائی و نیز وجود نهادهائی که از اعصار گذشته تا کنون ادامه ی

به عبارت دیگر هر یک از عوامل متشکله فورماسیون اجتماعی کشور . باید مورد توجه قرار گیرند

اند مسئله  تواند در لحظاتی در تعیین مسیر جامعه نقش بسیاری مؤثری را ایفا کند، از این زمره می

، میزان رشد (سیهم از نظر نفوس و هم از نظر سیا)ها  ها، تعداد و قدرت آن مذهب، وجود ملیت

 .ها در تعیین سرنوشت خویش ها و خواست بحق آن مبارزات ملی آن

شود که تعداد قبائل کوچ نشین در  گفته می. کم اعتباری نیستند مسائل دیگری مانند مسئله ایالت نیز

واقعیت هر چه باشد این امر نیز حقیقت دارد که ایالت . ایران بیش از هر نقطه دیگر جهان است

ها را فراموش نکرده است  داری آن گسترش روابط سرمایه. در حال اسکان ــ تالشی ــ هستند بسرعت

ها در محدوده این روابط مهار  گر جه ایالت به علت فورماسیون خاص خود از سایر فورماسیون)

کافی های طوالنی ــ به مسئله نقش ایالت باید، توجه  بهر حال هنوز تا امروز ــ و تا زمان(. شوند می

 .شود

برده به اضافه مسائل دیگری که علیرغم فرعی بودن در مسیر جنبش و حرکت  بررسی دقیق مسائل نام

وظیفه ایست که در .... های دیگر منطقه  های ایران تاثیر میگذارند، همچنین مسائل مرتبط با جنبش خلق

ران با روشن شدن تک تک این های انقالب سوسیالیستی ای ویژگی ،های ایران قرار دارد مقابل کمونیست

 .شود مسائل مشخص می

 

۱۱۵۴ 
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DEMOCRATIC OR SOCIALIST REVOLUTION 

http://vahdatcommunisti.org/ 

 اراتشــتنا

 .ــ پیرامون تغییر مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایران۱  

 .ــ نکاتی در باره پروسه تجانس۹  

 ــ پروسه تجانس، تبادل نظر بین سازمان چریکهای فدائی خلق و ۱  

 (.دفتر اول)گروه اتحاد کمونیستی     

 (.دفتر دوم.... )ــ استالینیسم، تبادل نظر ۳  

 (.دفتر سوم)دون و سیاست خارجی چین  ــ اندیشه مائوتسه۵  

 .ــ مرحله تدارک انقالبی۴  

 (.والیه ــ ساالما)ــ مدخلی بر اقتصاد سیاسی ۱  

 .ــ مشکالت و مسائل جنبش۸  

 ــ بحران جدید سیاسی و اقتصادی رژیم و نقش نیروهای چپ۹  

 .ی آیندهــ چه نباید کرد ؟ نقدی بر گذشته و رهنمودی برا۱۳

انتشارات مشترک گروه اتحاد کمونیستی و جبهه آزادیبخش ) لبنان جنگــ ۱۱

 (.فلسطین

  .آنتی دورینگــ ۱۹

http://vahdatcommunisti.org/

