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 توضیح ضروری
 

 

 

 

 که ما ی. زمانگردد یباز م 9389دوم سال  یمۀمجموعه به ن ینا ینو تدو یهته

 و اوضاع نابسامان حاکم بر چپ یکو هراسان از فقر وحشتناک تئور سرخورده

یان جر یعنیغالب در اروپا  یستیبه دو سنت تروتسک یو پس از مدت ایران

 و یتانیابر یالیستحزب کارگران سوس یتبه محور الملل ینب سوسیالیسم

  .بردیم فرانسه پناه یدار یهضدسرما ینحزب نو یتچهارم به محور انترناسیونال

 ضربات که چپ نوخاسته در اثر یمنبع آن بود که در زمان ینا ینهدف ما از تدو

 یمرجع شده بود، در حد توان خود مآخذ و یجه دچاربه سرگ یتیامن یها دستگاه

 .ینیمتدارک بب مقدماتی و یهاول ۀآموزش و مطالع یبرا

از الکس  یژهبه و ین جریانبرخاسته از ا یسندگاناز نو ییها کتاب یناز ا یشپ

 یکتئور های سالح ترجمه شده بود که یهارمن به فارس یسو کر ینیکوسکال

در  مارکسیسم یِدفاع از ارتدوکس یجوان برا های یستمارکس یاردر اخت یخوب

مساله باعث  همین و داد یقرار م “چپ نو”گوناگون موسوم به  های یشمقابل گرا

 یارسنت بس ین دوما از ا شده بود. یاناتجر یناز حد ما به ا یشب یستگیدل

به آنان  پرداختن که هایی بندی بر اساس نقدها و جمع- یاما پس از چند یمآموخت

و  یانجر ین دوکه به ا یدیمرس یجهنت ینبه ا -طلبد یرا م یمجال مستقل

به  یچپ جهان یگران درو افراد د یاناتاز جر یاریها مانند بس آن پردازان یهنظر

 یشۀاند یاتعموم یات ودر سطح کل یکو آکادم یعنوان منابع قابل استفاده پژوهش

مادر. البته سطح  جریانات و یراهبرد یمثابه الگوهاه و نه ب یمبنگر یستیمارکس
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ها به عنوان  اما ما به آن یستن ایران با چپ یسهابدا قابل مقا یاندو جر ینمباحث ا

 یدبعضا مف یمنابع یزو ن نگریم یخود م سیاسی و یدر گذار فکر یموقت یا مرحله

 .یشترو نه ب یستیمارکس یعموم روشنگری در سطح یریگ و قابل بهره

 

 آلترناتیو
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 نامه تونی کلیفزندگی
 

 

 

 

تروتسککیزم پکس از   ههای  خود سهه ارهر بهه نها      تونی کلیف در دو سال پایانی عمر

جهانی برای فکتح:  کتاب حاضر( و  -2000) مارکسیزم در هزاره(، 9111) تروتسکی

تهوان  مهی   ها را به نوعی اتوبیوگرافی( تالیف کرد که آن -2000) زندگی یک انقالبی

سال فعالیت انقالبهی و ماهارزه    37گیری از بندی و نتیجهارائه یک بیالن کاری و جمع

نویسد که پس از ایه   می جهانی برای فتحکمونیستی او تلقی کرد. خود او در مقدمه 

مدت طوالنی و در س  هشتاد و یک سالگی هنوز به طور میانگی  در سه گردهمهایی  

کنهد  کند و خیلی اوقات از لندن به جاهای دیگر مسافرت میفته شرکت میدر طول ه

گذراند. پزشکان به او توصیه کرده بودند که بهتهر  و چند شب را در بیرون از خانه می

سالگی نیهز بهه او    98کرد که پزشکان در است آرا  بگیرد اما او در مقابل یادآوری می

سالگی دوا  نخواهد آورد در حهالی کهه در    60 گفته بودند که به علت بیماری قلای تا

آن زمان خوراکش چیزی جر نان و پرتقال ناوده است. بهه خهاطر همهی  بیهزاریش از     

ای کهه تها عمهل    فاصهله  بیکاری، دخترانش االنا و آنا به او پیشنهاد کرده بودند که در 

گرافی که خود او جراحی قلب او باقی مانده بود، ای  اتوبیوگرافی را تالیف کند. اتوبیو

در  مارکسکیزم در هکزاره  داند و می تروتسکیزم پس از تروتسکیآن را مکمل کتاب 

  هاست. ای از هر دوی آنحقیقت چکیده



 1 |   
 مارکسیسم در هزاره  نشر آلترناتیو

نامه او از محدود بودن تما  زندگی وی کند که خوانندگان زندگیبینی میخود او پیش

ههای  اولویهت ”و غیات سایر ابعاد تعجهب خواهنهد کهرد و دلیهل آن را      “سیاست”به 

   کنهد. بهرای بیشهتر روشه  کهردن موضهوم، دو م هال از       معرفهی مهی   “سیاست انقالبی

تهری  وجهوه زنهدگی ههر فهردی یعنهی رابطهه        اش در رابطه با یکی از شخصیتجربه

سهالگی بها نخسهتی     آورد کهه در شهانزده   کند: به یاد میاحساسی و عاطفی را ذکر می

هها  شهود و رابطهه آن  تر بود آشهنا مهی  دوست دختر خود که شش ماه از خودش جوان

کند. پس از گذشت چند ماه از آشناییشان، دوست دختهرش از  شش سال ادامه پیدا می

آید که هنگامی که نخستی  بار همدیگر را بوسیدیم، بهه مه    یادت می”پرسد که او می

   آورد. دوسهت دختهرش بهه یهاد او     د که چیزی به یهاد نمهی  گویکلیف می “چه گفتی؟

اگر یک نارنجک دستی به تو بدهم، حاضری ”اندازد که در آن حی  گفته است که: می

هم از درخواست کلیف کامال هراسان  و دختر “آن را داخل پاسگاه پلیس پرتاب کنی؟

کند کهه ههی    آوری میاش یادشود. الاته کلیف بالفاصله در اتوبیوگرافیو متعجب می

گاه طرفدار ترور فردی ناوده است و ای  درخواست را صرفا بهرای سهنجش جهدیت    

، کهه  شهانی انقالبی محاوب خویش مطرح کرده است. و یا مورد آشناییش با همسرش 

ها خالی از هر گونهه  کند که آشنایی آنسال با هم زندگی کردند: کلیف اعتراف می 44

حس رمانتیک و عاطفی بوده است. در حقیقت چند هفته پس از نخستی  مالقاتشهان،  

های گروه را بهه انگلیسهی   درخواست کرد که به تل آویو بیاید تا هم نوشته شانیاو از 

ای  برای توزیع در بی  سربازان انگلیسی مسهتقر در فلسهطی    ترجمه کند و هم جزوه

 تایپ کند! 

حقیقت زندگی طوالنی کلیهف و تجهارب گونهاگون و متعهدد وی ماننهد آرهارش،       در 

های بسیاری برای آنهانی در بهر دارد کهه عهز  تزهوریزه و پراتیهزه کهردن همهان         درس

دانست. تونی کلیهف  را دارند که او اولویت تما  زندگی خویش می “سیاست انقالبی”

از زنهدگی ماهارزاتی و سیاسهی    ای به عنوان یک از ماارزی  چپ افراطی، بخش عمده

بایسهت  سپری کرد: دورانی که چپ افراطی نه تنها می “جنگ سرد”خود را در دوران 

با جهان بورژوایی و نیروهای حامی و حافظ آن بستیزد که جدالی نابرابر با اسهتالینیز   

تهری   کهه کهه کلیهف در افراطهی     و سوسیال دموکراسی را نیز دناال کند؛ و شگفت آن



 95 |   
 مارکسیسم در هزاره  نشر آلترناتیو

اتحهاد  ”همی  چپ افراطی نیز ایستاد: در زمانی که قدرت و محاوبیت و نفهوذ  موضع 

ای از سوسهیالیز   در اوج بود، چی  و مائوئیسهم هنهوز زیرمجموعهه    “جماهیر شوروی

دولهت  ”هها ههم هنهوز شهوروی را     شهدند و غالهب تروتسکیسهت   اردوگاهی تلقی می

داری سهرمایه ”عانهه بهر   دانسهتند، کلیهف قاط  آن( مهی  “مهنح  ”)حال از نوم  “کارگری

بودن و است مارگرانه بودن مناساات حاکم بر جامعه شوروی تاکیهد کهرد و بهر     “دولتی

رههایی طاقهه کهارگر و    -های انقالبی جناش سوسیالیسهتی و اصهل خهود   احیای سنت

های مارکس، انگلس، لنی ، تروتسکی، لوکزاماورگ مارکسیز  کالسیک ماتنی بر آموزه

 “الملهل! نه واشنگت ، نه مسکو، زنده باد سوسیالیز  بی ”و شعار و گرامشی پای فشرد 

 “وسهیالیز  س”جاناهه از  تخفیهف و همهه  را مطرح ساخت. گسست کامل، قاطعانهه، بهی  

ههای انقالبهی   عهی  وفهاداری و اعتقهاد بهه سهنت      در 9150اردوگاهی در اواخر دههه  

سوسیالیزم ”لنینی، خودویژگی و خصوصیت منحصر به فرد کلیف و جریهان  -مارکسی

است که او در همان دوره بنیان گذاشت. صرف نظر از هر نقدی کهه   “(IS) المللبین

ها و عملکرد کلیف و جریان او داشت، آشنایی با نظرات و زنهدگی  توان بر اندیشهمی

بر چنی  موضهعی ایسهتاده بهوده، بهرای آنهانی کهه تهداو         ای فردی که در چنان زمانه

کنند، نکات مفیهد و  بخشیدن به سنت انقالبی مارکسیز  را در ناردهای امروز دناال می

 آموزنده بسیاری در بردارد. 

پرداز برجسته مارکسیست ( ماارز و نظریهTony Cliff( )2000-9197) تونی کلیف

روسیه )انقالب فوریه و انقالب اکتار( یعنی در می در فاصله بی  دو انقالب بزرگ 

چنی  مصادف ای صهیونیست متولد شد. ای  تاریخ همدر فلسطی  و در خانواده 9197

روایی سی و یک ساله بود با پایان دوران حاکمیت ع مانی بر ای  منطقه و آغاز فرمان

ه متوس  بودند. پدر هایی متعصب از طاقها بر آن. خانواده کلیف صهیونیستانگلیسی

از بخش روسی  9102و مادر او به عنوان دو ت  از پیشگامان صهیونیست  در سال 

لهستان به فلسطی  مهاجرت کرده بودند. یکی از عموهای او حتی بسیار پیشتر از ای  

 به فلسطی  مهاجرت کرده بود. 9888و در سال 

آه  حجاز را به عهده از راههایی پدر کلیف پیمانکاری بود که مسزولیت ساخت  بخش

ها از رهاران صهیونیست بودند که بعدها همه از سران داشت. دوستان خانوداگی آن
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حکومت اسراییل شدند: شایم وایتزم ، اولی  رییس جمهور اسراییل، موشه شارت، 

که بعدها وزیر خارجه شد؛ دکتر هیلل یوفه از رهاران نهضت صهیونیستی شوهر عمه 

خانواده م  در هسته مرکزی جامعه صهیونیستی قرار ”گوید که کلیف می او بود. خود

کلیف  “.گرفته بود و  احتماال همی  گسست م  را از صهیونیسم دشوار ساخته بود

ستیزی )آنتی ها را با قوی بودن یهودیقدرت اعتقادات صهیونیستی در خانواده آن

از اعضای خانواده او نیز جان خود داند. چند ت  سمیتیز ( در روسیه تزاری مرتا  می

هایی گذار کلیف را در جریان هولوکاست از دست دادند. به خاطر وجود چنی  زمینه

نوجوان از یک صهیونیست ارتدوکس به یک شاه صهیونیست طرفدار حقوق 

فلسطینیان و نهایتا گسست کامل از صهیونیسم و مارکسیست شدنش چند سال طول 

 کشید. 

الیل سوسیالیست شدن خودش را مشاهده وضعیت کودکان عرب کلیف یکی از د

دید که در حالی که خودش کفش به پا دارد، کودکان عرب همیشه داند. او میمی

پابرهنه هستند. به عالوه کودکان عرب در مدرسه حضور نداشتند. در سیزده سالگی 

کننده است که ای  خیلی ناراحت ”در انشایی که در کالس درس قرائت کرد نوشت: 

. معلم تنها یک کلمه به عنوان اظهار نظر “هی  کودک عربی در مدرسه حضور ندارد

. کلیف در آن موقع  شوکه شد چون تا آن موقع “کمونیست”در زیر امضایش نوشت: 

بنامد اما بعدها همواره نسات به آن آموزگار  “کمونیست”کرد کسی او را تصور نمی

توانست آن معلم را در آغوش بگیرد کرد میو آرزو مینمود احساس سپاسگزاری می

  و باوسد!

دلی کلیف نسات به اعراب را برانگیخت، نامی بود که دردی و همعامل دیگری که هم

 “ایگائهل گلوکشهتای   ”پدر و مهادرش بهرای او انتخهاب کهرده بودنهد. نها  واقعهی او        

(Ygael Gluckesteinبود. تونی کلیف نا  مستعار و سیا )    سی او بهود کهه در دههه

برای خود برگزید. ایگائل نا  یک قهرمان صهیونیست شایه جان ویه  بهود کهه     9150

تعدادی از اعراب را به قتل رسانده بود. کلیف که از نا  خود شرمنده بود، خهودش در  

( تغییر داد تها از لحها    Ygalسیزده سالگی و با تغییر یک حرف، نامش را به ایگال )
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کالت کمتری پیدا کند. ریشه نا  ایگال نیز در ای  حکایت بهود: موسهی   رسمی نیز مش

دوازده نفر از دوازده قایله را برای جاسوسی از اسراییل به کنعان فرستاد. از آن دوازده 

نفر، دو نفر در خواست کردند که در کنعان بمانند و به اسراییل باز نگردند. نها  یکهی   

 از آن دو نفر، ایگال بود. 

( Mapaiسالگی به حزب سوسیال دموکرات صهیونیست یا مپای ) 95در س  کلیف 

نیز قال از مارکسیست شدن عضو ای  سازمان بود و در یک  شانیپیوست. همسرش 

بود. جناح  “پدیده بسیار متناقضی”کرد. ای  حزب به تعایر کلیف کیاوتص زندگی می

و  تاریخ انقالب روسیهچپ ای  جریان، ترجمه عاری آرار مارکس و انگلس و حتی 

سالگی کلیف به یک سازمان  93کرد. در س  تروتسکی را منتشر می زندگی من

های مارکسیستی ارض حزب کارگران صهیون و حلقه”دست چپی صهیونیست به نا  

( پیوست. در یکی از جلسات شوراهای کارگری در سال MPZVCMEI) “اسراییل

اب فراوان در مورد قیا  ضد فاشیستی در در حیفا، وقتی سخنران با آب و ت 9165

کرد و سخنش را با ادای احترا  به کمون پاریس و صحات می 9165وی  در سال 

به پایان رساند، کلیف هفده ساله از انتهای سال  و با صدای  “بستگی کارگرانهم”

بستگی با هم”را اضافه کرد که در آن موقعیت به معنای  “المللیبی ”بلند، کلمه 

بود. مسزوالن برگزار کننده جلسه با شکست  انگشتان دستش و بیرون کردنش  “اعراب

  از جلسه پاسخش را دادند.

کلیف به همراه جمعی از اعضای جوان ای  جریان که از آن ناامید شده بودنهد، تحهت   

های تروتسکی در مورد عروج فاشهیز  در آلمهان، خهود را تروتسکیسهت     تاریر تحلیل

از  9168از مدتی فعالیت به عنوان فراکسیونی در ای  جریهان، در سهال    نامیدند و پس

آن جدا شدند. او تنها به مدت چند ماه تحت تاریر استالینیسم قرار گرفت، هی  وقهت  

    عضههو حههزب کمونیسههت فلسههطی  )استالینیسههت( نشههد و پههس از مشههاهده تههاریر    

های بعهدی آن،  آلمان و پیروزیهای استالینیستها در روی کار آمدن فاشیز  در سیاست

 گوید: برای همیشه از آن گسست و تروتسکیست شد. خود او در مورد ای  تجربه می
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م  تروتسکیست شد . هی  گاه از ای  کار خود  پشیمان نشد . امها ناایهد   ”

زجری را کهه بریهدن از اسهتالینیز  بهه همهراه داشهت، دسهت کهم گرفهت.          

در ههراس بودنهد.    انی داشهت کهه از هیتلهر   استالینیز  جاذبه عظیمی برای آن

استالینیز  تنها یک جناش سیاسی ناود بلکه یهک جنهاش متعصهب مهذهای      

روح ” ،“هها افیهون تهوده  ”که  چه مارکس در مورد مذهب گفت )ای  بود. آن

است و ...( در مورد استالینیز  نیز در آن زمهان صهادق بهود.     “روحجهان بی

برد اما از آن بدتر، پیوست  آن ار رنج میهای بسیجناش کارگری از شکست

تواند در آینده جلوی هیتلر را بگیهرد.  م ابه نیرویی بود که میه به استالینیز  ب

های استالی  بود که قدرت گرفت  هیتلهر را تسههیل   اما متاسفانه ای  سیاست

جاهه ”تا چرخش اساسی به راست و سیاست  “سوسیال فاشیز ”نمود: از تز 

استالی . گسست  از ای  قدرت و -فرانسه و اسپانیا تا معاهده هیتلردر  “خلق

تروتسکیست شدن، تجربه بسیار دردناکی بود... وقتی یک جفهت پهوتی  از   

رسهید، او آن  روسیه به دست یکی از اعضای حزب کمونیست فلسطی  مهی 

بوسید چرا که برایش در حکم یک شیء مقهدس بهود ... همهان چنهد     را می

به استالینیسم سمپاتی پیدا کرد ، توانست به م  در درک نفهوذ   ماهی که م 

توانهد قهدرت مهذهب را    گرا نمیاستالی  بر هوادارانش کمک کند. یک عقل

تواند جاذبه مذهب برای موجود های عقالنی خودش بفهمد. او نمیاستدالل

خورده که با دشهم  روبهرو اسهت را درک کنهد.     ای ضعیف و زخمو جامعه

  “تواند بشریت را از ادیان رهایی بخشد...قدرت، تنها نارد میتنها 

درگیر تالش برای بنیان نهادن یک سازمان تروتسکیسهتی   9168-53کلیف در سالهای 

در فلسطی  بود. انترناسیونال چهار  در شرایطی متفاوت از انترناسیونالهای اول، دو  و 

ای بهدل گهردد.   ی سیاسی عمهده ها نتوانست به نیروسو  شکل گرفت و بر خالف آن

ها در کشورهایی که تروتسکیسم موجودیت داشت، حداک ر به چند ده نفهر  اعضای آن

    ای فعالیهت  ههای تهوده  م ابه یک گهروه کوچهک در حاشهیه جنهاش    ه شد که ببالغ می

 کردند.می
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 کلیف در فلسطی  مجاور بود از سه زبان استفاده کند: برای کارگران یههودی بهه زبهان   

کرد. در مقاالت عربی بهرای  امضا می ی.تسورهایش را با نا  نوشت و نوشتهعاری می

اش های انگلیسیکرد و مقالهکارگران عرب از نا  مستعار یوسف الصخری استفاده می

هها بهه معنهای    های مسهتعار در ایه  زبهان   نمود. همه ای  نا را با نا  ل.راک منتشر می

که بهه نها     “کلیف”بودند. همان طور که نا  مستعار بعدیش یعنی  “سنگ”یا  “صخره”

 .  است “هصخر”اش تادیل شد، در انگلیسی به معنای همیشگی

شان با حزب کارگران سوسیالیست آمریکها تمهاس   هایها توانستند در آغاز فعالیتآن

 رای های تروتسکی را دریافهت کننهد کهه به    ها و تحلیلبگیرند و به شکل منظم نوشته

هها، تعهداد   روزی آنرغم تالش شهاانه ها اهمیتی حیاتی داشت. با ای  وجود و علیآن

عهرب و   ،نفهر  60نفر از ایه    7نفر رسیده بود.  60تنها به  9153شان در سال اعضای

ها توانستند چند کارگر و روشنفکر عرب را به بقیه یهودی بودند. با پشتکار فراوان آن

 شان جذب کنند. گروه

هها  کردند اما دستاورد بسیار نهاچیزی نصهیب آن  کلیف و رفقایش به سختی تالش می

دستی ای را انتخاب کرده بود و در نهایت تنگشد. کلیف یک زندگی انقالبی حرفهمی

پرداخهت. او  روزی به فعالیت سیاسی میفرسای زندگی، به شکل شاانهو شرای  طاقت

ها اتاقی آغاز نمود. آن 9154را نیز از سال زندگی مشترک با همسرش شانی روزنارگ 

آویو اجاره کرده بودند که با کیسه ش  درست شهده بهود.   در یکی از مناطق حاشیه تل

آورد  که مکمل بسیار م  از باغی که در نزدیکی ما بود پرتقال می”نویسد: خودش می

روزانهه مها را   مهمی برای نان، مربا، یک تخم مرغ در روز، چای و شیر بود که غهذای  

هها  بقیه اعضای گروه نیز شرای  مشابهی داشتند. در چنی  شرایطی آن “داد.تشکیل می

کردند. م ال اعضای گروه مزد یک روز وظایف انترناسیونالیستی خود را  فراموش نمی

دادند که به قیمهت  شان اختصاص میکارشان را در هفته برای کمک به رفقای ایتالیایی

گیهری  موضهع   شد. کار روتی  نوشت  اعالمیه و بیانیه، ودشان تما  میگرسنه ماندن خ

در قاال مسائل روز، تایپ و چاپ کردن آن )که در آن روزگهار کهار بسهیار دشهواری     

شد. ایه  گهروه سهی نفهره بها      بود( و توزیع آن در بی  کارگران و ... نیز فراموش نمی
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داد. برخهی  و عربهی( انتشهار مهی   چنی  شرایطی، دو مجله به دو زبان مختلف )عاهری  

هایی نیز به زبان انگلیسی بهرای سهربازان انگلیسهی مسهتقر در فلسهطی       اوقات جزوه

ها و نیز تعقیب پلهیس  ها گروه تحت حمله صهیونیستساخت. عالوه بر ای منتشر می

 قرار داشت.  

ه ، تهدید و آزارهای پلهیس افهزایش یافهت که    9161با آغاز جنگ جهانی دو  در سال 

منجر به دستگیری کلیف و محکو  شدنش به یک سال زندان گردید. کلیف در زندان 

های دست با دبیر کل حزب کمونیست فلسطی  و همی  طور چند ت  از اعضای گروه

راستی افراطی صهیونیست مانند آبراها  استرن و یا موشه دایان )وزیر دفام بعدی( کهه  

 بند بود. همبه جر  قاچاق اسلحه زندانی شده بود، 

   کهارگران عهرب    چکیده نظرات و تالیغات کلیف و بقیه اعضای گهروه ایه  بهود کهه:    

بایست بر علیه صهیونیسهم و امپریالیسهم ماهارزه کننهد و پیوندشهان را بها رهاهری        می

 “بایهد ”را تکرار کردنهد امها ایه      “باید”ها بارها ای  کلمه ارتجاعی اعراب بگسلند. آن

 ا بر روی کاغهذ بهود و تهاریری بهر جههان واقعهی نداشهت. کلیهف         های آنان تنهگفت 

الملهل  بی ”هایی در رابطه با مسائل فلسطی  برای نشریه تروتسکیست آمریکایی تحلیل

(، منازعه اعراب و 9168نوشت که تحت عناوی  سیاست بریتانیا در فلسطی  ) “جدید

( منتشر شهدند. در عهی  حهال    9161( و سیاست طاقاتی در فلسطی  )9168یهودیان )

   کلیههف بههه ایهه  نتیجههه رسههیده بههود کههه طاقههه کههارگر عههرب در فلسههطی  بههه علههت 

ایف تهاریخی در  های کمهی و کیفهی، توانهایی بهه عههده گهرفت  ایه  وظه        محدودیت

خاورمیانه را ندارد و ای  طاقه کارگر مصر است که عامهل کلیهدی در پیشهارد چنهی      

 وظایفی است.  

ای، کلیف مدتی طوالنی را صرف مطالعه مسائل خاورمیانهه و بهه ویهژه    با چنی  زمینه

بحران ارضکی کنکونی در   ای با عنهوان  مقاله 9164مصر نمود. پیش از ای  و در سال 

آویو فرسهتاده بهود کهه    ه بود و آن را برای یک نشریه معتار اقتصادی در تلنوشت مصر

های لنی  در باره مساله ارضی قرار مورد پذیرش واقع شد. گزارش، تحت تاریر تحلیل

های آماری هم در رابطه بها موضهوم اسهتفاده شهده بهود. سهردبیر       داشت و از گزارش
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که شما چند سال را به مطالعه در نشریه در پیغامی به کلیف نوشت که مشخص است 

اید در حالی که کلیف تنها دو هفته را صرف نوشت  آن کهرده  ای  مورد اختصاص داده

بود. مدتی بعد سردبیر نشریه و کلیف همدیگر را در خیابان مالقات کردند و سهردبیر  

است،  ساله که شلوارک به پا دارد، همان نویسنده مقاله 98دید ای  جوان که می از ای 

 بسیار تعجب کرده بود.

-روی کلیف دو سال را صرف مطالعه در رابطه با مسائل خاورمیانه و یادداشهت  به هر

آوری مسههتندات و دو سههال را هههم صههرف نوشههت  متنههی در مههورد بههرداری و جمههع

نوشته به بررسی و تحلیل سهاختارهای  خاورمیانه )عمدتا خاورمیانه عربی( کرد. دست

خاورمیانه، نیروهای سیاسهی و اجتمهاعی درگیهر در ایه  منطقهه،      اقتصادی کشورهای 

های کارگری نمود. کشورهایی کهه در ایه    های ملی و جناشنقش امپریالیسم، جناش

   گرفتند، شهامل مصهر، فلسهطی ، سهوریه، لانهان و عهراق       تحقیق مورد بررسی قرار می

مانهدگی و عهد    عقبشد. کشورهایی مانند عربستان، کویت، اردن و یم  به علت می

های ملی یا کارگری در ای  کشورها، مورد بررسی قرار نگرفتهه بودنهد.   حضور جناش

آن را به اتما  رسهاند.   9154کلیف دست نوشته را به زبان عاری نوشت و در جوالی 

نیز آن را به انگلیسی ترجمهه کهرد. کتهاب بها بررسهی دوران طالیهی        شانیهمسرش 

( یعنی زمانی که اعراب در قله فرهنگ جهانی قرار 96قرن  تا 8فزودالیسم عرب )قرن 

کرد و با تحلیل و توصیف تهاجم اروپا به جهان عرب یعنی فتح مصر داشتند، آغاز می

 یافت. بررسی تاریرات متناقض اروپا در نهابود ادامه می 9718به دست ناپلزون در سال 

آن در چارچوب مناساات  های نظم قدیمی و در عی  حال حفظ وجوهی ازکردن پایه

داد که به ای  دوره اختصهاص یافتهه   استعماری نیز بخشی از پنج فصلی را تشکیل می

ههای قاهل از جنهگ    های امپریالیستی در دههه بود. بخش بعدی کتاب به تهاجم قدرت

توسکعه نکنعت و   پرداخت که فصلی طوالنی در مورد جهانی دو  به شرق عربی می

ه دناهال داشهت. بخهش بعهدی بهه مسهاله ارضهی در مصهر         را به  داری در مصربانک

های مشابه در مورد فلسهطی ،  های بعدی را بررسی سرفصلاختصاص داشت و بخش

در پهنج فصهل مجهزای مصهر،      “مساله ملهی ”دادند. بررسی سوریه و عراق تشکیل می

شد. بخش بعدی به بررسی مساله صهیونیسهم  سوریه، فلسطی ، لانان و عراق انجا  می
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پرداخهت  ختصاص داشت. بخش بعدی به مسائل جناش کارگری در شرق عربی مهی ا

ههای  ههای کهارگری، سهازمان   که در چند سرفصل جداگانه تنظیم شهده بهود: اتحادیهه   

داران، ها به مساله جنگ، اتحاد با رهاهری بهورژوایی و زمهی    استالینیستی و رویکرد آن

درت کارگری مسهتقل در مصهر   مساله ملی و صهیونیسم. بخش بعدی به عروج یک ق

اختصاص داشت. فصل پایانی وظایف جناش کارگری انقالبی در شرق عربی را مورد 

 داد. بررسی قرار می

نگارش ای  کتاب، کلیف را قانع کرده بود که باید به مصر به عنوان قلب تپنده جنهاش  

ر ناکها   های متعدد کلیف برای رفهت  بهه مصه   کارگری در منطقه نقل مکان کند. تالش

ماند. م ال کلیف از وجود یک گروه تروتسکیست در مصر خار گرفت که بعدا فهمیهد  

یک حلقه روشنفکری ادبی سوررئالیستی هسهتند و چنهدان درگیهر سیاسهت نیسهتند.      

 نویسد:کلیف می

هایم برای رفت  به مصر ناکها  مانهد، خیلهی افسهره شهد  امها       وقتی تالش”

روی کننهد.  به خود و احساس بیچارگی زیهاده توانند در ترحم انقالبیون نمی

های بسیاری برای ساخت  یهک گهروه فلسهطینی و    پس م  مجددا به تالش

  “انتشار آرارمان ادامه دست زد .

مانهده و منهزوی،   گوید که فعالیت به عنوان مارکسیسهت در فلسهطی  عقهب   کلیف می

محل تقطع جریانات  امتیازات خاص خود را نیز داشت. م ال به خاطر واقع شدنش در

سیاسی گوناگون، امپریالیسم، ناسیونالیسم، فزودالیسم و کاپیتالیسم، ستم و است مار، بهه  

های سیاسهی متفهاوت از راسهت افراطهی تها اسهتالینیز  و چهپ        عالوه طیفی از پاسخ

تهر از ایه ، فعالیهت و ماهارزه در     افراطی، به یک دوره آموزشی فشرده شایه بود. مههم 

    ای اعتماد بهه نفهس، اسهتقالل و شههامت در اندیشهه و عمهل را تشهویق        چنی  منطقه

 کرد. الاته نفس فعالیت در ای  منطقه به شکل خود بهه خهود منجهر بهه ایه  نتهایج       می

توانهد او  تواند یک نفر را بسازد و هم مهی ماندگی هم میشد. شرای  انزوا و عقبنمی

 های خود فرد دارد. ها و ویژگیرا از نفس بیاندازد. ای  بستگی به انگیزه
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ها در زمینه اقتصهاد  میل کلیف برای دستیابی به استقالل فکری با برداشت  نخستی  گا 

مارکسیستی تقویت شد. پس از خواندن سه جلد کاپیتال، کلیف یهک سهال را صهرف    

، ها را به نقد کشیده بود: ویلیها  پتهی  مطالعه آرار متفکرینی کرد که مارکس نظرات  آن

  آدا  اسمیت، ریکاردو، جیمز میل و جهان اسهتوارت میهل. کلیهف عقیهده داشهت کهه        

مه  همیشهه   ”تواند نقد اقتصاد سیاسی مارکس را بدون مطالعه ای  آرار درک کند: نمی

 دانستم که بهتری  راه بهاود بخشیدن به کار مغهز، بهه کهار گهرفت  آن اسهت... مه        می

ا مطمزنم که در به کار گرفت  آن بسیار مصهمم  دانم وضعیت مغز  چگونه است امنمی

  “و با اراده هستم.

چند ماه پس از تکمیل رساله در مورد شرق عربی، فرصتی برای ترک فلسطی  و رفت  

از آفریقهای جنهوبی بهه فلسهطی       9154در سهال   شهانی به لندن فراهم شهد. والهدی    

کارخانه در کیپ تاون )آفریقای جنوبی( داشت و تصهمیم   شانیمهاجرت کردند. پدر 

اش پارچه تهیه کند. فکر سفر به لندن بهه عنهوان نماینهده    داشت از لندن برای کارخانه

ای  موقعیت غریای برای م  بهود کهه در   ”شرکت پدر شانی در ذه  کلیف جرقه زد: 

ههزار پونهد    50 حالی که در عمر  صد پوند را یک جا ندیده بود ، مسهزولیت خریهد  

به منظور تدارک ملزومات سفر، کلیف مجاور شد رسما  “منسوجات را به عهده بگیر !

با شانی ازدواج کند. مسزوالن مههاجرت نیهز اخطارههای الز  را بهه او دادنهد کهه در       

بریتانیا دست از پا خطا نکند. پس از رسیدن به بریتانیها، افسهر مسهزول از کلیهف نها       

  ایندگی آن را بهه عههده داشهت، پرسهید و چهون کلیهف نها  آن را        شرکتی را که او نم

 دانست، حداقل زمان ممک  برای اقامت را در پاسپورت کلیف درج کرد: سه ماه.  نمی

جها   در سفر از فلسطی  به بریتانیها، کلیهف و شهانی  از پهاریس عاهور کردنهد. در آن      

ههای  آن موقع مطالعات و تحلیلتوانستند سران انترناسیونال چهار  را مالقات کنند. تا 

ها از کلیف عمدتا به شرق عربی و به ویژه فلسطی  و مصر اختصاص داشت. عاور آن

الملهل چههار  اتفهاق افتهاد کهه در      المللی بهی  پاریس تنها پنج ماه بعد از کنفرانس بی 

برگزار شده بود. کلیف اسناد کنفرانس را با احسهاس نهامطلوبی مطالعهه     9153آوریل 
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ایه  را بها   ”های انترناسیونال چهار  با واقعیات در تضاد بود و د. به نظر او استداللکر

  “شد فهمید.یک نگاه اجمالی هم می

به شکل چشم و گوش بسته ایه  نظهر تروتسهکی     9153ها در سال م ال تروتسکیست

  تواند از جنگ جهانی دو  جان سهالم بهه در باهرد را تکهرار    که رژیم استالینیستی نمی

بهدون تهرس از   ”گونه بیان شده بود کهه:   ای  9153کردند. در اسناد مربوط به سال می

گهاه بها چنهی  موقعیهت خطیهری در داخهل و        گویی، باید گفت که کرملی  هی ماالغه

  “خارج از مرزهای خود مواجه ناوده است.

ائهه  های آمریکها ار آمیزتری  استدالل توس  جیمز پی کان  رهار تروتسکیستسفسطه

   دههد، نشهان   که استالینیز  به حیات خهود در روسهیه ادامهه مهی     شد. به نظر او ای می

 دهد که جنگ هنوز پایان نیافته است!  می

الملل چهار  به نظر کلیف کامال اشتااه آمد اگر چه در از همان آغاز موضع رهاری بی 

نداشهت. در حقیقهت   آن موقع هنوز تایی  مستقلی از وقایع روسهیه و اروپهای شهرقی    

های پیش از جنگ تروتسکی بهرای تااهی    الملل چهار  با استفاده از تحلیلرهاری بی 

معنی و پوچ را اتخاذ کهرده بهود. ایه  غیهر     شرای  پس از جنگ، یک دیدگاه کامال بی

داری در دوران پس از جنگ ممک  بود که کسی نتواند ای  واقعیت را بایند که سرمایه

برد بلکه رشد تولیهدی سهریع و ارتقهای    تنها از رکود و تااهی رنج نمیجهانی دو  نه 

شد دید اما رهاری انترناسیونال چهار  کامال چشهم بهه   سطح زندگی را در همه جا می

 روی واقعیت بسته بود.  

کرد کهه در کشهورهای   گونه استدالل می تروتسکی در تزوری انقالب مداو  خود ای 

هها  توسعه، انجا  وظهایف دموکراتیهک بهورژوایی و در راس آن   مانده و در حال عقب

تواند به واسطه نیهروی طاقهه کهارگر صهورت     رهایی ملی و اصالحات ارضی تنها می

 پههذیرد. ایهه  نظههر تروتسههکی هههم بههه واسههطه واقعیههات سیاسههی رد شههد. در چههی ،  

رد کهه  کتری  کشور جهان، مائو تسه تونگ حزبی استالینیستی را رهاری میپرجمعیت

متحهد سهاخت  کشهور، کسهب اسهتقالل از       بالکل از طاقهه کهارگر بریهده بهود و امهر     
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امپریالیسم و اصالحات ارضهی و اداری را در دسهتور کهار قهرار داده بهود. رونهدهای       

پهردازان  مناطق دیگر نظیر کوبا و ویتنا  روی دادنهد. رهاهران و نظریهه    مشابهی نیز در

 “تزهوری انقهالب مهداو    ”جههت تاییهد    مهواردی در  انترناسیونال چهار  ای  وقایع را

 آوردند. تروتسکی به حساب می

پهردازان حهزب کهارگران سوسیالیسهت بریتانیها در      الکس کالینیکوس از اعضا و نظریه

گیههری ای بههه رونههد شههکلپههس از اشههاره “تروتسههکی و تروتسههکیز ”مقدمههه کتههاب 

نویسد که: ، می9150اوایل دهه و  9160ای به تحوالت آن در دهه تروتسکیز  و اشاره

دگرگون شد، و ای  دگرگونی در  9150تاریخ متعاقب تروتسکیز ، در ارر بحران دهه ”

های تروتسکی در باره جنگ جههانی دو  و پیامهدهای آن، تسهریع    بینیارر ابطال پیش

گاه بر ای  اساس، سه گرایش عمده بر آمهده از دل جریهان تروتسکیسهتی را     آن “شد.

های متفاوتی که نسات بهه ایه  بحهران ابهراز شهد، یکپهارچگی       واکنش”دهد: میتمیز 

-ناپذیر در هم شکست و سه معیار تزوریهک ای برگشتجناش تروتسکیز  را به گونه

سیاسی عمده ارائه داد که ضم  ای  که تفاوت اساسی با همدیگر دارند، لیک  همگهی  

ههای  مکتای و ارتهدوکس اجهالس   ها نشات گرفته از تروتسکی هستند: تروتسکیز آن

های صورت گرفته در درست اعتقادی تروتسکیز  متعدد انترناسیونال چهار ، بازنگری

که متمایهل بهه گسسهتی ضهمنی از مارکسهیز  کالسهیک هسهتند )ماننهد شهاختم  و          

الملل که به وسیله کلیف بنیان نهاده شد و انتقاد کاستوریادیس( و سنت سوسیالیز  بی 

تسکیز  مکتای بیشتر به عنوان یک بازگشهت بهه مارکسهیز  کالسهیک تعایهر      او از ترو

  “شد.

هم به نحوی دیگر بیان شد، پیدایش جریان تروتسکیز   طور که در سطور باالتر همان

به ای  علهت بهود کهه پیهروان     ”دهد، ارتدوکس، همان گونه که کالینیکوس توضیح می

دولهت  ”خواستند تحلیل او درباره اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یهک  تروتسکی می

و شمول ای  مفهو  به اروپهای شهرقی و چهی  را حفهظ و حراسهت       “کارگری منح 

تناقض بزرگ تروتسکیز  ارتدوکس در آن بود که ضم  تالش ”بدی  ترتیب  “نمایند.

ر و اسهاس آن  برای حفظ عی  کلمات تروتسکی، ای  نظریه را از قسمت اعظم جهوه 
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اش نسهات بهه مارکسهیز     محرو  نمود... تروتسکی بر مانهای تعههد کلهی و عمهومی    

کهرد. امها اگهر    رهایی طاقهه کهارگر ادراک مهی   -کالسیک، سوسیالیز  را به عنوان خود

های کاری مهنح  و معیهوب بودنهد، در ایه      کشورهای اروپای شرقی و چی ، دولت

قادر بودنهد انقهالب سوسیالیسهتی را بهه انجها       صورت نیروهایی غیر از پرولتاریا نیز 

های ارتدوکس بر حفهظ عهی  عاهارات    بنابرای  اصرار و تاکید تروتسکیست “برسانند.

یش در دوران پیش از جنهگ سهرد بها    هابینیها و پیشتروتسکی و انطااق دادن تحلیل

ای مها بهی  جریهان تروتسهکیز  و سهنت      سره متفاوت، گسست و فاصهله شرایطی یک

السیک مارکسیستی ایجاد نمود و ای  جریان را که قصهد داشهت ادامهه دهنهده ایه       ک

سنت در تقابل با سوسیال دموکراسی و استالینیز  باشد را عمال به یهک جریهان چهپ    

 های خاص خودش تادیل کرد.  ها و نشانهغیرکارگری با ویژگی

ی در دوران پهیش از  های تروتسکبینیها و پیشبدی  ترتیب رد و کنار گذاشت  تحلیل

جنگ جهانی دو  و تالش در جهت ارائه نظراتی به منظور تایی  شرای  جدید ایجهاد  

شده در جهان پس از جنگ جهانی دو ، نقطهه عزیمهت خه  سیاسهی مسهتقل تهونی       

داد. کلیف پس از چند سال تالش و کوشش فراوان توانسهت سهه   کلیف را تشکیل می

اوضام و شرای  جدید در سه منطقه از جهان مهیها   تزوری مرتا  با هم را برای تحلیل

داری )جههان  کند: روسیه و اروپای شرقی )جههان دو (، کشهورهای پیشهرفته سهرمایه    

 اول( و جهان سو . ای  ترویکا در پیوند با هم به یهک وحهدت و یهک کلیهت شهکل      

بهه  داد که تایی  کننده اوضام جهان پس از جنگ جهانی دو  بود. ای  سهه تزهوری   می

انقکالب  و  اقتصکاد تسکلیحاتی مکداوم   ، داری دولتیسرمایهترتیب عاارت بودند از: 

 . مداوم منحرف شده

 

 داری دولتی سرمایه
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ماهیکت طبقکاتی   و بها رسهاله    9158داری دولتی در سال نخستی  طرح نظریه سرمایه

اقمکار  ( و 9140) های خلقیماهیت طبقاتی دموکراسیریخته شد. دو رساله  روسیه

 نیز در راستای تکمیل ای  طرح ارائه شدند. )9142) استالین در اروپا

داری در مورد نظریه سرمایه “تری  توضیحخالصه” تروتسکی و تروتسکیزمکلیف در 

 کند: دولتی را به ای  نحو ارائه می

ریشه بوروکرات استالینیسهت،  تروتسکی اعتقاد داشت که قشر متزلزل و بی”

اند و استالینیسهم در مواجههه   کارگری است، غصب کردهدولتی را که اساسا 

با یک بحران جدی ماننهد جنهگ از پها در خواههد آمهد. ایه  واقعیهت کهه         

استالینیز  در جریان جنگ جهانی دو  نه تنها از پا در نیامد بلکه بهه مراتهب   

 تر شد و مناطق شرق اروپا را نیز در سیطره خود گرفت، بهه ایه  معنها   قوی

کرده اسهت و بهه تزهوری جدیهدی نیهاز اسهت.       سکی اشتااه میبود که تروت

، 9121هها خوانهایی داشهت. از سهال     داری دولتی با واقعیهت تزوری سرمایه

  بوروکراسههی دولتههی استالینیسههت از خههالل جمعههی کههردن کشههاورزی و    

ای به انااشت سرمایه دست سازی اجااری در شهرها، به نحو گستردهصنعتی

کارگران  داری دیگری به وسیله است مارهر کشور سرمایهزد. ای  روند مانند 

المللی به ویژه رقابت تسلیحاتی ممکه  شهد. تفهاوت    و رقابت در سطح بی 

جها   داری در ای  نکته شکلی بود که در ایه  ای  دولت با سایر دول سرمایه

منفعت یعنی دار به دست یک جمع همکارگران به جای افراد سرمایه است مار

  “شد.وروکراسی دولتی انجا  میهمان ب

 نویسد: هایی که منجر به رد نظریه تروتسکی شد، میو در مورد دالیل و زمینه

نقد م  به تروتسکی، بهه معنهای بازگشهت بهه مارکسهیز  کالسهیک بهود.        ”

نشهان داد کهه موضهع     -به ویژه پس از مهرگ تروتسهکی  -انکشاف تاریخی 

نت کالسیک مارکسیستی نیست که قابل انطااق با س “دولت کارگری منح ”
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کند. بهرای حفهظ   رهایی طاقه کارگر تعریف می-م ابه خوده سوسیالیز  را ب

  “شدند.بایست قربانی میهای تروتسکی، کلمات او میروح نوشته

ههای دیگهری نظیهر    کنهد، گهروه  اش یادآوری مهی همان طور که کلیف در اتوبیوگرافی

های سکتاریست نیز بودند کهه روسهیه را بهه    ها و برخی مارکسیستبرخی آنارشیست

تاریخ آغاز ای  روند را به همهان   اهکردند اما آنداری دولتی توصیف میعنوان سرمایه

داری دولتی گرداندند. قرار دادن مقطع حرکت به سمت سرمایهبر می 9197آغاز یعنی 

   ت شهناخته  به ای  معنا بود که اهمیهت سهنت انقهالب اکتاهر بهه رسهمی       9121در سال 

، دومی  حکومت کارگری در تهاریخ را  9879شد که پس از کمون پاریس در سال می

بنا نهاده بود. همی  طور به معنای دفام از نارد در سطح داخلی )تروتسهکی در مقابهل   

 -کنگهره اول انترناسهیونال کمونیسهت     5المللهی )بهه ویهژه    استالی ( و در ابعهاد بهی   

 کمینترن( بود.  

داری دولتی تنها در ای  ناهود کهه تایینهی از    نویسد که اهمیت تزوری سرمایهکلیف می

داد بلکه یهک راهنمهای اساسهی بهرای فعالیهت      تحوالت یک ششم جهان به دست می

داد: نه المللی بود. ای  راهنمایی خودش را به اشکال مختلف نشان میطاقه کارگر بی 

حزاب کمونیست )که نیروی مهمهی را در  های متشکل در اتنها در بحث با استالینیست

دادند( مفید و کارا بود بلکه در مااح ه با آن دسته کهارگران  جناش کارگری تشکیل می

اگر سوسهیالیز  انقالبهی   ”گفتند: انداختند و میمورر بود که نگاهی به تجربه روسیه می

بها آن  رحمانهه کهارگران اسهت، مها کهاری      های کار و سهرکوب بهی  به معنای اردوگاه

که از مشکالت و ابهاماتی که تروتسکیز  ارتهدوکس   دست آخر ای  “نخواهیم داشت.

بندی شده در دوران جنهگ سهرد،   ها در فضای شدیدا قطببه آن دچار شده بود و آن

هها همهان   کرد. عالوه بر ایه  کشاند، جلوگیری میغالاا به موضع دفام از استالینیز  می

رههایی کهارگران تنهها امهر خهود      ”داری دولتی اصل یهطور که گفته شد، تزوری سرما

داد. به عقیهده پهل فهوت یکهی از     را مجدد در مرکز مارکسیز  قرار می “کارگران است

ماتنی بهر ایه  آمهوزه مهارکس بهود کهه       ”،“داری دولتیسرمایه” رزمان کلیف، نظریههم

بسیار قدرتمندتر  رهایی کارگران باید به دست خود کارگران تحقق یابد؛ که کاپیتالیسم
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تر از آن است که به راحتی پایی  کشیده شود و از بهاال جهایگزینی بهرای آن    و پیچیده

ههای خودشهان   که تنها کهارگران، هنگهامی کهه در داخهل سهازمان      انتخاب شود و ای 

متشکل شده و اتحاد غریزیشان را حفظ کرده باشند، توان ایجاد چنی  تغییرات اساسی 

دهی سیاسی در صفوف طاقه کارگر به شکل مورری رت بدون سازمانرا دارند. ای  قد

 “بسیج نخواهد شد.

 

 انقالب مداوم منحرف شده 

داری دولتی، طرح نظریه انقالب مداو  منحهرف شهده   چند سال پس از تزوری سرمایه

-رههایی و خهود  -جا نیز مفهو  خهود  ( ریخته شد. در ای 9147) چین مائودر کتاب 

به نظر م  همهان طهور کهه دولهت     ”کلیف تکایی کارگران محوریت داشت. به اعتقاد ا

های ارتهش روسهیه در ورشهو، بهرلی  یها پهراگ       توانست به وسیله تانککارگری نمی

های روستایی کاسترو ههم قهادر بهه ارمغهان     تحمیل شود، ارتش دهقانی مائو و چریک

که چهه اتفهاقی در    تایی  ای  “.ودندآوردن سوسیالیز  برای طاقه کارگر چی  و مصر نا

تروتسهکی نداشهت بلکهه     “انقالب مهداو  ”ای  مناطق افتاده است، نیازی به رد نظریه 

بینی کرده بود که با تضهعیف امپریالیسهم،   متضم  تنظیم مجدد آن بود. تروتسکی پیش

عامل تغییرات اجتماعی طاقه کارگر خواهد بود که هم برای به نتیجه رسیدن وظهایف  

رزمهد.  همان حال برای نیل به سوسیالیز  نیز مهی  کند و درانقالب دموکراتیک نارد می

چه در چی  و کوبا روی داد، به هی  وجه به طاقه کارگر رب  نداشهت. در ههر دو    آن

مورد نیروهای نظامی فاتح از مناطقی خارج از مناطق کارگری در شهرها آمده بودند و 

منفعل باقی بمانند. در شرای  بحران اجتماعی و هنگامی کهه  تمایل داشتند که کارگران 

سوژه انقالبی یعنی فعالیت و رهاری پرولتری غایب است، یک رهاهری دیگهر )الیهت    

داری دولتهی(  بورژوایی( و یک هدف دیگهر )سهرمایه  سیاسی/نظامی  با خاستگاه خرده

ممکه    9130و  9140های کلیف در دهه بر فرایند انقالبی حاکم خواهد شد. استدالل

تری یافتنهد. اگهر بهه عقیهده     بود انتزاعی به نظر برسند اما بعدها اهمیت بیشتر و واضح

ها اقشار دیگری غیر از طاقه کهارگر، تهوان   ها و نیز مائوئیستبسیاری از تروتسکیست
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گاه که طاقه کارگر از تاعیت از خطوط سیاسی باشد، آنبنا نهادن سوسیالیز  را دارا می

ساق  و فراموش خواههد شهد.    “سوژه انقالبی”ها سرباز زند، از موقعیت د نظر آنمور

های ملی جهان سو ، های دانشجویی، جناشگیری جناشبا اوج 70و  30های در دهه

و ... اهمیت و صحت ای  مساله بیش از پهیش   “کمانیرنگی ”های به اصطالح جناش

 اراات شد.

 

 اقتصاد تسلیحاتی مداوم 

 انکدازهای اقتصکاد تسکلیحاتی مکداوم    چشمنظریه اقتصاد تسلیحاتی مداو  در مقاله 

داری ( ارائه شد. بر طاق ای  نظریه، رقابت نظامی بی  روسیه و غهرب سهرمایه  9147)

مکانیز  اصلی محرک انااشت سرمایه در روسیه است. ای  مساله در سوی دیگر پهرده  

تولیهد نظهامی در سهطوح بهاال را      ،سهرد  آهنی  نیز به نحوی دیگر صادق است. جنگ

کند که تقاضها و اشهتغال از خهالل    کند. هزینه باالی تسلیحات، تضمی  میتضمی  می

     فایده هسهتند، در سهطح بهاال بهاقی بماننهد. ایه  کاالهها ذخیهره         تولید کاالهایی که بی

پدیده اشهتغال  گردند. در نتیجه تنها ما شاهد شوند و برای فروش به اقتصاد باز نمیمی

شهود و رونهد   کامل خواهیم بود بلکه از اضافه تولید کهاال بهرای فهروش اجتنهاب مهی     

گهذاری در  آالت بر سرمایهگذاری در ماشی که سرمایه کاهش نرخ سود )به خاطر ای 

 شود.  تر رشد خواهد کرد( خن ی میارزش اضافه تولید شده توس  نیروی کار سریع

داری بر خالف تالیغات پرهیاهوی داو  نشان داد که سرمایهتزوری اقتصاد تسلیحاتی م

ها و بسیاری دیگر در آن زمان، ماهیت خود را تغییر نداده است و به تعویق رفرمیست

رکود یک پدیهده مهوقتی خواههد بهود.     -انداخت  روند کاهش نرخ سود و ادوار رونق

    آور شهده بهود کهه    تضاد بنیادی  بی  کار و سهرمایه ناپدیهد نشهده اسهت. کلیهف یهاد      

گهذاری مولهد،   های تسلیحاتی با منحرف کردن ارزش افزوده از ورود به سهرمایه هزینه

متمایههل بههه ایهه  هسههتند کههه بهها حفههظ یههک تمایههل دراز مههدت بههه سههمت کسههادی  

(Stagnation ( از رکودهههای خفیههف اقتصههادی ،)Slump  جلههوگیری کننههد. آن )
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های تسلیحاتی بودند و خود را در یهک  ینهاقتصادهایی که دارای سطح نساتا باالی هز

گهذاری در صهنایع غیهر    دیدند، از طریق افزایش سهم سرمایهوضع نامساعد رقابتی می

های متمایل به چرخه تجاری کالسیک نظامی واکنش دادند و به ای  ترتیب به گرایش

فزاینده در  هایامکان دادند که از نو ابراز وجود کنند. لذا بر طاق تحلیل مذکور رقابت

درون بلوک غرب و بی  ایاالت متحده آمریکا از یک سهو و ژاپه  و آلمهان غربهی از     

بینی توزیع نابرابر تسلیحاتی در درون نهاتو بهود کهه    سوی دیگر، یک نتیجه قابل پیش

توانست منجر به کهاهش نهرخ سهود و    فق  می “های نظامی کمترهزینه”رمره آن یعنی 

 گردد.   9171-82و  9172-74های رکودهای سالرکودهای جهانی نظیر 

و با پایان اعتاار مجاوز اقامت کلیهف، مقامهات بریتانیهایی او را از ایه       9157در سال 

کشور بیرون کردند. تالش برای رفت  به فرانسه و آمریکا نیز بهه علهت عهد  پهذیرش     

چهار سهال و نهیم   ای  کشورها ناکا  ماند. در نتیجه کلیف مجاور شد به ایرلند برود و 

جا زندگی کند. وی مجددا به بریتانیا بازگشت اما تا آخر عمر هی  گاه به عنوان  در آن

 باقی ماند.  “شهروند بدون دولت”شهروند بریتانیا به رسمیت شناخته نشد و یک 

کلیههف در بریتانیهها در قالههب حههزب کمونیسههت انقالبههی بریتانیهها کههه محههل تجمههع   

کهرد. تها زمهانی کهه کلیهف رهاهران       ر بهود فعالیهت مهی   ها در ای  کشهو تروتسکیست

که رقاای رهاران حزب کمونیسهت انقالبهی بریتانیها در رهاهری     -انترناسیونال چهار  

داد و م ال در همان بدو ورود به بریتانیا مورد انتقاد قرار می -انترناسیونال چهار  بودند

ت منهدل در خصهوص   نظهرا  9157در سهال   “هر گردی گردو نیست”با نوشت  مقاله 

داری در دوران پهس از جنهگ جههانی دو  را    عد  بهاود شرای  اقتصاد جهانی سرمایه

زیر سوال برد، مورد حمایت رهاری حزب قرار داشت اما با ارائه نظهرات اراهاتیش از   

وفهادار بودنهد. بهه     “دولت کارگری مهنح  ”ها به نظریه ها فاصله گرفت چرا که آنآن

ای متشکل از هشت نفر را در داخهل حهزب حهول نظهراتش     ههمی  خاطر کلیف حلق

 Socialist Review) “سوسیالیسهت ریویهو  ”گهذاران حلقهه   تشکیل داد کهه بنیهان  

Groupههای انترناسهیونال   ( شدند. با بنیاد نهادن ای  حلقه که در حقیقت از اخراجی

ر  و شهد، کلیهف راه خهود را بهرای همیشهه از انترناسهیونال چهها       چهار  تشکیل مهی 
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ایه  حلقهه شهروم بهه انتشهار       9140های ارتدوکس جدا کهرد. از سهال   تروتسکیست

      کهرده بهود و نها  خهود را از نها  ایه  نشهریه         “سوسیالیسهت ریویهو  ”ای به نا  نشریه

برگهزار کهرد. در    9149گرفت. گروه نخستی  کنفرانس موسس خود را در تابستان می

نفر شرکت داشتند. به گفتهه   66، تنها 9140نخستی  جلسه رات شده گروه در سپتامار 

گروه صرفا یک گروه پروپاگاندیست و مروج بود و قادر بهه دخالهت مهورری    ”کلیف: 

 “و تهرویج نیهز نیهاز بهه مخاطهب داشهتیم.       در ماارزه طاقاتی ناود. اما برای پروپاگانهد 

م ابه ابهزار  ه و ب “دهم ابه سازمانه نشریه انقالبی ب”اعضای گروه از تز لنی  در رابطه با 

کردند. الاته سوسیالیست ریویو قابل مقایسهه بها   ساخت  ستون فقرات حزب پیروی می

، آن را بهه فهروش   ایسکرای لنی  ناود اما نویسندگان، عالوه بر نوشت  مقاالت نشهریه 

کردند، مسهایل  پرداختند، آن را توزیع میساندند، با خوانندگان نشریه به مااح ه میمی

شهان حهول نشهریه بهه دناهال دو عامهل       هایها در فعالیتنمودند. آنمالی را تنظیم می

چهه بهی  مها و دیگهران      چه بی  ما و دیگران مشهترک اسهت و آن   آن”کلیدی بودند: 

ها تنش بی  ای  دو مولفه را دینامیز  یافت  مخاطاان بیشتر و آن “کند.یتفاوت ایجاد م

هایی که با ما در هی  موضهوعی ههم   دانستند: تاریرگذاری بر آننفوذ افزونتر نشریه می

پهذیر نیسهت و   انهد، امکهان  عقیدهعقیده نیستند و آنانی که با ما در تما  موضوعات هم

هها نظهر   اال افرادی بودند که در برخی موضوعات بها آن ها به دنای هم ندارد. آنفایده

 مشابهی داشتند و در برخی مسائل اختالف نظر داشتند.

تاریرات انهدکی   9140اگر چه سوسیالیست ریویو حلقه کوچکی بود و در شرای  دهه 

کرد نظیر سایر جریانهات تروتسکیسهت بهه ورطهه     واره آگاهانه سعی میداشت اما هم

ها جالب ناود کهه  ( نیافتند. برای آنSubstitutionismگرایی )جانشی گرایی و فرقه

 “داری دولتیسرمایه”ها را به خاطر نظرگاه متمایزشان دیگر جریانات تروتسکیست آن

رغم اهمیت بسیار آن ها تزوری را علینامیدند چرا که به نظر آن( میstate capsها )

گیری کهه آن تزهوری   رگرفت بلکه باید به جهتبایست به عنوان نشانه تمایز به کانمی

ههای نهو ههم    هها بها دیهدگاه چهپ    کند، توجه داشت. بهه عهالوه آن  در عمل ایجاد می

برای چهپ نهو مفههو  وحهدت تزهوری و      ”نویسد: مرزبندی اساسی داشتند. کلیف می

عمل به ای  ترتیب بود: مارکس یک کتاب نوشته است: ای  تزهوری اسهت. مه  آن را    
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هها در عهوالم تزهوری    کنم: ای  عمل است. در واقع هر دوی ای م و تفسیر میخوانمی

 “یابد.باقی خواهد ماند. عمل هنگامی است که تزوری با ماارزه طاقاتی پیوند می

دو ارر  9140ها، کلیف در اواخر دهه گرایی روزافزون تروتسکیستدر واکنش به فرقه

( را تهالیف کهرد.   9141) لوکزامبکور  رزا و گرایکی  تروتسکی در مکورد جانشکین  

لیندسی جرم  از اعضای حزب کارگران سوسیالیست بریتانیا در مورد دالیل نگهارش  

   ههای رزا لوکزاماهورگ توسه  کلیهف     ی در مورد زنهدگی، ماهارزات و اندیشهه   اجزوه

 نویسد:  می

نخسههتی  بههار بههه نگههرش ارههری در مههورد رزا  تههونی کلیههفهنگههامی کههه ”

-لوکزاماورگ پرداخت قصد داشهت بهرای ارزیهابی دوبهاره سهنت انقالبهی      

ایه    9120سوسیالیستی به ارائه آراء رزا لوکزاماورگ بپردازد. پهس از دههه   

، “رهایی کارگر به دست خود طاقه کارگر”سنت و یا به تعایر مارکس سنت 

شده بود. ساختارهای گسهترده استالینیسهتی در شهرق و در    به تمامی ناپدید 

احزاب سوسیالیستی و کمونیستی در غرب دیدگاهی پدید آورده بود که بهر  

شهمار سوسیالیسهم را   مانای آن قرار بود گروهی اندک از سوی تعدادی بهی 

ههای تروتسکیسهتی کهوچکی کهه     که وجود گروه متحقق کنند. و عجیب آن

بی پایاند بودند نیز بازتاب چنهی  رویکهردی بهه شهمار     هنوز به اندیشه انقال

رفتند. از دیدگاه آنان طاقه کارگر سرانجا  برنامهه درسهت )یعنهی برنامهه     می

زد. به سخ  دیگهر ایه    پذیرفت و در نتیجه دست به انقالب میآنان( را می

پنداشتند هی  درسی نیست که از طاقه کارگر یا ماهارزه طاقهاتی   ها میگروه

  “روزمره بیاموزند.

 “تونی کلیهف ”( برای اولی  بار از نا  مستعار 9141) رزا لوکزامبور کلیف در جزوه 

گرایهی و  استفاده کرد. لوکزاماورگیسم کلیف در ایه  ارهر و تاکیهد او بهر خودانگیختهه     

های لوکزاماورگ به اعتقاد فیل هیرس در جههت سهاخت    آزادمنشی موجود در اندیشه

گرایهی چهپ رادیکهال    های ارتدوکس بود و فرقهه ابله با تروتسکیستسنگری برای مق

  ههای  هها را بها فهرسهت   های کوچهک آن گوید که کلیف گروهمی بود. دیوید مک نالی

http://www.marx.org/archive/cliff/index.htm
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شان که هر کهدا   المللیهای بی پایان اعضای کمیته مرکزی و هیات دبیران وجریانبی

خواسهت  گرفت و از آنان مهی انتقاد میخواندند به باد طاقه کارگر می “پیشتاز”خود را 

خواهند واقعا پیشتاز طاقه کارگر باشند بایهد از ماهارزه واقعهی طاقهه الهها       که اگر می

 بگیرند و با آن پیوند یابند. 

عضهو   30، گروه سوسیالیست ریویو هنوز کوچهک بهود و حهدود    9130در آغاز دهه 

وادری ماننهد مهوج رادیکالیسهم    داشت. ابعاد کوچک آن باعث شد که گروه نتواند از ح

در ارر تهاجم انگلستان و فرانسه به مصر و هم چنی  حمله شوروی به مجارستان بهره 

بارد. در ای  دوره حزب برای گسترش نفوذ خویش و پیوند یافت  به ماارزات واقعهی  

( و سهازمان  CNDبه فعالیت در دو عرصه مشغول بود: کمپهی  خلهع سهالح اتمهی )    

(. فعالیت در ای  دو عرصهه  YSارگر موسو  به جوانان سوسیالیست )جوانان حزب ک

ناپذیر بهه  ها به شکل خستگیداد. آنتری را در اختیار گروه قرار میهای بزرگفرصت

پرداختند. موضهوم    و حزب کارگر و مااح ه با آنان مییمالقات با اعضای جوان کمپ

ای بود. در آن زمهان  ه سالح هستهمطرح در بی  جوانان حزب کارگر در آن زمان مسال

سه موضع در ای  زمینه وجود داشت: موضع رهاری و جناح راست حزب کارگر کهه  

های ارتدوکس کرد، موضع حزب کمونیست و تروتسکیستاز غرب اتمی حمایت می

   “کهارگران ”کردنهد چهون آن را بمهب    که از حق شوروی برای داشت  بمب دفهام مهی  

کردنهد.  عضای سوسیالیست ریویو که هر نوم بمای را تقایح مهی دانستند و موضع  امی

هها  ما پاسیفیست و منفعل نیستیم و به همی  خاطر با تمها  سهالح  ”گفتند که: ها میآن

مخالف نیستیم. اما بمب هیدروژنی اساسا ارتجاعی است. تفنگ در دستان یک سهرباز  

ارتجهاعی اسهت امها در دسهت     کنهد،  بریتانیایی که به یک ملت استعمارزده ظلهم مهی  

های هیدروژنی قادر نیستند بی  ای  دو خواهانه است. بمبشورشیان مستعمراتی ترقی

  “اردو تفاوت بگذارند.

در مرکز صهحنه سیاسهت قهرار داشهت امها حلقهه        30اگر چه جناش جوانان در دهه 

 سوسککیالیزم بککین الملککل بههه جریههان   9132سوسیالیسههت ریویههو کههه در سههال   

(International Socialismتغییر نا  داد و نشریه ) ای تزوریک به همی  نا  منتشر

ها برنداشت. بسیاری از کارگران در ای  مهدت  کرد، تمرکز خود را از توجه به کارخانه
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های فهردی  الملل مرتا  شدند اما بر مانای تمایالت و گرایشبا جریان سوسیالیز  بی 

الملل. بهه عهالوه اعضهاء    از سوی سوسیالیز  بی  و نه بر مانای یک استراتژی کارگری

بسیار جوان بودند و تاریر چندانی در محی  کار خود نداشتند. امها جهذب ایه  افهراد     

الملل مهیا سهاخت.  زمینه ایجاد یک پایه کادری کارگری را برای جریان سوسیالیز  بی 

منتشهر   9139سهال  را در  “کارگر صنعتی”نشریه ای به نا   9139ای  جریان  در سال 

( تغییهر نها  داد. در سهال    Socialist Worker) کارگر سوسیالیسکت ساخت که به 

کهرد  بینی مهی الملل پیشحزب کارگر در بریتانیا به قدرت رسید. سوسیالیز  بی  9135

که با به قدرت رسیدن هارولد ویلسون از طرف حزب کارگر، تهاجمی علیه کهارگران  

ریهزی  پذیرفت. هارولد ویلسون اعهال  کهرد کهه  برنامهه    ها صورت خواهد و اتحادیه

اقتصادی دیگر به معنای ملی کردن صنایع نخواهد بود بلکه خود را در یهک سیاسهت   

دهد که به معنای تحمیل کنترل دستمزدها بود. اعضهای حهزب   درآمدی ملی نشان می

خهارج از  الملهل شهروم بهه فعالیهت در     کارگر از خواب بیدار شدند و سوسیالیز  بی 

های کارگری معطهوف کهرد.   ها و اتحادیهحزب کارگر نمود و توجه خود را بر محی 

هکا  گذاری و مسئوالن اتحادیکه سیاست درآمدی، قانوننقطه اوج ای  فرایند جزوه  

توس  تونی کلیف و کالی  بارکر نوشته شد که بهه مخالفهت بها     9133بود که در سال 

کرد. ایه   های ماارزه با آن بحث میرامون روشپرداخت و پیسیاست حزب کارگر می

هزار نسخه از آن فهروش رفهت و اعضهای     94جزوه بسیار تاریرگذار بود و به سرعت 

گیری مجدد ماهارزات  و با اوج 9170الملل افزایش یافت. در اوایل دهه سوسیالیز  بی 

ر جریهان  ههای کهارگری خهود را سهازمان داد. د    الملل شهاخه کارگری، سوسیالیز  بی 

    را توزیهع و بهه فهروش     ککارگر سوسیالیسکت  معدنچیان، آنهان   9172اعتصاب سال 

الملهل از  اعضای جریان سوسیالیز  بهی   9175و مارس  9172رساندند. بی  مارس می

را  9170-75ههای  نفر افزایش یافت بهه طهوری کهه کلیهف سهال      6600نفر به  2600

 های زندگیش نامید. بهتری  سال

چنی  در امواج طوفنده ماارزات ضهد جنهگ ویتنها  و کمپهی      الملل همز  بی سوسیالی

فعاالنه  9130( و ماارزات جناش دانشجویی در اواخر دهه CVSهماستگی با ویتنا  )

بها اعتصهاب    9137مشارکت جست. ماارزات جناش دانشجویی با بریتانیها در مهارس   
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یکی از ماارزی  سوسیالیسهت  ( )کریس هارم  LSEدانشجویان مدرسه اقتصاد لندن )

ها دو موضهع اصهلی   ای  مرکز آموزشی بود( آغاز شد. در آن زمان در بی  مارکسیست

های ارتدکس با طرح نظریه در رابطه با ای  گونه ماارزات وجود داشت: تروتسکیست

، جناش دانشهجویی را بهه جهای طاقهه کهارگر عامهل تغییهرات و        “پیشتاز دانشجویی”

الملل ای  موضهع را اپورتونیسهتی و   کردند. سوسیالیز  بی معرفی میانقالب اجتماعی 

ها در ای  ماارزات بهه علهت   طلاانه نامید. از سوی دیگر تعدادی از مارکسیستفرصت

جسههتند و آن را از وظههایف تعلههق بههه اقشههاری غیههر از طاقههه کههارگر، شههرکت نمههی 

طلاانهه خوانهد.   ع را نیز تنزهالملل ای  موضدانستند. سوسیالیز  بی ها نمیسوسیالیست

های گوناگون ها باید فعاالنه در عرصهالملل اعتقاد داشت که کمونیستسوسیالیز  بی 

تریاون ”ماارزات و اعتراضات اجتماعی برای نمایندگی خ  پرولتری مشارکت کنند و 

از هر قشری باشند و نااید فراموش کنند که جناش دانشجویی بهه علهت    “دیدگانستم

قعیت و خصلت خود به شکل اتوماتیک در کنار طاقه کارگر نخواهد ایستاد و ایه   مو

الملهل بهر   بهی    ها دارد. ایه  تاکیهد سوسهیالیز     بستگی به ماارزه و فعالیت کمونیست

محوریت طاقه کارگر به عنوان عامل انقالب سوسیالیستی باعث شد تا از سوی برخی 

 نویسد: ده شوند. کلیف می( نامیWorkerist) “کارگرگرا”مخالفان 

تواننهد جانشهی  کهارگران بشهوند و     برای ما روش  بود که دانشجویان نمی”

واره بهه جنهاش   توانند کارگران را در رهاییشان یاری دهنهد. مها ههم   تنها می

  “ایم.دانشجویی به عنوان چاشنی انفجار نگریسته

     بسهیاری از فعههالی  رادیکههال جنههاش دانشهجویی بریتانیهها جههذب جریههان سوسههیالیز    

الملهل در  ، طرفهداران گهرایش سوسهیالیز  بهی     9175الملل شدند. تا قال از سهال  بی 

جناش دانشجویی، مستقال در هر مرکز آموزشی به فعالیت مشغول بودند. در فهاز دو   

الملهل بهر لهزو  یهک      ، سوسیالیز  بهی 9170ماارزات جناش دانشجویی در آغاز دهه 

انداز و سازمان سراسری  برای جناش دانشهجویی تاکیهد کهرد و در ایه  راسهتا      چشم

 “الملههلسههازمان ملههی جوامههع سوسههیالیز  بههی ”شههاخه دانشههجویی خههود را بههه نهها  

(NOISS تاسیس نمود که نشریه ای به نا ) نمود )ای  جریهان  را منتشر می آژیتاتور
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تشکیل حزب کارگران سوسیالیست به جوامع دانشجویی کهارگر سوسیالیسهت   بعد از 

(SWSS در سال .)ههای  جوانان فاشیست در انگلستان در خیابان 9138( تغییر نا  داد

تهونی کلیهف در واقهع ایگائهل     ”کهرد:  لندن پوستری را چساانده بودند که اعهال  مهی  

گوید کلیهف  که فیل هیرس میطور  . همان“گولکشتای  است: یک یهودی از فلسطی !

در پاریس با دو ارر پاسهخ داد: نخسهت ویهرایش     9138ژوئ  -به اعتصاب عمومی می

اش در مورد رزا لوکزاماورگ ارائهه داد کهه در آن و طاهق تجربیهات     جدیدی از جزوه

سره جانب لنهی  را گرفتهه و   جدید و برخالف چاپ قالی، در مقابل لوکزاماورگ، یک

به تشکیالت لنینی را صادر کرده بهود. بهرای وی ایه  دوره، دوران    فراخوان بازگشت 

کشف مجدد لنی  بود چرا که شرای  عینی برای انقالب به تمامی مهیا شده و بهه یهک   

عنصر ذهنی کارا و مورر نیاز مارمی وجود داشت. شرایطی که الکس کالینیکوس آن را 

را برای یهک رهاهری و یهک    یک موقعیت انقالبی فرصتی ”کند: گونه توصیف می ای 

دهند و یهک تصهمیم ناگههانی    کند. حوادث به سرعت روی میسازمان مورر فراهم می

چه مورد نیهاز اسهت، یهک ذهه       ممک  است سرنوشت کل انقالب را تغییر دهد. آن

ناپهذیر بهه ههدف نههایی، توانهایی انجها        به همراه ایمان خلهل  استبی  سرد و روش 

گیهری کهه   تاکتیکی و سازمانی که نه تنها توانایی تصهمیم های سریع و صحیح قضاوت

هها در  و ای  لیستی از عواملی بود که فقهدان آن  “قدرت اجرای آن را هم داشته باشد.

فرانسه باعث از کف رفت  فرصتی شد که با اعتصاب عمومی و ایجاد بهتهری  شهرای    

گر کلیف کهه بها همراههی    پدید آمده بود. ای  مضامی  در ارر دی 9138انقالبی در بهار 

بهه نگهارش    9138در همان سال  فرانسه: نبرد ادامه دارد!یان بیرچال و تحت عنوان  

در آمده، تکرار شده است. خوشاختانه ای  جزوه با ترجمه امی  قضایی و بیتا صمیمی 

 اینترنت قابل دسترسی است.   زاد به فارسی ترجمه شده و در

ههای  بنهدی ای نسات به جمهع گی و تمایز ویژهبرجست 38بندی کلیف از خیزش جمع

هها و ... دارد.  هها، آنارشیسهت  ها، چپ نو و فرانکفورتیسایر جریانات نظیر مائوئیست

شهد و  الملل محسوب میاز هواداران جریان سوسیالیز  بی  30مارتی  شاو که در دهه 

 38واکهنش کلیهف بهه وقهایع     ”گویهد کهه:   اکنون از مخالفان فکری کلیهف اسهت مهی   

بازگشت به لنی  و تروتسکی بود و مساله حزب انقالبی را در صدر همه وظایف قرار 
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از گذشهته،   یف از آن پس با شدت و حدت بیشهتری کلتالش فکری و عملی  “داد.می

سهنت  ”و  “ارتدوکسی انقالبهی ”نوی  و به تعایر مارتی  شاو یک  در مسیر یک لنینیسم

قرار گرفت. در حقیقهت آن گونهه کهه الکهس      “تی انقالب کارگریکالسیک مارکسیس

    کنهد، سوسهیالیز    ( بیهان مهی  9174) جنکبش دانشکجویی امکروز   کالینیکوس در مقاله 

الملل یکی از وجوه اساسی وحدت جناش دانشجویی و جناش کارگری را حهاکم  بی 

نها نههادن یهک    ها مانی بر ماهارزه در جههت ب  بودن استراتژی مشترکی در هر دوی آن

 Johnدانست. دلیل ای  مساله را بایهد در ایه  جملهه جهان ریهز )     حزب انقالبی می

Rees     رابطهه بهی  تزهوری    ”( در مورد کلیف یافت کهه مسهاله محهوری زنهدگی او را

بر ای  نظر است که همی  مساله محوری باعث  ریزداند. می “انقالبی و ماارزه سیاسی

یهک نقطهه اتکهای    ”ه کلیف کل زندگی خود را وقف ت ایت و جاودانه سهاخت   شد ک

ناپذیر از سنت مارکسیز  کالسیک و تاکید بر ای  مساله نماید که کهه ایه  مههم    تزلزل

تواند به عنوان بخشی از ماارزه برای بنا نههادن یهک حهزب انقالبهی نگریسهته      تنها می

ای در طهرح کلیهف از   برجسهته و ویهژه   بنیاد نهادن یک حزب انقالبی جایگهاه  “شود.

پردازان حزب در ایه  رابطهه در   از اعضا و نظریه جان ریزمارکسیز  کالسیک داشت. 

  نویسد:میجبر انقالب کتاب 

ههای کالسهیک مسهاله امکهان و اسهتعداد بهالقوه       در نظر همه مارکسیسهت ”

الت انقالبی طاقه کارگر به طور جدانشدنی با نیهاز بهه برپها سهاخت  تشهکی     

انقالبی پیوند دارد. در واقع در نظر لنی ، لوکزاماهورگ، گرامشهی، لوکهاچ و    

تروتسکی استعداد بالقوه انقالبی طاقه کارگر فق  وابسته به مساله تشکیالت 

بهر   “زب طراز نوح”یست بلکه به نیاز به بنا کردن یک انقالبی به طور کلی ن

پایه الگوی تجربه بلشویکی نیز بستگی دارد. ای  انقالبیان ایه  بیهنش را بهه    

آسانی فراچنگ نیاوردند و لذا از دست دادن آن خطاست. تشکیالت انقالبی 

برای فائق آمدن بر ناموزونی و ناهماهنگی در میان طاقه کارگر، بهه حهداک ر   

ههای  پنهدها و عاهرت  رسانیدن کارایی ماارزه طاقهه کهارگر، بهه یهاد آوردن     

های گذشته و پرورش و تربیت و رهاری کهارگران در  ها و شکستپیروزی

ناپذیر باقی خواههد مانهد.   عرصه ماارزه به صورت امری ضروری و اجتناب
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تشکیالت انقالبی که از میان طاقه کارگر به دست مرد  طاقه کهارگر شهکل   

کل طاقه یاری رسهاند،  دهی ماارزه گیرد تا به تعمیم و گسترش و سازمانمی

واره و ارگانیسمی دیالکتیکی است. بدون ماارزه بهرای بنها کهردن    خود اندا 

چنهان پها برجاسهت کهه دیالکتیهک تکامهل       چنی  تشکیالتی، ای  خطر ههم 

چنان کور و ویرانگر بر جا بماند؛ اما اگهر ماهارزه بهرای بهر     داری همسرمایه

نه بهیش و نهه   -ما فرصتی دار   آمیز باشد،پاداشت  چنی  تشکیالتی موفقیت

  “که از قلمرو ضرورت به قلمرو آزادی جهش کنیم. -کم

های های فکری کلیف پس از آن معطوف به لنینیسم و مساله حزب شد. در سالتالش

او و  9177را به نگارش درآورد. در سال  لنین زندگینامه دو جلدی و مفصل 1-9174

را در ادامهه جریهان    (SWP) سوسیالیسکت حزب کارگران فکهرانش  رزمان و همهم

الملل بنیان گذاشتتند که به گفته دیوید مک نالی پس از مدتی تادیل به سوسیالیسم بی 

شهد. وقتهی کهه     “داریتری  حزب چپ افراطی در کشورهای پیشرفته سهرمایه بزرگ”

بریتانیا های نساتا عمیقش در خاک طاقه کارگر حزب کمونیست بریتانیا با وجود ریشه

تهری   تهری  و مههم  بهزرگ ”، حزب کارگران سوسیالیست به فرو پاشید 9181در سال 

نیهز   “جریان سوسیالیستی در سمت چپ حزب کارگر در صهحنه سیاسهت انگلسهتان   

چنهان تمهایز خهود را بها     حزب کارگران سوسیاللیست در ایه  دوران ههم   تادیل شد.

سهازی ایه  جریانهات    المللت بی کرد و از جمله سنجریانات تروتسکیست حفظ می

الملهل  توان به تاسیس یهک بهی   مورد نقد کلیف قرار داشت. به نظر کلیف هنگامی می

دست زد که از احزابی تشکیل شده باشد در خاک کشور خود ریشه دوانده باشند چرا 

 “توان قال از دیوارها درست کرد.سقف را نمی”که 

مشارکت فعالی در جناش حقوق مهدنی در   9170الملل در دهه جریان سوسیالیز  بی 

ایرلند داشت که نهایتا منجر به تاسیس حزبی مشابه در آن کشور یعنی حزب کارگران 

اکنون نیهز در ههر دو قسهمت ایرلنهد شهمالی و ایرلنهد       سوسیالیست ایرلند شد که هم

الملل جنوبی به فعالیت مشغول است. ارتااطاتی مشابه در قالب گرایش سوسیالیز  بی 

منجر به تشکیل حزب کارگران سوسیالیست یونان شد که دومی  حزب بزرگ در ای  
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شود. یکهی از تاعهات   گرایش پس از حزب کارگران سوسیالیست بریتانیا محسوب می

ههایی  هها و جهدایی  گیری انشعابالملل در ای  دوره، شکلرشد جریان سوسیالیز  بی 

ههای مسهتقل انجامیهد. مه ال تعهدادی از      مانبود که بعضا به تشکیل جریانهات و سهاز  

کهه از طریهق یکهی از اعضهایش بهه نها        ( RCGگروه کمونیست انقالبی )منشعای  

دیوید یفه و تاریرگذاریش بر تعدادی از ماارزی  کمونیست ایرانهی، بهه نهامی شهناخته     

 شده در جناش کمونیستی ایران تادیل شده است.  

الملل و حزب کهارگران سوسیالیسهت   یالیز  بی های سوسجناه مهم دیگری از فعالیت

، ماارزات ضد فاشیستی ای  حزب بود. ای  دهه با تجدید حیات جناش 9170در دهه 

آفرینهی  نزوفاشیستی در بریتانیا در قالب جاهه ملی بریتانیا همهراه بهود. بعهد از فاجعهه    

ا از آنهان،  هه پوسهتان و حمایهت پلهیس   تعدادی از اعضای ای  جریان در حمله به سیاه

بههار و ارعههاب حههزب کههارگران سوسیالیسههت سیاسههت مواجهههه مسههتقیم و خشههونت

پوسهتان  ها را در پیش گرفت که با استقاال فراوان بهه ویهژه در بهی  سهیاه    نزوفاشیست

 (ANL)اتحادیکه ضکد نکازی    مواجه شد. ای  تجربه، به تشکیل جاهه متحدی با نا  

منجر شد که غیر از حزب کارگران سوسیالیست، افراد و جریانات دیگهری نیهز در آن   

چنی  های چند ده هزار نفره و همحضور داشتند. اتحادیه ضدنازی توانست راهپیمایی

هها  ههای نزونهازی  ( را بر علیهه فعالیهت  “راک بر علیه نژادپرستی”گروه موسیقی )با نا  

ارگران سوسیالیست و اتحادیه ضد نازی در تضعیف های حزب کسازمان دهد. فعالیت

ای کهامال مهورر بهود. در فصهل     نزونازیسم در بریتانیا و تادیل آن به یک جریان حاشیه

ههای ضهد فاشیسهتی حهزب کهارگران سوسیالیسهت       هشتم ای  کتاب پیرامون فعالیت

 مااح ی ارائه شده است.  

ککارگر  ه عنوان نشریه تزوریهک و  ب المللسوسیالیزم بینحزب در ای  دهه به غیر از 

های قهومی  که به مسائل اقلیت (Flameشعله )و  ندای زن، نشریات سوسیالیست

چنی  حزب در ای  دوره به طرح ضرورت دفام کرد. هماختصاص داشت را منتشر می

هکا  ها باید از گکی چرا سوسیالیستگرایان پرداخت و کلیف مقاله جنساز حقوق هم

ههای مختلهف   (  را به نگارش درآورد. دخالت حزب در عرصه9178) حمایت کنند؟
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تریاهون  ”اعتراضات اجتماعی دموکراتیک، مانی بر دیدگاهی بود که حهزب انقالبهی را   

ههای  دانست و بر لهزو  دخهالتگری و مشهارکت آن در تمها  عرصهه     می “دیدگانستم

اعتراض به نظم و وضع موجود در جهت نمایندگی خ  و منفعت طاقه کهارگر تاکیهد   

 داشت. در فصول دو  و هفتم ای  کتاب به ای  موضوعات پرداخته شده است.  

کلیهف و رفقهایش اعهال  کردنهد کهه دوران اوج ماهارزات سیاسهی و         9178در سال 

ر راه است که باید کمربنهدها  گردی داجتماعی به سر آمده است و دوران افول و عقب

( روبهرو  9173-71را برای مقابله با آن محکم نمود. حزب با یک بحهران سهه سهاله )   

مجددا رویکرد پروپاگاندیستی و ترویجی بر فعالیت حزب حهاکم   9182شد. در سال 

دهی در حاشیه قرار گرفت، چند نشریه حزب تعطیل شدند، تمرکز شد و جناه سازمان

های جغرافیایی بهه  وی تزوری مارکسیستی قرار گرفت، قرار دادن شاخهکار حزبی بر ر

ای  تغییرات از سوی مخالفان بهه چهرخش بهه سهمت      .عنوان واحد اصلی حزب و ...

ها عمال به حزب امکان دادند تا یک دوره وخهیم را  سکتاریسم تعایر شد اما ای  روش

، 9185-4های چیان در سالبا تلفات کمتر پشت سر بگذارد. در اعتصاب مشهور معدن

که چرا ای   تمرکز تالیغات حزب کارگران سوسیالیست بر مساله هماستگی بود و ای 

 مبارزه طبقاتی و رهایی زنانکند. در ای  دوره کلیف کتاب هماستگی تحقق پیدا نمی

زنکدگی  کلیف  9181-19های چنی  در فاصله سال( را به نگارش درآورد. هم9185)

را منتشر ساخت که به نهوعی و بهه شهکل غیهر مسهتقیم       لدی تروتسکینامه چهار ج

سالح، پیامار مطرود(  بهود  نامه سه جلدی )پیامار مسلح، پیامار بیای با زندگیمعارضه

که آیزاک دویچر مورخ و تحلیلگر تروتسکیست لهستانی به نگهارش در آورده بهود و   

های دویچهر  تحلیل   دانند. کلیف با نامه قرن بیستم میتری  زندگیبسیاری آن را مهم

المللی و ... شدیدا مخالف بود و در همان سهال  در مورد ماهیت استالینیز ، شرای  بی 

پایان راه: تسکلیم شکدن دوی کر بکه     ای بر علیه نظرات دویچر با عنوان ، مقاله9136

یچهر از  را به نگارش درآورد. بدی  ترتیب طایعی بود که کلیف با طهرح دو  استالینیزم

 نامه تروتسکی موافق نااشد و الز  بداند ارر دیگری در ای  زمینه ارائه کند. زندگی
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، حزب کارگران سوسیالیسهت آن  9110پس از فروپاشی اتحاد شوروی در ابتدای دهه 

مورد شوروی دانست. فروپاشی از نظر حزب، نهه   هایش دررا دلیلی بر صحت تحلیل

فقه    “تغییر”گامی به پیش بود و نه گامی به پس بلکه گامی به ای  سو یا آن سو بود. 

شامل جایگزی  کردن یک شکل از است مار طاقه کارگر با یهک شهکل دیگهر آن بهود.     

تدای ایه   ایانی عمر خویش، همان گونه که در ابهای پکلیف در انتهای دهه و در سال

پنجکاه  بندی از زندگی سیاسی خویش در قالب آراری ماننهد  نوشته آمد، به ارائه جمع

تروتسککیزم پکس   مصاحاه با احمد شوقی(، -9117) المللسال سنت سوسیالیزم بین

جهانی برای فتح: زندگی یک ( و 2000) مارکسیزم در هزاره(، 9111) از تروتسکی

سهالگی چشهم از    86و در سه    2000در سال  ( پرداخت. تونی کلیف2000) انقالبی

   مهاتم نگیریهد،   ”جهان فرو بسهت. شهعار مهورد عالقهه کلیهف در زنهدگی ایه  بهود:         

شهمرد و ایه  بهه گفتهه     او ساک زنهدگی بهورژوایی را خهوار مهی     “دهی کنید!سازمان

طرز لااس پوشیدن و وضعیت مهالی همیشهه نابسهامانش مشهخص بهود.       دوستانش از

، یک پنی در جیب نداشت اما میراث بسیار ارزشمندی برای مارکسیز  هنگامی که مرد

هها  انقالبی در سراسر دنیا از خود به جای گذاشهت: صهدها ماهارز سوسیالیسهت و ده    

ههایی ماننهد کهریس ههارم ، الکهس      تراز جهانی و نا  پرداز و نویسنده برجستهنظریه

. که بدون او ممک  بود به ورطه کالینیکوس، جان ریز، کریس باماری، کالی  بارکر و ..

زده شهده و بهه دناهال کهار و زنهدگی      طلای سیاسی بیافتند و یا از سیاسهت دل فرصت

های تونی کلیف را نیز نااید از نظهر  شخصی خود بروند. به عالوه جناه بیرونی فعالیت

ریهزی سهنت سوسهیالیز     پنهان داشت: عالوه بر مرزبندی با تروتسکیز  ارتدوکس، پی

الملل بر مانای بازسازی سنت انقالبی و کالسیک مارکسیستی در شرای  و دورانی بی 

های فکری گونهاگون از مکتهب فرانکفهورت و    صورت گرفت که انوام و اقسا  پروژه

گرفته تا پست مدرنیسم در حال تولد بودند و کار کلیف یک بدیل روزآمهد   “چپ نو”

 کرد.  ها عرضه میکمونیستی در مقابل آن
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 فصل اول

 

 آیا مارکسیزم هنوز موضوعیت دارد؟
  

 

 

 

آموختیم: پادشاهان، در دوران مدرسه، ما تاریخ را به عنوان زندگی مردان بزرگ می

   آید که چیزهایی در مورد کلزوپاترا که با شیر حما  ها. یاد  میامپراتورها، ژنرال

که چه کسی شیرها را تولید کرد به ما می آموختند. آموزگار هی  وقت به ما نگفت می

کرد و چند کودک مصری به خاطر سوء تغذیه ناشی از کماود شیر در آن دوران می

دادند. ناپلزون به مصر مطالای را به ما یاد می تلف شدند. یا ای  که درباره لشگرکشی

کسی به ما نگفت که چند دهقان روسی یا فرانسوی در لااس سربازی در نتیجه ای  

 کشته شدند. لشگرکشی 

ها نفر اهمیت دارد، روش  آن چیزی را که در پس فعالیت میلیون مانیفست کمونیست

 سازد: می

اند، تاریخ ماارزات طاقاتی تاریخ همه جوامعی که تاکنون به وجود آمده”

است. آزاد و برده، اشرافی و عامی، ارباب و سرف، استاد کار و کارگر، به 

ای مقابله ای دائمی با یکدیگر، به ماارزه کش بهیک کال  ستمگر و ستم

ای که هر بار یا به نوسازی پیوسته، گاه نهان و گاه آشکار، برخاستند؛ ماارزه

 “ انقالبی جامعه به طور کلی یا به زوال مشترک طاقات متخاصم انجامید.

-دموکراتیک، سوسیالیسمسوسیال“ سوسیالیسمِ”استالینیستی و هم “ سوسیالیسمِ”هم 

یی از باال هستند. کارنامه استالینیسم که در ای  رابطه روش  است: وقتی استالی  ها

 هایشان را بیرون بیاورند. بایست دستمالکرد، همه اعضای حزب میعطسه می
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رسد اما در ای دموکراتیک به نظر میدموکراتیک از جناهسوسیال“ سوسیالیسم”

رود ت. از هر رهگذری در خیابان انتظار میگرایانه )الیتیستی( اسواقعیت کامالً نخاه

که هر چهار یا پنج سال یک دفعه در انتخابات پارلمان شرکت کند و رأی خود را به 

صندوق بیاندازد اما بقیه کار را به دیگران واگذار کند. اگر هر فرد در طول زندگی 

از عمرش را توان گفت که نیم ساعت گیری شرکت کند، میخود بتواند ده بار در رای

توانید شما نمیگفت: آبراهیم لینکل  می. در یک تجربه دموکراتیک گذرانده است

-. رهاران سوسیالای داشته باشید که نیمی از آن آزاد و نیمی دیگر برده باشندجامعه

دموکرات از توده مرد  انتظار دارند که تما  عمرشان را در بردگی و تنها نیم ساعت را 

 ذراننددر دموکراسی بگ

 . 

 داریتناقضات سرمایه

ها کنند صاحب وسایل تولید نیستند و آنها که کار میداری آنتحت حاکمیت سرمایه

داری، تولید، کنند. تحت حاکمیت سرمایهکه صاحب وسایل تولید هستند، کار نمی

 -هاها، راه آه ، بیمارستانم ل کارخانه-جمعی است. کارگران در واحدهای بزرگی 

های اند. مالکیت در دستان افراد، شرکتکنند که کارگران را احاطه کردهمی کار

 هاست. داری یا دولتسرمایه

ای برای همکاری واحدهای ریزی وجود دارد. اما برنامهدر هر واحد تولیدی برنامه

واگ  یک موتور، یک بدنه و چهار مختلف تولیدی وجود ندارد. م الً در فولکس

جا بی  شود. در ای یتاً یک الستیک زاپاس( برای اتوموبیل تولید میالستیک )و نها

های مختلف تولید هماهنگی وجود دارد. اما در بی  تولید فولکس واگ  و تولید جناه

ریزی و هرج و مرج دو روی سکه جنرال موتورز هماهنگی وجود ندارد. برنامه

 داری هستند.سرمایه

داری با فزودالیسم که قال از آن وجود ی  سرمایهای ببد نیست در ای  جا مقایسه

 داشته و سوسیالیسم که از پی آن خواهد آمد انجا  دهیم. 

در فزودالیسم تولیدِ فردی و مالکیتِ فردی وجود داشته است. در سوسیالیسم تولیدِ 

 جمعی و مالکیتِ جمعی وجود خواهد داشت. 
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سخ  گفت، چه در یک واحد اقتصادی و  ریزیشد از هی  برنامهدر فزودالیسم نمی

ریزی هم در مورد هر واحد چه در اقتصاد به شکل کلی. در سوسیالیسم برنامه

 اقتصادی و هم در مورد کلیت اقتصاد اعمال خواهد شد. 

داری، عالوه بر هرج و مرج، فقر نیز های سترگ سرمایهها و پویاییبه خاطر ظرفیت

ها به ای  خاطر از گرسنگی د. طی هزاران سال انساندر دل وفور اقتصادی وجود دار

-بردند که غذای کافی وجود نداشت. اما امروز در ایاالت متحده آمریکا قایقرنج می

سازند تا بتوانند در مواقع الز  ته آنان را باز کرده و ای برای حمل گند  میهای ویژه

 ب بریزند. ها را به خاطر حفظ قیمتشان در وس  اقیانوس به آگند 

اند که در تاریخ داری چنان اشکال حادی به خود گرفتهفقر و رفاه در جهان سرمایه

مولتی میلیاردر رروتی به اندازه درآمد  48بشر سابقه نداشته است. طاق محاساات، 

های روی زمی  دارند. الاته ای  نیمی از مرد  روی زمی  فق  شامل نیمی از کل انسان

 شود بلکه  افراد نساتاً مرفه را نیز در بر می گیرد. نمیبیچارگان و فقرا 

 

 ها و استثمار کارگران رقابت سرمایه

کرد که خودش در فزودالیسم، ارباب سرف را به ای  خاطر سرکوب و است مار می

ی شکم ارباب، حدِ محدوده”گوید: زندگی بهتری داشته باشد. همانطور که مارکس می

دارد، عالقه او چیزی که فورد را به است مار کارگرانش وا می“ .ها بوداست مار رعیت

شد. فورد داری خیلی کوچک میبه مصرف نیست. اگر چنی  بود، ظرفیت سرمایه

دویست و پنجاه هزار کارگر در سطح بی  المللی استخدا  کرده است. اگر هر کارگر 

یار بیشتر از مقدار یک پوند در روز به شکل ارزش اضافه تولید کند، مجموم آن بس

گونه نیست. دینامیسم مورد نیاز صاحاان فورد برای ادامه حیاتشان است. اما ای 

گونه بود باری که بر اقتصاد بسیار گسترده تر از دینامیسم مصرف فردی است. اگر آن

ی است مار، نه تر می شد. اما انگیزههای کارگر قرار دارد، باید در طول زمان ساکشانه

دار که انااشت سرمایه است. برای جان به در بردن از رقابت شخصی سرمایه مصرف

ها را بارها و بارها تجهیز کند تا مقادیر بیشتر و با جنرال موتورز، فورد باید کارخانه

-گذاری نماید. روی دیگر هرج و مرج ناشی از رقابت بی  سرمایهبیشتری را سرمایه
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 برند. در هر واحد تولیدی از آن رنج میداران، استادادی است که کارگران 

 

 داری ماهیت دولت سرمایه

را نمایندگی “ ملت”اند که دولت در باالی سر جامعه قرار دارد و همه جا به ما گفته

 روش  ساخته است که دولت، سالح طاقات حاکم است:  مانیفست کمونیستکند. می

ریت امور عمومی کل ی مجریه حکومت مدرن، صرفاً هیأتی برای مدیقوه”

 “ بورژوازی است.

هایی از افراد مسلح و تجهیزات گروه”نویسد که دولت در جای دیگری مارکس می

 ها. ها و زندان؛ ارتش، پلیس، دادگاه“آنهاست.

نامید و ای  تشایه الاته بی پایه هم ناود. “ صنعت کشتار”مارکس همچنی  ارتش را 

کنند نیروهای تخریای چگونه باشند. در ی  میای  نیروهای تولیدی هستند که تعی

قرون وسطی، وقتی دهقان یک اسب و یک خیش چوبی داشت، شوالیه هم چیزی 

بیش از یک اسب )بهتر از اسب دهقان( و یک شمشیر چوبی نصیب نداشت. در 

ها نفر دیگر به ها نفر جذب ارتش شدند، میلیونجنگ جهانی اول وقتی میلیون

ها و... را تولید کنند. امروز وقتی با یک انگشت ها، گلولهد تا سالحها رفتنکارخانه

ای را فشار داد و هزاران ت  بار را در جایی دیگر جابجا کرد، انگشتی توان تکمهمی

تواند شصت هزار نفر را در هیروشیما نابود کند. ای دیگر میدیگر بر روی تکمه

تکش با هم تناسب دارند. اگر یک صنعتِ کشتار و صنعتِ معمولی م ل دست و دس

تواند بفهمد که چرا پنج انگشت دارد اما موجود فضایی یک دستکش را پیدا کند، نمی

دانیم دستکش برای ای  درست شده که یک دست با پنج انگشت را برای ما که می

بپوشاند، مسأله روش  است. همچنی  ساختار اجتماعی ارتش، بازتاب دهنده ساختار 

جامعه است. اگر ارتش ژنرال، سرهنگ و همی  طور تا پایی ، سرباز دارد،   اجتماعی

بینیم. سلسله مراتب یکی با در کارخانه هم مدیر، سرکارگر و کارگر معمولی را می

 سلسله مراتب دیگری متناسب است.

  

 انقالب کارگری
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صرف بایست قدرت سیاسی را تدران، طاقه کارگر میبرای سلب مالکیت از سرمایه

توانند به سادگی ماشی  کند که کارگران نمیکند. اما مارکس اینچنی  استدالل می

ی ساختار کنندهدولتی موجود را به دست بگیرند برای آن که دولت کنونی منعکس

بایست ای  ماشی  دولتی ماتنی داری است. کارگران میی سرمایهمراتایِ جامعهسلسله

بند و به جای آن دولتی را بنیان گذارند که در آن بر سلسله مراتب را در هم بکو

ای و بوروکراسی دائمی وجود ندارد. کلیه مقامات اداری انتخابی هستند و ارتش حرفه

امکان برکناری آنها وجود دارد و هی  نماینده ای نمی تواند حقوق بیشتری از 

تجربه کمون  یکارگری که او را انتخاب کرده دریافت کند. مارکس بعد از مشاهده

ها رسیده بودند، به ای  که طی آن کارگران به تما  ای  خواسته 9879پاریس در سال 

 بندی رسید. جمع

 گوید:می مانیفست کمونیست

ها ها یا به نفع اقلیتهای اقلیتهای تاریخی پیشی ، جناشهمه جناش”

جهت اند. جناش پرولتری جناش خودآگاه و مستقل اک ریتی عظیم، در بوده

 “منافع اک ریتی عظیم است.

دهد که چرا ما به یک انقالب نیاز داریم: طاقه حاکمه مگر به زور مارکس توضیح می

و اجاار حاضر به دست کشیدن از قدرت و رروت خود نیست؛ و طاقه کارگر بدون 

 باشد. نمی“ نکات قرون”انقالب قادر به خالصی از 

سازد. رقابت بر سر شغل، مسک  منشعب می داری کارگران را هم متحد و همسرمایه

کند. ماارزه بر علیه کارفرمایان آنها را متحد و... در بی  طاقه کارگر شکاف ایجاد می

کند. باالتری  سطح اتحاد و قلب تپنده انقالب، اعتصاب عمومی است. انقالب می

بات، امری نیست که بشود آن را یک شاه حل و فصل کرد بلکه فرایندی از اعتصا

تظاهرات و.. است که با تصرف قدرت به شکل فیزیکی توس  طاقه کارگر به اوج 

 رسد. خود می

 طور کهشود، همانخشونت که در غالب اوقات باعث بد جلوه دادن خودِ انقالب می

است، نه “ قابله”جا است: است. نکته ای  “ی جامعه نوی قابله”گوید، میمارکس 

 است.  تنها یک کمک-خود نوزاد 
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تری  جناه انقالب تغییر روحیه طاقه کارگر است. برای م ال در دوران تزار در مهم

جمعی واقع روسیه یهودیان به شدت مورد آزار و اذیت و بعضاً مورد کشتارهای دسته

ها حق نداشتند بدون مجوزهای مخصوص در دو پایتخت روسیه، مسکو شدند. آنمی

ها برقرار محدودیت های زیاد دیگری نیز در مورد آنپترزبورگ، زندگی کنند و و س 

؛ رییس تروتسکیبود. با آمدن انقالب، رییس شورای پتروگراد یک یهودی بود: 

شورای مسکو یک یهودی بود: کامنف؛ رییس جمهوری شورایی یک یهودی بود: 

  .اسوردلف؛ فرمانده ارتش سرخ یک یهودی بود: تروتسکی

، لوناچارسکی در 9197روحی عظیم: در خالل انقالب  ی دیگری از تغییراتنمونه

شد و دو تا سه ساعت در مورد هایی با شرکت سی تا چهل هزار نفر حاضر میمیتینگ

 کرد!موضوعاتی مانند ویلیا  شکسپیر، درا  یونانی و... سخنرانی می

 دهد عاارت است از:توضیح می لنینگونه که شرای  یک انقالب آن

 و عمومی جامعه. بحران عمیق .9

 طاقه کارگر به روشنی نشان دهد که قادر به تحمل کردن شرای  نیست.  .2

تواند م ل سابق حکومت کند را از دست طاقه حاکم اعتقادش به ای  که می .6

 داده باشد و بی  صفوف آن دو دستگی و دشمنی ایجاد شود. 

 و

 . وجود یک حزب انقالبی.5

 

 سوسیالیزم یا فاشیزم 

گونه بیان عاارت نقل شده در ابتدای نوشته از مانیفست کمونیست، مارکس ای در 

هر بار یا به نوسازی انقالبی جامعه به طور کلی یا به زوال ”کرد که: ماارزه طاقاتی 

داری مارکس بر مانای تجربه انحطاط جامعه برده“ مشترک طاقات متخاصم انجامید.

-ها نتوانستند طاقه بردهوس شکست خورد، بردهبندی رسید. اسپارتاکرو  به ای  جمع

ها ها ناپدید شدند، رعیتدار را سرنگون کنند، جامعه به انحطاط کشیده شد، برده

ی قاایل داران را گرفتند )حملهجانشی  آنان شدند و اربابان فزودال نیز جای برده

 ژرم  تنها یک مؤلفه در ای  فرایند بود(.
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ها که آلترناتیوهایی که بشریت با آنبا بحث در مورد ای انگلس اندیشه مشابهی را 

باشد، پیش کشید. رزا لوکزاماورگ بعدها آن روبروست یا سوسیالیسم و یا بربریت می

دانستند. انگلس ها به اندازه ما در مورد بربریت نمیرا گسترش داد. هی  کدا  از آن

ه قتل رسید. هی  کدا  از آن دو ب 9191مُرد و رزا لوکزاماورگ در سال  9814در سال 

های وسیع در های گاز، در مورد هیروشیما و ناکازاکی و قحطیچیزی در مورد اتاق

 دانستند.آفریقا و... نمی

کوبیدند، رهاران حزب سوسیال دموکرات آلمان ی قدرت میها بر دروازهوقتی نازی

(SPDفکر می ،)- مقابل نازیسم است و کردند که حفظ وضعیت موجود آلترناتیوی در

به همی  خاطر در انتخابات ریاست جمهوری به فیلد مارشال هیندناورگ رأی دادند 

او هیتلر را به عنوان صدر  9166ژانویه  60کار بود و نازی ناود. در که یک محافظه

ها از فرامی  اضطراری برونینگ که باعث وخیم دموکراتاعظم آلمان برگزید. سوسیال

شد، ی آنان و کمک به ادامه کار نازیها میارگران پایی  آمدن روحیهشدن اوضام ک

گفت: های کارگری در آن موقع میپرداز اتحادیهحمایت کردند. فریتز تارنو، نظریه

گفت در مقابل، مارکس می.“ داری هستیمداری بیمار است. ما پزشکان سرمایهسرمایه”

هایی هم بی  گورک  و هر چه باشد تفاوتداری هستند. که کارگران، گورکنان سرمایه

دهد اما گورک  آن را بر پزشک وجود دارد: پزشک بالش را زیر گردن بیمار قرار می

 دهد.روی صورتش فشار می

به ای  خاطر که فاشیسم جناش نومیدی است و تا زمانی که سوسیالیسم جناش امید 

ی ها که با شرای  ایجاد کنندهستاست، برای نارد با فاشیز  الز  است نه تنها با فاشی

هایی که ها ماارزه کند، باید فاضالبخواهد با موشنومیدی ماارزه کنیم. کسی که می

کند کنند را نیز از بی  بارد. کسی که با فاشیز  ماارزه میها در آن زاد و ولد میموش

کند نیز اهم میگیری فاشیز  را فرداری که شرای  شکلباید با عواقب و نتایج سرمایه

 های اجتماعی و...ماارزه کند: بیکاری، مسک ِ نامناسب، محرومیت

 

 دارتر از همیشهموضوعیت

یعنی زمانی است که مارکس  9886تر از داری بسیار عمیقامروزه تناقضات سرمایه
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هایی که یکی پس از مرد. تناقضاتی که خود را در قالب رکودهای عمیق، جنگ

دهد. طاقه کارگر اکنون افتد و... نشان میمختلف اتفاق می دیگری در کشورهای

است. واقعیت ای  است که امروز طاقه کارگر کره جنوبی  9886بسیار قدرتمندتر از 

به تنهایی به اندازه کل جمعیت طاقه کارگر جهان در زمان مارکس جمعیت دارد. و 

است. به ای ، کارگران ای  در حالی است که کره جنوبی تازه یازدهمی  اقتصاد دنی

آمریکایی، انگلیسی، روسی، آلمانی، ژاپنی و... را اضافه کنید. توان بالقوه سوسیالیسم 

 امروز بیش از هر زمان دیگری است. 

***** 

 

 منابع برای مطالعه بیشتر* 

)که کلیف در اینجا “ سوسیالیز  از باال”در مقابل “ سوسیالیز  از پایی ”مفهو  * 

کند( امروزه یکی از دموکراسی را از مصادیق آن معرفی میسوسیال استالینیسم و

المللی است. برای های انقالبی در سطح بی مفاهیم رایج و کلیدی در بی  مارکسیست

 بندی حتماً مقاله زیر را مطالعه کنید:آشنایی با ای  مفایه و ای  تقسیم

“ سامان نو”، نشریه زاده، هال دریپر، ترجمه وحید ولیدو تعریف سوسیالیزم

(http://www.samaneno.org/ شماره پنجم، تابستان ،)العاده که مقاله فوق 9687

 توانید استفاده کنید: ها برای دسترسی به مقاله میشود. از ای  لینکمهمی تلقی می

http://www.samaneno.org/5DoTarifSocialism.pdf 

 یا 

که کاری از مراد عظیمی است در ای  “ نگاه”نشریه  29ترجمه منتشر شده در شماره 

 “: دو روح سوسیالیز ”لینک تحت عنوان 

http://negah1.com/negah/negah21/negah21-18.pdf 

که  است“ سوسیالیز  از پایی ”نیز یکی از مفاهیم مرتا  با “ تاریخ از پایی ”مفهو  * 

گیرد و بر بررسی تاریخ ها قرار میدر تقابل با تاریخ نگاری با محوریت افراد و قهرمان

مورخان مارکسیست طایعتاً به همی  ی مرد  تأکید دارد. از خالل زندگی و ماارزه توده

http://www.samaneno.org/
http://www.samaneno.org/5DoTarifSocialism.pdf
http://negah1.com/negah/negah21/negah21-18.pdf
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گروه تعلق دارند. یکی از بهتری  منابع در ای  زمینه خوشاختانه به فارسی ترجمه شده 

است. ای  کتاب نوشته کریس هارم  از اعضای شورای مرکزی حزب کارگران 

 سوسیالیست بریتانیا و از نظریه پردازان اصلی ای  حزب است:

رم ، ترجمه پرویز بابایی و جمشید نوایی، چاپ اول ، کریس هاتاریخ مردمی جهان

“ تاریخ از پایی ”گفتار ای  کتاب در مورد مفهو  )در پیش 96-62، صص 9683

 (توضیح داده شده است.

و “ مردن”پردازد که مستقیم به مقابله با کسانی میکلیف در ای  فصل به شکل غیر* 

کنند: لب کال  کلیف در -تالیغ می مارکسیز  را“ به آخر خ  رسیدن”و “ تما  شدن”

داری و ای  فصل ای  است که مارکسیز  ریشه در یک بستر عینی یعنی سرمایه

های موجود در آن دارد و تا زمانی که ای  سیستم و تناقضات تناقضات و نابرابری

های آن موجود باشند، مارکسیز  دارای موضوعیت و زنده خواهد درونی و نابرابری

 بود. 

 استداللی مشابه دارند، منابع زیر را مطالعه کنید:  ی آشنایی با متونی که شیوهبرا

توس  الکس کالینیکوس از اعضای کمیته مرکزی  2008ی کوتاهی که آوریل مقاله -

-های مطرح مارکسیست در سطح بی حزب کارگران سوسیالیست و از تزوریسی 

های ها و وبالگوسیع در سایت المللی آن را به نگارش در آورده است و به شکل

 زبان پخش شد. فارسی

 ی رها رهنورد، الکس کالینیکوس، ترجمهچرا مارکس اهمیت دارد؟

http://nashrebidar.com/gunagun/ketabha/marksisim%20we%20

masale%20dolat/m.dolt%20semayedari.htm 

-، ارنست مندل، فصول اول و دو   که ای  عناوی  را در بر میالفبای مارکسیزم -

 گیرد: 

های اقتصادی ها و پیکارهای اجتماعی در طول تاریخ )فصل اول(/ ریشهنابرابری

 های اجتماعی )فصل دو (. نابرابری

“ ها در اینترنتآرشیو جهانی مارکسیست”به ای  کتاب به بخش فارسی برای دستیابی 

(www.marx.org مراجعه کنید، به بخش )”بروید و “ نویسندگان مارکسیست

http://nashrebidar.com/gunagun/ketabha/marksisim%20we%20masale%20dolat/m.dolt%20semayedari.htm
http://nashrebidar.com/gunagun/ketabha/marksisim%20we%20masale%20dolat/m.dolt%20semayedari.htm
http://www.marx.org/
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توانید مستقیماً آدرس زیر را وارد کنید و صفحه صفحه ارنست مندل را باز نمایید. می

 ی باز نمایید: کتاب را به راحت

http://marx.org/farsi/archive/mandel/works/1975/alefba/alefba.

htm 

پردازان فصلی از کتاب بسیار ارزشمند جان ریز از اعضای کمیته مرکزی و نظریه -

بیگی منتشر ست بریتانیا که با ترجمه بسیار خوب اکار معصو حزب کارگران سوسیالی

 شده است:

، مقدمه 9680بیگی، نشر دیگر، چاپ اول ، جان ریز، اکار معصو جبر انقالب

 .96-60داری معاصر(، صص )تضادهای سرمایه

 

 تر: منابع برای مطالعه گسترده

، ای  منابع مفید مارکسیزمتحلیل دولت در * برای مطالعه بیشتر در زمینه نحوه 

 هستند:

، ارنست مندل، فصل سو ، دولت: ابزار چیرگی طاقاتی )در الفبای مارکسیزم -

www.marx.org   که در باال نحوه دستیابی به آن توضیح داده شد( و همی  طور

 “. دموکراسی پرولتریدموکراسی بورژوایی و ”فصل دهم همی  کتاب تحت عنوان 

http://marx.org/farsi/archive/mandel/works/1975/alefba/alefba.

htm 

 و برای مطالعه سنگی ، گسترده و جامع در ای  رابطه:

، هال دریپر، ترجمه بوروکراسی(نظریه انقالب مارکس )جلد اول: دولت و   -

 9682حس  شمس آوری، نشر مرکز، چاپ اول 

برای مطالعات متنوم و مفید و مؤرر در رابطه با ای  موضوم مهم نیز موارد زیر پیشنهاد 

 گردد:می

که در دوران  “دولت و انقالب”ارر مشهور و دوران ساز والدیمیر لنی  تحت عنوان  -

یش از انقالب اکتار نگاشته شد. ای  رساله هم در اختفای لنی  درست اندکی پ

های اخیر نیز )در سه جلد( مجدداً مجموعه آرار لنی  )ترجمه پورهرمزان( که در سال

 باشد: منتشر شده است و هم در آدرس زیر در دسترس می

http://marx.org/farsi/archive/mandel/works/1975/alefba/alefba.htm
http://marx.org/farsi/archive/mandel/works/1975/alefba/alefba.htm
http://www.marx.org/
http://www.marx.org/
http://marx.org/farsi/archive/mandel/works/1975/alefba/alefba.htm
http://marx.org/farsi/archive/mandel/works/1975/alefba/alefba.htm
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-va-http://marx.org/farsi/archive/lenin/works/1917/de/dolat

enghelab.htm 

پرداز مشهور مارکسیست نیکوس نوشته نظریه“ داریمسأله دولت سرمایه”ی مقاله -

 قسمت–( www.nashrebidar.com“ )نشر بیدار”پوالنزاس که در سایت 

در دسترس است. مقاالت مفید “ مارکسیز  و مسأله دولت”بخش   –“گوناگون”

 دیگری هم در رابطه با ای  موضوم در ای  بخش موجود است. 

http://nashrebidar.com/gunagun/ketabha/marksisim%20we%20

masale%20dolat/m.dolt%20semayedari.htm 

یکی از شعارهای مطرح در جناش سوسیالیستی بوده “ یا سوسیالیز  یا بربریت”* 

ها اشاره داشت، مطرح شده هایی که کلیف در مت  به آناست که بر مانای تحلیل

نقاط مختلف جهان شکل گرفته است. است. تا کنون چند گروه به ای  نا  نیز در 

ای  شعار را به عنوان یکی از  9684آذر سال  93دانشجویان چپ نیز در مراسم 

شعارهای اصلی خود مطرح کردند. همانطور که کلیف اشاره داشت، تحلیل رزا 

لوکزاماورگ از ای  مفهو  از سایر تعابیر مشهورتر بوده است. الکس کالینیکوس اشاره 

واژه بربریت، معنای بسیار مشخصی در سنت مارکسیز  دارد. ای  واژه را ” کند که:می

تر از برند؛ یعنی مراحل پایی های انحطاط اجتماعی به کار میبرای اشاره به شکل

، الکس تروتسکی و تروتسکیزم“ )سطح رشد مولد که تا کنون به دست آمده است...

 ( 960کالینیکوس، ص 

ی روشنگر میشل زا لوکزاماورگ در ای  زمینه مطالعه مقالهبرای آشنایی با تحلیل ر 

لووی )نویسنده و پژوهشگر مارکسیست انقالبی اهل برزیل( در ای  رابطه تحت 

مفید است که ترجمه  “سوسیالیزم یا بربریت”برداشت رزا لوکزامبور  از عنوان 

 فارسی آن در مناع زیر منتشر شده است:

ترجمه نسترن موسوی، انتشارات روشنگران و  ، تونی کلیف،رزا لوکزامبور 

ای  کتاب درج  947-979مقاله لووی در صفحات  – 9680مطالعات زنان، چاپ اول 

 شده است.

یا سوسیالیزم یا ”ای ارزشمند با همی  مضمون و با همی  عنوان به عالوه نوشته

http://marx.org/farsi/archive/lenin/works/1917/de/dolat-va-enghelab.htm
http://marx.org/farsi/archive/lenin/works/1917/de/dolat-va-enghelab.htm
http://www.nashrebidar.com/
http://nashrebidar.com/gunagun/ketabha/marksisim%20we%20masale%20dolat/m.dolt%20semayedari.htm
http://nashrebidar.com/gunagun/ketabha/marksisim%20we%20masale%20dolat/m.dolt%20semayedari.htm
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ست که از ارنست مندل ماارز و نظریه پرداز بزرگ مارکسیست در دست ا“ بربریت

توس  رامی  جوان به فارسی برگردانده شده است. خوشاختانه بخش فارسی وب 

اندازی شده است، ای  مقاله را در بخش آرار مندل سایت ارنست مندل که تازه راه

 قرار داده است. می توانید از لینک زیر استفاده کنید: 

-or-echo.com/mandel/fa/works/pdf/socialism-http://www.iran

barbarism.pdf 

و همی  طور برای آگاهی از نحوه استفاده از ای  دیدگاه برای تحلیل شرای  کنونی  

جهان، کتاب زیر در دسترس است که ایستوان مزاروش محقق مشهور مارکسیست 

ن آن را به نگارش درآورده است و توس  مرتضی محی  به فارسی اهل مجارستا

 برگردانده شده است: 

(، ایستوان سازیا سوسیالیزم یا بربریت )از قرن آمریکا تا دوراهی سرنوشت

  9689مزاروش، ترجمه مرتضی محی ، نشر اختران، 

های ( و در بخش نوشتهwww.golshan.comای  کتاب در سایت اینترنتی گلش  )

 مرتضی محی  نیز قابل دسترسی است.

  

http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/pdf/socialism-or-barbarism.pdf
http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/pdf/socialism-or-barbarism.pdf
http://www.golshan.com/
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 فصل دوم

 

 چرا ما به یک حزب انقالبی نیاز داریم؟
 

  

 

 

 

 آگاهی نامتوازن طبقه کارگر 

مارکس چرا ما به یک حزب انقالبی نیاز داریم؟ دلیل اصلی را باید در دو جمله از 

رهایی طاقه کارگر تنها به دست خود کارگران میسر ”پیدا کرد. او اعتقاد داشت که 

-ای، اندیشههای مسل  بر هر جامعهاندیشه”و در عی  حال بر ای  باور بود که “ است

 “ های طاقه حاکم آن جامعه است.

در خود بی  ای  دو جمله تناقضی وجود دارد. اما ای  تناقض، نه در ذه  مارکس که 

واقعیت نهفته است. اگر فق  یکی از ای  دو جمله درست باشد، دیگر نیازی به یک 

حزب انقالبی وجود نخواهد داشت: اگر رهایی کارگران امرِ خود طاقه کارگر باشد و 

فق  همی ، آن وقت صادقانه باید گفت که دیگر نیازی به ماارزه برای سوسیالیسم 

یم و لاخند بزنیم چون کارگران خودشان را رها نیست. باید دست به سینه بنشین

 خواهند ساخت!

های طاقه حاکم آن ای، اندیشههای مسل  بر هر جامعهاندیشه”از سویی دیگر اگر 

و دیگر هی ، پس کارگران همواره عقاید حاکمی  را خواهند پذیرفت. “ جامعه است

زیر گریه بزنیم که کاری از ما آن وقت ما دوباره باید دست به سینه بنشینیم اما ای  بار 

 آید.بر نمی
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. ماارزه طاقاتی همواره خود را نه هستندواقعیت ای  است که هر دو گزاره صحیح 

داران که در کشمکش بی  خود کارگران نیز نشان تنها در جدال بی  کارگران و سرمایه

کار کردن  داران را ازکنند که سرمایهدهد. در صف اعتصاب، کارگران تالش نمیمی

اند، نیازی به تعطیل دارانی که در طول عمرشان هی  وقت کار نکردهبازدارند. سرمایه

ای کار در زمان اعتصاب نخواهند داشت. در جریان اعتصاب مسأله ای  است که عده

کوشند تا گروهی دیگر از کارگران را از شکست  اعتصاب به نفع از کارگران می

 کارفرمایان باز دارند.

نامید: ی قدرت کارگری که مارکس آن را دیکتاتوری پرولتاریا میما در مورد مسألها

داران در صف رمایهساگر همه کارگران با هم متحد هستند و تنها اقلیت کوچکی از 

-مقابل وجود دارند، دیگر شما چه نیازی به دیکتاتوری پرولتاریا خواهید داشت؟ می

ان بروند تا کارگران، حساب کارفرمایان را برسند. اگر شتوانید به بقیه بگویید به خانه

داران تف کنیم تا روانه کل طاقه کارگر متحد باشد، فق  کافی است به سرمایه

 اقیانوس اطلس شوند!

مانده در واقعیت ای  است که گروهی از کارگران در یک جاهه و کارگران عقب

-های مسل  بر هر جامعهدیشهان”آرایی خواهند کرد. چرا؟ چون ی مقابل صفجاهه

شان و کارگران بر حسب میزان آگاهی“ ی حاکم آن جامعه استهای طاقهای، اندیشه

 شوند.تقسیم می

شود. در ذه  هر کارگر هم ممک  است مسأله فق  در ای  واقعیت هم خالصه نمی

وجود داشته باشد. م الً ممک   -در مورد موضوعات مختلف-درجات مختلف آگاهی 

ست یک کارگر، در ماارزه برای افزایش دستمزدها به خوبی فعالیت کند یا از کارفرما ا

شود، قضیه شکل دیگری پیدا تنفر داشته باشد اما وقتی بحث حقوق سیاهان مطرح می

 کند.

کرد . آید که مدتی با یک کارگر چاپ بسیار ماهر در یک خانه زندگی مییاد  می

و او گفت “ فردا پرواز داری؟”ت برود از او پرسید : یک بار که قصد داشت به تعطیال

“ فردا صار کنم.شود. فردا سیزدهم ماه است و م  مجاور  تا پسنه، فردا نمی”که: 

کرد، هنوز به خرافاتی مربوط به هزار سال پیش فردی که در قرن بیستم زندگی می
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 اعتقاد داشت.

 

 بر علیه اپورتونیسم و بر علیه سکتاریسم

است شما در صف اعتصاب باشید و کارگری که در کنار شما ایستاده است، ممک  

 تواند به سه شکل بروز کند:ای را ابراز کند. واکنش شما میپرستانهنظراتِ نژاد

-ا  میایستم و به خانهم  در صف اعتصاب در کنار تو نمی”توانید بگویید: شما می

؛ ای ، سکتاریسم است. چرا که “کند.ز نمیپرستانه ابرارو . جایی که کسی عقاید نژاد

، م  باید در کنار او “رهایی طاقه کارگر تنها به دست خود کارگران میسر است”اگر 

 در صف اعتصاب بایستم.

کند و ای ابراز میپرستانهی نژادحالت دیگر نادیده گرفت  مسأله است. کسی عقیده

؛ ای  “مروز هوا خیلی خوب است!ا”گویید: زنید و میشما خود را به نشنیدن می

 اپورتونیسم است.

-حالت سو  حالتی است که شما با ای  کارگر بر علیه نژادپرستی یعنی بر علیه اندیشه

کنید. اگر کنید و بحث میپردازید. بحث میهای مسل  طاقه حاکم به بحث می

و در ای  حی  توانستید او را قانع کنید که چه بهتر اما اگر نتوانستید قانعش کنید 

-دهید تا اعتصابشکنها هم از راه رسید، دوباره  دستتان را به هم میکامیون اعتصاب

رهایی طاقه کارگر تنها به دست خود کارگران میسر ”ها را متوقف کنید چون: شک 

 “است.

 

 حزب انقالبی: دانشگاه طبقه کارگر  

ها در فرانسه قال از بورژوازی، بیست سال قال از انقالبش حزب نداشت. ژاکوب 

 وجود نداشتند. -سال انقالب فرانسه- 9781

مان شروم کنیم؟ ما باید پس چرا ما باید بیست، سی یا حتی پنجاه سال قال از انقالب

بحث درباره نیاز به یک حزب انقالبی را آغاز نماییم تا کارگران را به سمت ماارزه 

 طاقاتی، به سمت انقالب هدایت کنیم.

که وقتی به ها در جریان خودِ انقالب پا به عرصه گذاشتند. چرا؟ برای ای ژاکوب 
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یابیم که تفاوت زیادی بی  ای  رابطه نگریم، در میرابطه بی  بورژوازی و اشراف می

 و رابطه بی  طاقه کارگر و بورژوازی وجود دارد.

مجاور بایست اشراف را سرنگون سازد و طاقه کارگر درست است که بورژوازی می

ای در ای  میان وجود دارد. ای  تصور داران است اما تفاوت عمدهبه برانداخت  سرمایه

نادرستی است که گویا در آن زمان اشراف تمامی رروت را در اختیار داشتند و 

چیز و مفلس بودند. بورژواها پیش از انقالب جزء طاقات دارا بودند؛ بورژواها بی

خیلی خب، شما زمی  دارید و ما پول ”نند و بگویند: توانستند رو به اشراف کمی

گیرد؟ شوید، چه کسی دستتان را میها از آن ماست. وقتی ورشکسته میداریم. بانک

کنید تا با دختر م  ازدواج آمیزید: تالش میتان را با طالی م  میشما خون اشرافی

خب، شما ”د بگویند: توانستنها میرسید آنوقتی بحث به حیطه اندیشه می“ کنید.

المعارف را. زود باشید، کشیشان را دارید، ما دانشمندان را. شما انجیل دارید، ما دائرة

  “!کنار بکشید

ها اشراف را بسیار های اشراف مستقل بودند. آندارها از نظر فکری از اندیشهسرمایه

 بیشتر از آن تحت تأریر قرار دادند که اشراف، بورژواها را.

گانه آغاز شد: اشراف، روحانیون و طاقه ب فرانسه با گردهماییِ طاقات سهانقال

گیری کشید، ای  اشراف و روحانیون بودند که به بورژواها متوس . وقتی کار به رأی

 رأی دادند نه بر عکس.

خیلی ”توانیم برگردیم و به بورژواها بگوییم: آیا ما موقعیت مشابهی داریم؟ ما نمی

و جنرال موتورز و آی سی آی را دارید و م  هم یک جفت گوش خب، شما فورد 

)نشریه  کارگر سوسیالیستدار از دانم چند سرمایهها، م  نمیدر عرصه اندیشه“ دار .

ها دانم که میلیونپذیرند اما میارگان حزب کارگران سوسیالیست بریتانیا( تأریر می

 گیرند!قرار می سانکارگر تحت تأریرِ 

ها نیازی توانست در هنگامه خود انقالب پدید بیاید. آنبی بورژوازی میحزب انقال

چه اتفاقی  9781جوالی  95به تدارک چیزی نداشتند. از خودشان مطمز  بودند. در 

ای از لویی شانزدهم در محل ها، پیشنهاد داد که مجسمهافتاد؟ روبسپیر، رهار ژاکوب 

سه سال بعد سرِ لویی شانزدهم را از بدن  زندان باستیل بسازند. او خار نداشت که
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جا ها در آنای که آنها از کجا آمده است؟ از صومعهجدا خواهد کرد. نا  ژاکوب 

های ها اطالم داشتند که چهار سال بعد زمی کردند. اگر آنهمدیگر را مالقات می

 د.کردنکلیسا را مصادره خواهند کرد، نا  خود را از یک صومعه اقتااس نمی

توانستند از پس مسائل بربیایند. ما در ها )بورژواها( مستقل و قوی بودند و میآن

موقعیت کامالً متفاوتی قرار داریم. ما به یک طاقه سرکوب شده تعلق داریم که فاقد 

داران نه تنها مالکیت ابزارهای تولید مادی که تجربه اداره جامعه است چون سرمایه

فکری را هم در دست دارند. به همی  دلیل است که ما به یک مالکیت ابزارهای تولید 

حزب نیاز داریم، حزبی که دانشگاه طاقه کارگر است. حزب انقالبی با طاقه کارگر 

همان نساتی را دارد که ساندهورست )آموزشگاه نظامی ارتش انگلستان( با ارتش 

 بریتانیا.

المللی تجربه تاریخی و بی ها گوید که کمونیستمارکس در مانیفست کمونیست می

توانید بخشند. به عاارت دیگر، شما نمیکنند و تعمیم میبندی میطاقه کارگر را جمع

کنید، بیاموزید. تجربه شخصی م  بسیار ناچیز چه )شخصاً( تجربه می تنها از آن

بندی از تجربیات العاده اندکی داریم. شما به جمعاست. هر کدا  از ما تجربیات فوق

احتیاج دارید و برای ای  کار نیاز به سازمانی است که ای  کار را برایتان انجا  دهد. 

ا . در سال جا ناوده توانم چیزی در مورد کمون پاریس بدانم. آنم  به تنهایی نمی

ا ! بنابرای  شما به کسی نیاز دارید که ای  اطالعات خیلی کم س  و سال بوده 9879

 را به شما بدهد.

ی  خاطر بود که تروتسکی در جایی نوشت که حزب انقالبی، حافظه طاقه به هم

 کارگر است.

 

 سه نوع حزب کارگری 

طلب( و سانتریست سه نوم حزب کارگری وجود دارد: انقالبی، رفرمیست )اصالح

 کند:چنی  توصیف می)مرکز(. مانیفست کمونیست ماهیت حزب انقالبی را ای 

شوند: ها متمایز میکارگری تنها با ای  ویژگی ها از دیگر احزابکمونیست”

ها بر منافع مشترک در ماارزات ملی پرولترهای کشورهای مختلف، آن (9
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در مراحل  (2ورزند همه پرولتاریا، صرف نظر از ملیت تأکید و اصرار می

ها گوناگون تکاملی که ماارزه طاقه کارگر بر ضد بورژوازی باید از آن

 ره و در همه جا نماینده منافع جناش به طور کلی هستند.بگذرد، آنان هموا

تری  تری  و مصممها از سویی به لحا  عملی، مترقیبنابرای  کمونیست

ها را به بخش احزاب طاقه کارگر هر کشوری هستند، بخشی که دیگر بخش

راند؛ از سویی دیگر، به لحا  نظری، بر توده عظیم پرولتاریا ای  جلو می

دارند که خ  مشی، شرای  و نتایج عا ِ نهایی جناش پرولتری را مزیت را 

 “کنند.به وضوح درک می

نوم دو  احزاب کارگری، احزاب رفرمیست )اصالح طلب( هستند. طی یک سخنرانی 

، لنی  حزب کارگر 9120در جریان کنگره دو  انترناسیونال کمونیست در سال 

توصیف کرد: آن را کاپیتالیست خواند به “ یستکارگران کاپیتال”)انگلستان( را با عنوان 

داری نگسسته بود. برای چه آن را کارگری ای  خاطر که حزب کارگر از نظا  سرمایه

دادند. در آن زمان اک ر نامید؟ ای  به ای  خاطر ناود که کارگران به آن رأی می

زبی بورژوایی کار، الاته حدادند و حزب محافظهکار رأی میکارگران به حزب محافظه

ی گرایش کارگران کنندهبود. لنی  حزب کارگر را به ای  خاطر کارگری نامید که بیان

داری بود. اگر یک نفر کنفرانس حزب به دفام از خودشان در مقابل نظا  سرمایه

کارگر را از تلویزیون تماشا کند، روش  است که اعضای حزب کارگر تمایالت 

کار، کنند. در کنفرانس حزب محافظهرا نمایندگی می کارمتفاوتی از حزب محافظه

گوید و به ها سخ  میهای کارگری و سیاهپوستوقتی سخنران از حمله به اتحادیه

شود. در کنفرانس پردازد، مورد تشویق واقع میمدح و ستایش ارتش و پلیس و... می

خدمات  خیزد که سخنران از نیاز بهحزب کارگر صدای کف زدن هنگامی برمی

 کند.بهداشتی، آموزشِ بهتر، مسک  و... صحات می

گیرد: بی  احزاب انقالبی و احزاب رفرمیست، نوم سومی از احزاب کارگری قرار می

ها نه ای  ها، شترگاوپلنگ بودن است. ای احزاب سانتریست )مرکز(. ویژگی اصلی آن

آورد و ب، اسب عمل میهستند و نه آن. بی  ای  و آن در نوسان و رفت و آمدند. اس

آید. قاطر چیزی عمل االغ، االغ. اگر اسب و االغ با هم جفت شوند، قاطر عمل می
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آورد و عقیم است. یک حزب انقالبی از یک تداو  تاریخی برخوردار است؛ نمی

دهد. حزب ممک  است عروج یا افول کند اما در هر حال به حرکتش ادامه می

، حزب 9163ها نه. در سال ود را دارد اما سانتریسترفرمیست هم تداو  تاریخی خ

در اسپانیا چهل هزار عضو داشت. اما حاال از پو  خاری نیست همان   (POUMپو  )

طور که از ماشی  دودی هم خاری نیست. حزب کارگر مستقل بریتانیا در انتخابات 

اقی نمانده چهار کرسی نمایندگی را برد. اما اکنون چیزی از ای  حزب ب 9154سال 

از معجونی از اعضای  SAPدر آلمان هم داستان مشابهی دارد  SAPاست. حزب 

ها و اعضای منفعل حزب جناح راست حزب کمونیست آلمان یعنی براندلریست

( و تعدادی دیگر تشکیل شد. ای  حزب در اوایل SPDدموکرات آلمان )سوسیال

 از آن باقی نمانده است.حزب کامالً بزرگی بود اما اکنون هی  ارری  9160

 

 آموزددهد و از آن مییک انقالبی طبقه کارگر را آموزش می

بایست طاقه کارگر را بر مانای تجربه گذشته رهاری کند. خب، پس حزب انقالبی می

شود: چه ای مطرح میدهد اما پس از آن سوال سادهحزب طاقه کارگر را آموزش می

توانیم توس  طاقه کارگر درک ای  مسأله که ما میدهد؟ کسی آموزگار را آموزش می

های سترگ از خود کارگران آموزش باینیم، اهمیت بسیار باالیی دارد. تما  اندیشه

 گیرد.نشأت می

جا از نیاز به حکومت ( را بخوانید، او در آن9858اگر مانیفست کمونیست مارکس )

  گونه او ای  9879در سال گوید. سپس کارگری یا دیکتاتوری پرولتاریا سخ  می

  ها توانند دستگاه دولت قدیمی را در اختیار بگیرند؛ آننویسد که کارگران نمیمی

   بایست آن را در هم بکوبند: ارتش دائمی قدیمی، بوروکراسی و پلیس را. ما می

مراتای را در هم بکوبیم و نوم جدیدی از دولت بایست تمامی ساختارهای سلسلهمی

ها تما  مقامات گذاری کنیم؛ دولتی بدون ارتش دائمی یا بوروکراسی که در آننیانرا ب

کنند. آیا او به انتخابی هستند و به اندازه میانگی  درآمد کارگران حقوق دریافت می

ای  نکته به ای  خاطر پی برد که در موزه بریتانیا به شدت مشغول مطالعه بود؟ نه، نه. 

ای  بود که کارگران پاریس قدرت را در دست گرفتند و دقیقاً چیزی که اتفاق افتاد 
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 همی  موارد را اجرا کردند.

کنند که ایده شورا ابتکار لنی  ها همواره ادعا میمارکس از آنان آموخت. استالینیست

بود. الاته در ادبیات استالینیستی همه چیز را لنی  اخترام کرده است! تصوری که ماتنی 

    راتب مذهای است. ما مکاتااتی از لنی  در دست داریم که نشان مبر یک سلسله

در پتروگراد نخستی  شورا  9104دهد هنگامی که کارگران برای اولی  بار در سال می

را بنیان نهادند، لنی  چهار روز بعد از آن نوشته است: هی  معلو  هست که ای  کارها 

 برای چیست؟

دهی نیاز دارند. آنان ای  معضل کل جدیدی از سازماندر جریان ماارزه، کارگران به ش

را دریافتند که اگر تنها در هر کارخانه کمیته اعتصاب داشته باشند، در هنگا  انقالب 

ها را پوشش دهد مؤرر نخواهد بود. شما به کمیته اعتصابی نیاز دارید که تما  کارخانه

ها برای هماهنگی از تما  کارخانه های نمایندگیبود: هیأت“ شورا”و ای  دقیقاً همان 

ها ای  کار را انجا  دادند و لنی  از در اجرای تصمیمات همدیگر را مالقات کردند. آن

 ها پیروی کرد. حزب همواره باید از طاقه بیاموزد، همواره.آن

کند؟ پاسخ ای  است که روی هم رفته و آیا حزب همیشه پیشاپیش طاقه حرکت می

انقالبی جلوتر از طاقه است چرا که در غیر ای  صورت حزب به طور کلی حزب 

و آغاز جنگ اول جهانی  9195انقالبی نخواهد بود. پس هنگامی که به سال 

ها بر علیه ها بسیار جلوتر از طاقه بودند. بلشویکبینیم که بلشویکبازگردیم، می

 کردند.جنگ بودند در حالی که اک ر کارگران از آن حمایت می

های سپتامار و اوت بینید که لنی  در ماهرسیم. در ای  سال میمی 9197به سال سپس 

گوید که حزب از طاقه عقب مانده، طاقه بسیار پیشروتر از حزب بارها و بارها می

ای داشت: برای است و ما باید سریع بجنایم تا به طاقه برسیم. ای  مسأله دلیل ساده

اعتماد به نفس بودند و به همی  خاطر پشت سر مدت زمانی طوالنی کارگران فاقد 

ها بسیار بسیار سریع کردند. با ایجاد شدن تغییری در اوضام، آنحزب حرکت می

جاست که ما برای باقی ماندن در ماارزه، نیاز به کار عوض شدند. مشکل انقالبیون ای 

و ما پیشروی شود بدل می ما -زندگی–روتی  )منظم( داریم. کار روتی  به بخشی از 

پنداریم. اما هنگامی که کارگران شروم خود نسات به طاقه را امری مسلم و قطعی می
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مانده هستید! حزب انقالبی فهمید که بدجوری عقبکنند، آن وقت میبه حرکت می

بایست به طاقه کارگر برسد. حزب تنها تجمع تعدادی از افراد نیست. ای  تصور می

اند، و از همان روز اول سکان رهاری را به دست گرفته ها انقالبی هستندکه آن

بایست بجنگید و بجنگید تا بتوانید همیشه رهاری معنی است. شما میمزخرف و بی

 بایست همیشه بیاموزید، همیشه پیشروی کنید.کنید. شما می

ای  مسأله تنها در مورد دوران انقالب صادق نیست. م الً در یک کارگاه رفیقی خوب 

( داریم و یک SWPسابقه بیست سال عضویت در حزب کارگران سوسیالیست ) با

بینیم فرد جدید که تنها چند ماه است به عضویت حزب درآمده. در حی  فعالیت می

ی بیست ساله است. شما بارها و بارها که رفیق جدید بسیار پیشروتر از رفیقِ باسابقه

 شوید.می روروبه -در جریان فعالیت-با چنی  مواردی 

گاه انداز کردن پول در بانک نیست. رهاری انقالبی هی بردن رهاری، مانند پس

رسد. چنینی ناوده است. اگر پولتان را در بانک بگذارید، به سوددهی میای ای پدیده

بایست هر روز و هر ماه رهاری را بارید. پس آن چیزی که در حساب شما می

اند، در ای  ها در هفته گذشته چه انجا  دادهست که آنشود ای  اانقالبیون منظور می

توانید از دهند و هفته آینده چه کاری انجا  خواهند داد. شما میهفته چه انجا  می

چه اهمیت دارد ای  است که ای   تما  تاریخ صد سال گذشته درس بیاموزید اما آن

 هفته مشغول چه کاری هستید. شما باید برای رهاری بجنگید.

 

 اعضای احزاب رفرمیست، منفعل وسازشکار هستند 

تری  به ای  خاطر که حزب رفرمیست به دناال کسب بیشتری  آراء است، به کوچک

 سازد.های حاکم منطاق میکند. ای  حزب خود را با اندیشهمخرج مشترک نگاه می

ن چیزی در کنید که هی  کدا  از نمایندگان حزب کارگر در پارلماشما واقعاً فکر می

، پاتریشیا 9187دانند؟ اما در جریان انتخابات ها نمیها و لزبی مورد سرکوبِ گی

ای را فاش ساخت که بر حمله سانهویت، منشیِ نیل کیناک در صفحات روزنامه 

کنند، تدارک دیده ها حمایت میها و لزبی و شوراهایی که از گی“ چپ مجنون”علیه 

کرد ای  راهی برای کسب که فکر میرا کرد؟ برای ای شده بود. چرا او ای  کار 



 01 |   
 مارکسیسم در هزاره  نشر آلترناتیو

ای از فردی به نا  جان استراچی داشتم که خود را محاوبیت است. م  جزوه

پارلمان شرکت کرد ولی یک  9121دانست. او در انتخابات سال مارکسیست هم می

جان ”ای با عنوان آمد. او جزوهمشکل داشت و آن هم ای  بود که یهودی به نظر می

خواندند به طرح نوشت و در آن افرادی که او را یهودی می“ استراچی انگلیسی است

شکایت در دادگاه تهدید کرد. دلیل کارش چه بود؟ م  مجاور  بگویم یهودی )از نظر 

( یهودی SWPنژادی( هستم اما اگر هر یک از اعضای حزب کارگران سوسیالیست )

شما آن “ کنم.یهودی هستم و به آن افتخار می بله، م ”خوانده شود، خواهد گفت که 

 کنید.را حاشا نمی

خواهید، مجاورید خودتان را با عقاید مسل  وفق اما اگر شما بیشتری  اعضا را می

دهید. احزاب رفرمیست به ای  خاطر احزاب بزرگی هستند اما شدیداً پاسیو و 

جود دارد که در آن ترکیب و“ اعضای حزب کارگر”منفعلند. برای م ال کتابی با نا  

، جوانان 9185های مختلف ارائه شده است. در سال سنی اعضای حزب در دوره

عدد.  94فق   9110شاخه داشتند و در سال  476سوسیالیست وابسته به حزب کارگر 

سال به پایی  بودند. از اعضای حزب  24برابر اعضای  6، 33اعضای با سنی  باالی 

چند ساعت در ماه به فعالیت برای حزب اختصاص داده اند؟  کارگر پرسیده شده که

ساعت در ماه و یک ساعت در هفته و  4درصد تا  60اند هی ، در صد جواب داده 40

 ساعت. 90تا  4درصد بی   90فق  

انفعال شدید: ای  است ماهیت حزب کارگر. روی دیگر سکه، کنترل بوروکراتیک 

 رند.ها بر حزب تسل  دااست. بوروکرات

هایی هستند که از اک ریت طاقه کارگر جدا، ولی در عی  حال جزیی از انقالبیون آن

طاقه هستند. مسأله انقالبیون، ارتااط با کارگران غیر انقالبی است. چگونه با کسانی 

کنید و چگونه در گرماگر  که تا شصت درصد با شما موافق هستند ارتااط برقرار می

توافق را به هشتاد درصد ارتقاء دهید؟ اگر شما سکتاریست توانید ای  ماارزه می

درصد تفاوت عقیده داریم و م  اهمیتی برای تو  50م  و تو، ”باشید، خواهید گفت: 

درصد مسائل توافق  30ما بر سر ”گویید که اگر یک انقالبی باشید، می“ قائل نیستم.

کنم مانده با تو بحث میباقی درصد 50جا شروم کنیم و م  بر سر داریم. بگذار از ای 
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 “ کنم که قانعت کنم.و در جریان ماارزه سعی می

 

 سانترالیزم دموکراتیک 

کنیم اما ساختار حزب انقالبی چطور؟ وقتی ما از سانترالیز  دموکراتیک صحات می

 منظورمان چیست؟

اگر شما بگذارید نخست با ای  مسأله آغاز کنیم که چرا ما به دموکراسی نیاز داریم؟ 

بخواهید از لندن به بیرمنگا  بروید، به یک اتوبوس و یک راننده نیاز دارید. در ای  

دانیم زمینه نیازی به بحث دموکراتیک نیست چون که قاالً ای  کار انجا  شده و ما می

جاست که که به یک اتوبوس خوب و یک راننده خوب احتیاج است. مشکل ای 

ایم و در مورد آن سیالیز  چیزی است که قاال تجربه نکردهداری به سوگذار از سرمایه

 دانیم.نمی

دانید پس الز  است که در طاقه ریشه پیدا کنید و از آن بیاموزید. همیشه اگر شما نمی

مسائل به ای  سادگی نیست که همه چیز با دموکراسی حل شود. اگر بخواهید بدانید 

گوید، آن را به رأی نگذارید! ای  ست میکه آیا نرخ سود کاهش یافته یا مارکس در

معناست حال چه نظرات مارکس درست باشد و چه نااشد. در مورد آن فکر واقعاً بی

 کنید، مطالعه کنید و تصمیم بگیرید.

چه که به ماارزه ما بایست به رأی گذاشته شوند. هر آناما چیزهایی هست که می

شود. دلیلش به سادگی ای  است که ما مرتا  باشد، باید به بوته آزمایش سپرده 

“ رهایی طاقه کارگر تنها به دست خود کارگران میسر است.”دانیم. اگر چیزی نمی

 پس طاقه کارگر از خالل تجربه خودش به ما خواهد آموخت.

است که  9197دهد که مربوط به روزهایی ژوییه لنی  توصیف زیاایی ارائه می

شویک غیرقانونی شناخته شده بود و نشریاتش هم کرد، حزب بلمخفیانه زندگی می

ها به جاسوسی برای آلمان متهم بودند. لنی  از ابعاد ت ایت تعطیل شده بودند. بلشویک

کند که با کارگری که همراه او ای را توصیف میاطالم بود. او صحنهقدرت ارتجام بی

داد، گفت: او نان می مخفی شده بود، مشغول غذا خوردن بود و کارگر در حالی که به

گوید: هنگامی که ای  جمله لنی  می“ ترسند.دارها از ما مینانِ خوبی است. سرمایه”



 69 |   
 مارکسیسم در هزاره  نشر آلترناتیو

را از او شنید ، رواب  طاقاتی نیروها دستم آمد. م  فهمید  کارگران واقعاً چطور فکر 

ترسند، اگر چه ما غیرقانونی هستیم و ضربه دارها هنوز از ما میکنند. سرمایهمی

 “ایم. هنوز پیروزی ضد انقالب فرا نرسیده است.خورده

اگر بخواهید بفهمید که آیا کارگران از اعتماد به نفس برخوردارند یا نه، چگونه متوجه 

تکِ افراد مالقات کنید. گیری کنید یا با تکتان رأیتوانید در نشریهشوید؟ شما نمیمی

 دهند.ها ای  فرصت را به شما نمیآن

ن برخورداری از یک دموکراسی عمیق قادر به راه انداخت  یک انقالب شما بدو

کارگری نیستید. و انقالب کارگری چیزی جز عروج طاقه کارگر در مقا  طاقه حاکم 

داری تری  سیستم تاریخ نیست. بر عکسِ انتخابات در نظا  سرمایهو ایجاد دموکراتیک

کنید که تصویر غلطی از شما ارائه که شما هر پنج سال یک بار فردی را انتخاب می

داری شما اعضای پارلمان جا، داستان چیز دیگری است. در نظا  سرمایهدهد؛ در ای 

گیرند که آیا داری از ما رأی نمیکنید و نه کارفرماها را. در نظا  سرمایهرا انتخاب می

کنیم. در نمی ها را انتخابفالن کارخانه بسته شود یا نه. ما مقامات ارتش یا قاضی

حکومت کارگری همه چیز تحت کنترل کارگران است. همه چیز در قدرت کارگران 

 تری  شکل دموکراسی است.است. ای ، عمیق

 پس اگر همه ای  چیزها درست باشد، پس چه نیازی به سانترالیسم )مرکزیت( است؟

و شما باید تما  که، تجربه نامتوازن است؛ کارگران تجربیات متفاوتی دارند اوالً ای 

ای  تجربیات را گرد هم آورید. حتی در حزب انقالبی، اعضا، تحت فشارهای 

گوناگون قرار دارند. آنان از موقعیت عمومی و آن بخش از کارگران که به آن تعلق 

 پذیرند.دارند، تأریر می

کل ی محدود، شما به تمرکز بخشیدن به گرایی و بر ای  تجربهبرای غلاه بر ای  بخش

ای  تجربیات و تقسیمات نیاز دارید. به عالوه شما به سانترالیز  محتاجید چون طاقه 

گاه پیروز نخواهید حاکم بسیار تمرکزیافته است. اگر شما قرینه دشمنتان نااشید، هی 

 شد.

طلب و منفعل ناود . اگر کسی برایم چماق بکشد، چماق بزرگتری گاه آرامشم  هی 

کنم نقل قولی از مارکس، بتواند جلوی حمله سگی  ! فکر نمیآوربرایش بیرون می
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توانم هار به م  را بگیرد. ما باید قرینه دشمنانمان باشیم. به همی  خاطر است که نمی

دارها دولت ها که نیازی به دولت نیست را درک کنم. سرمایهای  حرف آنارشیست

 کوبید؟می دارند. چگونه یک دولت را بدون یک دولت مخالف در هم

   کنند. اما وقتی قدرت کافی پیدا دولت را انکار می -لزو -ها همواره آنارشیست

شوند. ای  همان کاری است که در جریان جنگ داخلی کنند، به دولت ملحق میمی

اسپانیا انجا  دادند. چرا؟ چون درست نیست ما چیزی را قال از نابود کردن آن انکار 

نابود کنیم، نیاز داریم که چیزی را جایگزینش کنیم. چه چیزی را کنیم و اگر آن را هم 

خواهید جایگزی  آن کنید؟ توده مسلح کارگران،  و ای  چیزی نیست جز دولت می

 کارگری.

 

 اینیاز به حزب انقالبی توده

کند، ای  فق  به تجربه، دانش گوییم که طاقه را رهاری میوقتی ما از حزبی سخ  می

بایست به زبان کارگران سخ  بگوید و روح کند. رهاری میب  پیدا نمیها رو ریشه

ها ارتااط برقرار کنید چون موضوم کارگران را با خود داشته باشد. شما باید با آن

دهید. رهاری فق  گویید و گوش فرا میرهاری چیزی جز ای  نیست. شما سخ  می

 نها متوجه می شوند.گویید که آسخ  گفت  نیست. شما به زبانی سخ  می

اما ای  کافی نیست. ما نیاز به یک حزب بزرگ داریم. برای رهاری طاقه کارگر نیاز به 

تری  حزب ( کوچکSWPای است. حزب کارگران سوسیالیست )یک حزب توده

، 9195حزب کوچکی است. حزب بلشویک در سال  SWPای در جهان است. توده

هزار عضو داشتند. در اوت  26، 9197بِ فوریه چهار هزار عضو داشت. بعد از انقال

توانید یک طاقه کارگر هزار نفری شما می 240هزار نفر. با یک جمعیت  240، 9197

 سه میلیونی را رهاری کنید.

هزار عضو داشت. اگر چه همه آنها افراد توانایی  5، 9198حزب کمونیست آلمان در 

برسانند. شما برای رهاری  به یک حزب بودند اما نتوانستند انقالب را به پیروزی 

بایست در هر کارخانه پایگاهی داشته قابل مالحظه و نساتاً بزرگ نیاز دارید چون می

 باشید.
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ها م  پیشتر به روزهای ژوییه اشاره کرد . هنگامی که لنی  به جاسوسی برای آلمان

دت یک روز هزار کارگر کارخانه پوتیلوف به م 60هزار کارگر از  90متهم شد، 

 اعتصاب کردند که بگویند به لنی  اعتماد دارند.

 بلشویک در کارخانه پوتیلوف حضور داشتند. 400چرا؟ برای اینکه 

ها نفر را رهاری کنید، نیاز به صدها هزار نفر عضو دارید. خواهید میلیوناگر شما می

-هزار نفر 940)اتحادیه ضد نازی(  با شرکت  ANLحتی  به راه انداخت  کارناوالِ 

، در مقایسه با الزامات انقالب عدد کوچکی است. حتی -که دستاورد بزرگی است

دهی چنی  جمعیتی، ما نیاز به شش، هفت و یا هشت هزار عضو در برای سازمان

 ( داریم. SWPحزب کارگران سوسیالیست )

ز  را نوعی فعالیت روشنفکرانه به شنو  که کسی مارکسیبینم یا میم  وقتی می

تر هستیم. فهمیم، آگاهکنیم، میشو . ما مسایل را تفسیر میآورد، مشمزز میحساب می

مارکسیز  با عمل مرتا  است و برای عمل، شما نیاز به ابعاد قابل توجه دارید. برای 

 از داریم.ای با نیم میلیون عضو نیعمل، نیاز به قدرت دارید. ما به یک حزب توده

  
***** 

 

 

 * منابع برای مطالعه بیشتر

ای کنونی تا انقالب )از ماارزات توده 96ارنست مندل، الفاای مارکسیز ، فصول * 

 ها توس  انقالبیون(. در آدرس زیر:)جلب توده 95سوسیالیستی جهانی( و 

http://marx.org/farsi/archive/mandel/works//5791alefba/alefba.

htm 

کالی  بارکر یکی از اعضای کمیته مرکزی حزب کارگران سوسیالیست طی مقاالتی * 

تحت عنوان “ سامان نو”زبان رسیاختصاصی برای نشریه تزوریک مارکسیستی فا

های دیدگاه“ های ممک حلماارزه طاقاتی، جناش، حزب: مشکالتی چند و راه”

جالب توجهی در ای  زمینه بیان کرده است. برای دستیابی به ای  مقاالت )که تا کنون 

های هشتم شماره“ سامان نو”سه قسمت از آن منتشر شده است( به وب سایت نشریه 

http://marx.org/farsi/archive/mandel/works/1975/alefba/alefba.htm
http://marx.org/farsi/archive/mandel/works/1975/alefba/alefba.htm
http://www.samaneno.org/
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 و نهم، هفتم و ششم مراجعه کنید.

 

 تر برای مطالعات گسترده *

گیری نظریه حزب در مارکسیز  برای آشنایی با مراحل اولیه و نقاط عزیمت شکل* 

 مراجعه کنید :“  یک حزب کارگری”به ای  مقاله کوتاه از انگلس با نا   

http://marx.org/farsi/archive/marx/works//5885engels-hezbe-

kargari.pdf 

روی کودکانه در کمونیسم، هم در مجموعه آرار لنی  والدیمیر لنی ، بیماری چپ* 

 )ترجمه پورهرمزان( و هم در آدرس زیر در دسترس است:

http://marx.org/farsi/archive/lenin/works//5791bimari/index.ht

m 

والدیمیر لنی ، چه باید کرد؟ هم در مجموعه آرار لنی  )ترجمه پورهرمزان( و هم * 

 در آدرس زیر: 

http://marx.org/farsi/archive/lenin/works//5719cbk/index.htm 

چه “ چه باید کرد”یا با “ حزب لنینی”ای تحت عنوان اسطوره هال دریپر در مقاله* 

پردازد. ترجمه فارسی ای  کردند؟ به بررسی و خوانش مجدد ای  ارر مشهور لنی  می

در “ وناگونگ”قسمت “ نشر بیدار”مقاله توس  فرهاد سیدلو انجا  شده و در سایت 

 دسترس است:

http://nashrebidar.com/gunagun/ketabha/hezb%20lenin/ostore...

htm 

 لزون تروتسکی، شورا و حزب در انقالب پرولتری، در آدرس زیر:* 

http://marx.org/farsi/archive/trotsky/works//5791shoraha-

hezb.pdf 

ارنست مندل، پیرامون رابطه خودسازماندهی طاقه کارگر با حزب پیشاهنگ، در * 

 ای  آدرس:

http://marx.org/farsi/subject/hezbe-kargari.htm 

جیمز پی کان  )مارکسیست انقالبی اهل آمریکا(، حزب انقالبی طاقه کارگر، * 

 آدرس:

http://marx.org/farsi/archive/marx/works/1881/engels-hezbe-kargari.pdf
http://marx.org/farsi/archive/marx/works/1881/engels-hezbe-kargari.pdf
http://marx.org/farsi/archive/marx/works/1881/engels-hezbe-kargari.pdf
http://marx.org/farsi/archive/lenin/works/1920/bimari/index.htm
http://marx.org/farsi/archive/lenin/works/1920/bimari/index.htm
http://marx.org/farsi/archive/lenin/works/1902/cbk/index.htm
http://www.nashrebidar.com/
http://nashrebidar.com/gunagun/ketabha/hezb%20lenin/ostore...htm
http://nashrebidar.com/gunagun/ketabha/hezb%20lenin/ostore...htm
http://marx.org/farsi/archive/trotsky/works/1924/shoraha-hezb.pdf
http://marx.org/farsi/archive/trotsky/works/1924/shoraha-hezb.pdf
http://marx.org/farsi/subject/hezbe-kargari.htm
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http://marx.org/farsi/subject/hezbe-kargari.htm 

 مفاهیم تشکیالتی نزد لنی ، ارنست مندل * 

http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/pdf/lenin-

organisational-concepts.pdf 

 ،“سامان نو”معضل حزب )سلسله مقاالت(، نشریه بهزاد کاظمی، سوسیالیسم و * 

 های دو  تا هشتم. شماره

تر از آن تزهایی در مورد نقش حزب در انقالب و مهماصول تشکیالتی حزب * 

که توس  کمینترن )انترناسیونال کمونیست، انترناسیونال سو ( منتشر پرولتری است 

 ست:شده ا

http://www.k-en.com/Book/lenin/L-OTH/Fehrest.htm 

در اوایل دهه بیست دو جناح در حزب کمونیست ایتالیا شکل گرفت )جناح آمادئو * 

بر سر نقش  هابوردیگا در مقابل جناح آنتونیو گرامشی( که یکی از وجوه اختالف آن

و جایگاه حزب و رابطه آن با طاقه بود. موضع مارکسیستی را در ای  بحث، آنتونیو 

کرد که مورد حمایت کمینترن و لنی  نیز قرار گرفت گرامشی نمایندگی می

خوشاختانه بخشی از مااح ات درونی ای  حزب در ای  مورد به فارسی در دسترس 

 ها بیابید:لینکتوانید از طریق ای  است و آن را می

http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_/1ketab/1335keta

b.133511115pdf 

http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_/1ketab/1335keta

b.133511119pdf 

http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_/1ketab/1335keta

b.133511113pdf 

 ها نگاه کنید به:در مورد انقالب کایر فرانسه و نقش ژاکوب * 

تاریخ مردمی جهان، کریس هارم ، ترجمه پرویز بابایی و جمشید نوایی، نشر نگاه، 

 وبنیسم در خارج فرانسه()ژاک 679-83)انقالب فرانسه( و  650-79، صص 9683

 

http://marx.org/farsi/subject/hezbe-kargari.htm
http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/pdf/lenin-organisational-concepts.pdf
http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/pdf/lenin-organisational-concepts.pdf
http://www.samaneno.org/
http://www.k-en.com/Book/lenin/L-OTH/Fehrest.htm
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4331/ketab433100001.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4331/ketab433100001.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4331/ketab433100002.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4331/ketab433100002.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4331/ketab433100003.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4331/ketab433100003.pdf
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 * توضیحات

وظایف و ”جان مالینوکس از اعضای حزب کارگران سوسیالیست بریتانیا در مقاله * 

 نویسد:می“ مشخصات اصلی حزب انقالبی

ها رابت نیست، بلکه ها و مکاننقش، وظایف و شکل سازمانی حزب در همه زمان

کند نشأت گرفته و با آن مطابقت الزاماً از موقعیت مشخصی که حزب در آن عمل می

های زیر توان به تعمیمهذا، بر مانای بیش از یک قرن و ربع ماارزه، مینماید. معمی

 دست یازید:

 ماهیت طبقاتی حزب:  -9

حزب انقالبی باید یک حزب طاقه کارگر باشد. ای  اصلی اساسی و ابتدایی که توس  

های اخیر به طور ر نمود زیرا در سالمارکس تدوی  شده است را باید مجدداً تکرا

مداو  نادیده گرفته شده و یا به دست فراموشی سپرده شده است. حزب باید پرولتری 

های سوسیالیستی طاقه کارگر اش ذکر خواستهباشد، نه فق  از ای  نظر که برنامه

   های است، بلکه همچنی  از ای  نظر که ترکیب اجتماعی آن و زمینه فعالیت

اش نیز باید پرولتری باشد. هی  گروه چریکی، جناش دهقانی، دانشجویی یا زمرهرو

تواند جانشی  حزبی اش عالی باشد، نمیجمعیت روشنفکری، هر قدر هم که برنامه

گونه که غالااً روی شود که در پرولتاریای صنعتی ریشه دارد. سازمان نوبنیادی که، آن

که به حزب طاقه کارگر تادیل ایی دارد. برای آنبورژودهد، ترکیای عمدتاً خردهمی

 شود باید به تالشی عظیم در زمینه انتقاد از خود و تغییر و تادیل خویش دست بزند.

 حزب به مثابه پیشاهنگ:  -2

گیرد، و حزب نه در نیاز به وجود حزب از رشد ناموزون طاقه کارگر نشأت می

ت سلطه بورژوایی است( بلکه در برگرفت  تمامی طاقه )که در مواقع عادی تح

برگرفت  پیشاهنگ طاقه کارگر را که دارای آگاهی طاقاتی است هدف خویش قرار 

دهد. ای  نکته که لنی  آن را تایی  نموده، آن قدر به کرات مورد تحریف و سوء می

 سازد:تعایر واقع شده که توضیحات زیر را ضروری می

هنگ عاارت از گروه کوچکی از نخاگانی که حزب، پیشاهنگِ طاقه است؛ لیک  پیشا
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خارج از بدنه طاقه کارگر قرار دارند، نیست. پیشاهنگ، صدها هزار کارگری هستند 

ها، گودها، ادارات، محالت مسکونی که عمالً طاقه را در ماارزات روزمره در کارخانه

قه نیست، رو طاکند. دناالهکنند. حزب، طاقه را رهاری می-ها رهاری میو خیابان

 نماید. بلکه آن را از درون و نه از بیرون رهاری می

 حزب، سازمانی است برای مبارزه:  -3

ای  امر دارای دو جناه است؛ اول ای  که حزب رهاری طاقه را به م ابه حق خویش 

های مشخص برای عمل در مورد گردد بلکه باید با ارائه پیشنهادات و طرحمدعی نمی

تری  مسزله در مورد شرای  قه کارگر با آن مواجه است، از کوچکهر موضوعی که طا

المللی برای کسب رهاری طاقه ماارزه کارخانه گرفته تا بزرگتری  مسائل سیاست بی 

کند. حزب باید در ماارزه و در عمل رابت کند که بهتری  منافع طاقه کارگر و کلیه 

یتاً برای حادتری  شکل ماارزه است مارشدگان است. رانیاً، حزب باید خود را نها

   ای و قیا  آماده سازد. ای  به معنای اتخاذ یک موضع طاقاتی یعنی خیزش توده

موقع به طوری که به غیرقانونی شدن حزب منجر شده و آن را از انجا  نظامیِ بیشاه

اش در ماارزات روزمره بازدارد نیست اما در مرحله معینی متضم  ای  تکالیف اساسی

گونه سازمانی را ایجاد کند که بتواند به هست که حزب به تدارک دقیق پرداخته و آن

سرعت نظامی شود. از آن جا که بدی  طریق حزب یک سازمان جنگی است در 

های پابرجا، داخل آن برای قشری از اعضای منفعل یا صاحب امتیاز و بوروکرات

ر بوده و بنابرای  احتماالً جوان جایی وجود ندارد. اعضای حزب باید فعال و فداکا

 باشند.

 مرکزیت دموکراتیک:  -4

های مفیدی انجا  دهیگونه تعمیمتوان هی های تشکیالتی، مشخص نمیدرباره سامانه

پذیر باشند ولی ای  که نظا  حزبی دموکراسی و ها باید بسیار انعطافداد. ای  سامانه

مرکزیت را با هم درآمیزد، یک فرمول تشکیالتی صرف نیست بلکه مستقیماً از 

وظایف حزب و ماهیت ماارزه طاقاتی ناشی می شود. دموکراسی امریست اساسی، 

رهاسازی طاقه. -زیرا حزب، اربابِ طاقه کارگر نیست بلکه ابزاریست برای خود
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هایی که تواند سیاستموکراسی و برخورد آزاد عقاید، حزب به هی  طریق نمیبدون د

-گوی نیازهای طاقه کارگر بوده و مناسب شرای  مشخص باشند را فرمولواقعاً پاسخ

بندی کند. مرکزیت امری است اساسی، زیرا حزب باید به سختی علیه یک دشم  

طور که هر عضو فعال ند. همانماارزه ک -دارییعنی دولت سرمایه-بسیار متمرکز 

 ناپذیر است.داند، بدون وحدت عمل، شکست اجتنابهای کارگری میاتحادیه

های جدید و ویژه سازمانه در رابطه با مرکزیت دموکراتیک، دو دا  وجود دارند که ب

کوچکی از آن نوم که امروزه عمدتاً در میان صفوف چپ انقالبی در اقصی نقاط 

شوند. اولی، خطر ای  است که یک ها گرفتار میاند، اغلب بدانمدهجهان به وجود آ

های اداریِ در تواند نطفه حزب باشد، سامانهگروه کوچک، که در بهتری  حالت می

ای را، چون زرهی سنگی  به ت  نموده و بدی  ترتیب به طرز خود یک حزب توده

ن از تالیغ به تهییج روی مضحکی متزلزل شود. دومی، به ویژه هنگامی که یک سازما

پایان بر سر های بیآورد، خطر ماوراء دموکراتیک بودن و درگیر شدن در بحثمی

گیری انجا  بحث را به منظور تصمیم-کلیه مسائل است. حزب، انجم  مناظره نیست. 

 گذارد.ای یک پارچه به مرحله اجرا میدهد و تصمیمات اتخاذ شده را به شیوهمی

 حزب:استقالل  -0

   م ابه نماینده منافع تاریخی طاقه کارگر ه حزب بر مانای اصل مارکسیستی، ب

کند و هرگز نااید استقالل خود را در مقابل هی  نیروی سیاسی گیری میموضع

رو، قربانی کند. ای  به هی  دیگری، خواه صریحاً بورژوا و رفرمیست و خواه میانه

های موقت و غیره با ها و توافقها، سازشائتالفوجه به معنیِ احتراز از انوام 

های دیگر نیست، لیک  به ای  معنی است که نااید از حق انتقاد آزادانه و سازمان

-داشت  سازمان و خ  مشی سیاسی جداگانه صرفنظر نمود. ای  حتی در مورد ورود 

ق است. به یک حزب بزرگتر )م ال حزب کارگر انگلستان( نیز صاد -و یا وابستگی

های رسمی ها و محدودیت)نااید فراموش کرد که وابستگی فق  به معنی توافق

نیست. م الً حزب کمونیست انگلستان رسماً یک سازمان مستقل است ولی از نظر 

حزب “ چپ”های کارگری و نمایندگان پارلمانی اتحادیه“ چپ”سیاسی به رهارانِ 

ز نااید به خود اجازه دهد که به طور کارگر وابسته است(. یک حزب مارکسیستی هرگ
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گرای های چپفریاان خلقی با رفرمیستروی عوا غیرمنتقدانه به صورت دنااله

 درآید. -هر قدر هم که رادیکال باشند-معروف 

 حزب و وحدت طبقه کارگر: -6

حزب پیشاهنگ طاقه است و باید استقالل خود را حفظ کند، لیک  هدف آن وحدت 

که حزب به عنوان امری شود: اول ای از ای  امر سه نکته نتیجه می طاقه کارگرست.

اختالفات -کامالً اصولی، باید علیه هرگونه تفرقه و اختالفی در درون طاقه کارگر 

نژادی، ملی، اختالف بی  زن و مرد، متخصص و غیرمتخصص، شاغل و بیکار، پیر و 

ها برداری از آنداده و با بهرهکه طاقه حاکم آن را ماهرانه اشاعه  -جوان و غیره

کند، سرسختانه ماارزه نماید. رانیاً حزب نااید اجازه دهد که قدرتش را حفظ می

اش وجودش به م ابه یک سازمان مجزا، به وحدتی که الزمه طاقه در ماارزات روزمره

د علیه کارفرمایان و دولت است، خللی وارد نماید. از ای  مقدمه، استراتژی جاهه متح

ولی -شود، لیک  استراتژی مزبور )که در بسیاری های رفرمیست نتیجه میبا سازمان

شرای  قابل به کار بردن است( صرفاً یکی از نمودهای آن اصل کلی  -نه در همه

است که بر رابطه بی  حزب و کلیه گرایشات دیگر در درون طاقه کارگر، حاکم است 

طور مجزا، ضربه زدن به طور مشترک.  و آن اصل عاارت است از حرکت کردن به-

هایش، در تحت فشار از رال اً، هر چند که حزب باید از رقیق کردن برنامه و سیاست

وجه خود مانده، جلوگیری به عمل آورد، ولی نه تنها نااید به هی جانب کارگرانِ عقب

هر طریق ممک  ها را از ای  کارگران جدا نماید، بلکه باید برای برقراری رابطه با آن

های ها کارگر در اتحادیهبرداری قرار دهد. بنابرای  تا هنگامی که میلیونرا مورد بهره

های مزبور فاسد و مانند، حزب باید هر قدر هم که رهاران اتحادیهارتجاعی باقی می

ها کار کند. زمانی که توده کارگران در مورد احزاب خیانتکار باشند، در ای  اتحادیه

دموکرات دچار توهم هستند، حزب باید از ای  احزاب در مقابل احزاب بطور السوسی

آشکار بورژوا دفام کند تا توهمات مزبور به تجربه برطرف گردند. هنگامی که 

اک ریت طاقه به دموکراسی پارلمانی معتقد است، حزب باید در انتخابات شرکت 

   پارلمانی از درون استفاده نماید.نموده و از آن برای تالیغات انقالبی و تضعیف نظا
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 وظایف آموزشی حزب: -9

دار گردد. حزب باید حزب باید وظیفه یک کار آموزشی دائمی و پیچیده را عهده

رهارانی انقالبی که در سنت مارکسیستی آبدیده شده و در عی  حال قادر به ارائه 

ر وسیعی از تحلیل مشخص و قضاوت مستقل هستند را تربیت کند. حزب باید قش

های دست ای روش  در مورد ماهیت کلی ماارزه و روشکارگرانی که دارای نظریه

را به وجود بیاورد.  -یا به قول گرامشی روشنفکران ارگانیک-باشند یازیدن به آن می

تر اصول اولیه مارکسیستی و سوسیالیستی در میان حزب باید برای اشاعه هر چه وسیع

هایی که به سادگی قابل فهم باشند هایش به م التادیل تزوریاز طریق -طاقه کارگر 

 -اشو نیز از طریق افشاگری در مطاوعات خویش و در کلیه فعالیت های تالیغاتی

دهی، دو نکته را باید در نظر داشت؛ اول روند بدون وقفه بکوشد. در رابطه با آموزش

آکادمیک، زیرا شیوه آموزش دهی باید به طور عمده خصلتاً عملی باشد و نه آموزش

شود و رانیاً بورژوا منجر میناپذیری به سلطه عناصر خردهآکادمیک به طور اجتناب

نمود، حزب باید بتواند در عی  آموزش دادن طور که رزا لوکزاماورگ تأکید میهمان

ی جمعی طاقه کارگر است؛ لیک  به کارگران، از آنان بیاموزد. حزب، مغز و حافظه

 هاست.است که دائماً نیازمندِ تجدید و انطااق با آخری  پیشرفت مغزی

 مبارزه برای هژمونی: -8

داری، دیده را در ماارزه مشترکی علیه سرمایهحزب باید بکوشد تما  نیروهای ستم

تحت رهاری پرولتاریا، گرد هم آورد. از نظر تاریخی و در سطح جهانی، ای  امر 

  اتحادی بی  پرولتاریا و دهقانان بوده است و هر حزب اصوالً عاارت از تحقق یافت

کارگری باید دفام از منافع دهقانان فقیر را در برنامه خود منظور کند. عالوه بر ای ، 

دهه گذشته شاهد ظهور یک رشته نیروهای جدید بوده است که بالقوه دارای امکانات 

بخصوصی پیش می آورند انقالبی عظیمی هستند، ولی برای حزب مسائل استراتژیک 

ها تری  ای  گونه جناشجناش سیاهان، جناش زنان و جناش دانشجویی که مهم-

شود که فاقد یک پایه پرولتری هایی میهستند. از طرفی، و ای  به ویژه شامل سازمان

چنان به صورت غیرمنتقدانه و با ذوق و شوق خود را درگیر تواند آنهستند، حزب می

ها گردیده و از کار ند که به ناچار تسلیم خصلت پراکندگی ای  جناشها کای  جناش
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     اصلی خویش در میان طاقه کارگران صنعتی غافل بماند. از طرف دیگر حزب 

دیده را مردود های اقشار گوناگون ستمتواند به طور جزمی مسائل و خواستهمی

حزب پرولتری را بپذیرند و ها بخواهد که قال از هر چیز رهاری شمرده و از همه آن

ای  امری است که منجر به تفرقه خواهد شد و نه وحدت. بنابر ای ، آن چه که الز  

دیده، های بحق اقشار ستمقید و شرط از خواستهاست عاارت است از حمایت بی

همراه به تأکید اصولی ولی صاورانه بر لزو  وحدت در ماارزه علیه دشم  مشترک و 

اتی ماارزه و نقش برجسته طاقه کارگر. گذشته از هر چیز، ماارزه تما  بر ماهیت طاق

های که متضم  برقراری تسل  فرهنگ انقالبی در همه عرصه-و کمال برای هژمونی 

چنان حزبی به طور مؤرر تواند به وسیله آنتنها می -باشدزندگی اجتماعی مرد  می

 ی قابل مالحظه باشد.ااجرا شود که در میان طاقه کارگر دارای پایه

 الملل:بین -1

المللی است. در المللی و انقالب سوسیالیستی یک روند بی ای است بی پرولتاریا طاقه

نتیجه، همه خصوصیاتی که برای حزب انقالبی ذکر کردیم، باید در نهایت در سطح 

د المللی وجوجهانی در یک حزب واحد جهانی تحقق یابند. در حال حاضر چنی  بی 

توان ایجاد کرد. یک حزب جهانی که مانند بی  الملل روزه هم نمیندارد و آن را یک

ای است که قادر الفکر تشکیل شده باشد، افسانههای متشابهچهار  از مشتی گروهک

نخواهد بود یک رهاری جهانی دارای اتوریته واقعی را ایجاد کند. از طرف دیگر 

 -مانند بی  الملل اول-های غیرهمگون باشد ازمانفدراسیونی که عمدتاً متشکل از س

الملل سو  بر مانای اتوریته انقالب کننده از هم خواهد پاشید. بی ی تعیی در لحظه

توان به طور منفعل در انتظار تکرار سلسله وقایع پیروزمند روسیه بنا شد، لیک  نمی

خته شود؟ در حال تواند ساالملل چگونه میمزبور نشست. پس بدی  ترتیب بی 

های کارگری انقالبی موجود، هر جا که بینانه، ای  است که سازمانحاضر تنها راه واقع

امکانش هست وارد همکاری عملی و رد و بدل کردن دائمی مواضع تزوریک گردند، 

تر رفته بر مانای ای  کار مشترک و تحت تأریر وقایع، رواب  نزدیکبه طوری که رفته

انداز روش  سی بیشتر به دست آید. لیک  ای  کار باید با ای  چشمو همگونی سیا

الملل کارگری جدید. زیرا که انجا  گیرد که هدف آن عاارت است از ایجاد یک بی 
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تری  و المللی در حال حاضر اصلیها در سطح بی ایجاد احزاب انقالبی و وحدت آن

قالبیون سراسر جهان قرار دارد. تری  وظیفه استراتژیکی است که در مقابل انحیاتی

گردد نخواهد داری را که روز به روز حادتر میطاقه کارگر، ای  بحران سرمایه

الملل کارگری الذکر )ایجاد بی توانست به نفع خویش حل کند، مگر آن که امر فوق

 جدید( انجا  گرفته باشد.

دهد و کلیه جا  میدر پایان، رشته ای که تمامی آن چه را که حزب خود هست و ان

کند، عاارت است از وظایف و خصوصیات کلیدی آن را به یکدیگر مرتا  می

گیرد. حزب وجود دارد تا ترجمان کوششی که برای وحدت تزوری و عمل انجا  می

ای را های عملی خاص باشد و هر ماارزه بالفاصلهاهداف عا  سوسیالیسم به فعالیت

تعایر ماتریالیستی -سازد. از طریق حزب تزوری  به هدف نهایی سوسیالیسم مرتا 

پراتیک  -داری و تضادهای آن و درک نقش تاریخی طاقه کارگرتاریخ، تحلیل سرمایه

نیز از طریق حزب تزوری را  -ماارزه برای تغییر جهان-بخشد و پراتیک را آگاهی می

 زد.سابرانگیخته، راهنمایی نموده، آزموده و در نهایت آن را متحقق می

گونه تهدید داری در حالت تعادل بوده و طاقه کارگر نیز بیانگر هی هنگامی که سرمایه

گردند. در آشکاری علیه سیستم نیست، الجر  تزوری و پراتیک از یکدیگر منفصل می

توان ساخت. ای  امر به توان آماده نمود، ولی نمیچنی  شرایطی حزب انقالبی را می

ماند. لیک  هنگامی که مانند زمان حاضر، باقی می صورت یک ضرورت انتزاعی

سیستم دستخوش بحران است، در ای  صورت تزوری و پراتیک به یکدیگر نزدیک 

شوند و ساخت  حزب دیگر یک آرزوی انتزاعی نیست، بلکه هم یک ضرورت می

 عملی و هم یک امکان واقعی است.

ی و سیاست بر اساس تجربه کریس هارم  در مقاله بلند خودانگیختگی، استراتژ* 

سازی و... از داری، ضد جنگ، ضد جهانیموج ماارزات اجتماعی مانند ضد سرمایه

های درون ای  جناشها  ارائه ای از گرایشبندی ویژهبه ای  سو، تقسیم 2000سال 

 کند:ها را به چهار گرایش تقسیم میدهد و آنمی

 طلبی(. رفرمیسم )انالح9

ی  واکنش هر گروهی است که شروم به اعتراض علیه سیستم و طلای نخستاصالح
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  کند. فعاالن آن در جامعه موجود پرورش یافته و جامعه دیگری را کشی میبهره

   های معینی سامان پیدا ها ای  مسأله را که امور جامعه فق  از راهشناسند. آننمی

    ها ماارزه کنند، بدیهی راه توانند برای جرح و تعدیل ای ها تنها میکند و آنمی

 انگارند.می

تواند اذهان مرد  را نسات به ماارزه برای اما شتاب ماارزه برای اصالحات می

تغییراتی به مراتب فراگیرتر و قدرت جناششان برای انجا  چنی  کاری، آگاه سازد. 

صرفاً عقایدی طلای گیرد. اصالحای یکپارچه صورت نمیای  ژرفشِ ماارزاتی به شیوه

درباره چگونگی بهاود امور جامعه نیست بلکه خود را در نهادهای گوناگونی به ویژه 

ی اول ها هستند. در وهلهدهد که حامل و هادی ای  دیدگاهنهادهای پارلمانی نشان می

توانند نقش شوند، میافرادی که به دلیل ارتااطات خود با چنان نهادهایی شناخته می

ها ایفا کنند و با ای  کار به گیری ای  جناشی در ایجاد کانونی برای شکلبسیار مهم

اندیشند. به همی  زنند که به فراتر از اصالحات صرف میهایی دام  میرشد جناش

دلیل درگیر شدن چنی  افرادی در برپایی جناش نه فق  باید تحمل شود بلکه باید 

 کلید رشد جناش است.کامال مورد تشویق قرار گیرد چرا که اغلب 

ای طلب به شکل فزایندهکند، نقش رهاران اصالحوقتی جناش آغاز به تأریرگذاری می

توانند افراد تازه و بیشتر منفعل را جذب ها هنوز میشود. از یک سو آنمتناقض می

ها داللت بر حفظ امور در چارچوب ام  جامعه طلای آنکنند. از سوی دیگر اصالح

  طلای، اعتماد به نفس و ها گرایش به ای  دارند که حس ماارزهآن موجود دارد.

هایی که پیش فعالی کسانی را که عمالً در تب و تاب هستند، فرو نشانند. چهره-خود

رسند، ممک  است به سرعت و با به راه افتادن از برپایی جناش به نظر چپ می

تواند پیش برود که می جناش به راست گرایش پیدا کنند. جناش فق  در صورتی

 رهاری چنی  افرادی را به چالش بگیرد.

 های مستقل گرایش -2

جناش از نقطه شروم خود، از طریق “ خود انگیخته”یک راهِ بروز و آغاز فرارفت 

 شود، بوده است.نامیده می“ طلایاستقالل”چه که اغلب رشد آن

های ایدئولوژیک و فعالیتای  اصطالح فراگیر مجموعه بسیار متفاوتی از مواضع 
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شود، دو ها میگیرد. اما همه کسانی که ای  اصطالح شامل آنعملی را در بر می

 ویژگی مشترک دارند:

های رسمی و ها مردود دانست  سازش و مانور سیاستنخستی  ویژگی آن -2-9

  و طلای از هر نوم بر اهمیت فعالیت از پاییطلای ناظر بر آن است. استقاللاصالح

 کشند، تأکید دارد.ساالر را به چالش میراهی که مرد  در آن ساختارهای دیوان

های استراتژیک را طلای در عی  حال سازماندهی انقالبی حول هدفاستقالل -2-2

کند. چپ انقالبی به اندازه فعالی  که در تضاد با نظا  به طور کلی قرار دارد، رد می

، “گراییپیشگا ”گیرد. ای  نحله، نوعاً انقالبیون را به پارلمانی مورد سرزنش قرار می

 کنند.متهم می“ گراییتمامیت”و یا حتی “ فریب”، “اقتدارگرایی”

طلاانه و چه انقالبی باید از جناش از نظر ای  گرایش سیاست از هر نوم چه اصالح 

اب در بیرون گرایی نقش احزتر از استقاللهای مالیمدور نگه داشته شود. در روایت

شود. قدرت ها و در امر انتخابات به رسمیت شناخته میها و به موازات آناز جناش

طلای در تأکید بر فعالیت از پایی  و رد اخالقی سازش با نظا  است اما به استقالل

 تواند از آن فراتر برود.سختی می

صورت گرفته طلاانه دو تالش عمده تزوریک برای تزوریزه کردن مواضع استقالل

کسب ”تونی نگری و مایکل هارت و دیگری تزوری “ امپراطوری”است: یکی تزوری 

جا که اشارات صرف اخالقی طلای تا آنهالووی. استقالل“ جهان بدون تصرف قدرت

های جهان را شامل شود به راحتی به محدود نگردد و انجا  کاری در برابر نابکاری

گاه کسانی که مجذوب غلتد. آنرادیکال فرو میطلای طلای اگر چه اصالحاصالح

توانند با به پرسش شوند، فق  میپافشاری اقتدارستیزانه آن بر ماارزه از پایی  می

 طلای، ای  پافشاری خود را حفظ کنند.گرفت  برخی از اصول استقالل

  
 جا تعدادی از نقدهای مارکسیستها بر ای  نظرات معرفی می گردند. در ای 

های نظریه و عمل انداز تاریخی )امپراطوری و محدودیتآنتونیو نگری در چشم* 

 ها(، الکس کالینیکوس، ترجمه رامی  جوان اتونومیست

http://www.nashrebidar.com/gunagun/ketabha/moarafi%20toni

%20nagari%20we/matalab%20pdf/TONI_25feb06-3.pdf 

http://www.nashrebidar.com/gunagun/ketabha/moarafi%20toni%20nagari%20we/matalab%20pdf/TONI_25feb06-3.pdf
http://www.nashrebidar.com/gunagun/ketabha/moarafi%20toni%20nagari%20we/matalab%20pdf/TONI_25feb06-3.pdf
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 مارکسیز  و اناوه خلق، الکس کالینیکوس، ترجمه ح. ریاحی * 

http://www.nashrebidar.com/gunagun/ketabha/moarafi%20toni

%20nagari%20we/marksism.htm 

مناظره الکس کالینیکوس و جان  هان را بدون کسب قدرت تغییر داد؟توان جآیا می* 

 هالووی 

http://www.hafteh.de/?p=8434 

 ر جهان بدون تصرف قدرت هالووی، دانیل ب  سعید پیرامون تغیی* 

http://nashrebidar.com/gunagun/ketabha/soghey%20enghlabi/pi

ramon%20taghir.htm 

 طلبی رادیکال انالح  -3

بیشتر از مانور در چارچوب ساختارهای سیاسی مستقر است و  طلای چیزیاصالح

چه شود. چنانبسیج مرد  برای فشار وارد آوردن بر آن ساختارها را نیز شامل می

طلب از به پیش راندن ای  جناش سرباز زنند، دیگران ای  کار برخی از رهاران اصالح

از ”طلاانه امه مسیر اصالحگیرند و بر ادها پیش میرا انجا  دهند. مسیری که ای 

طلای رادیکال نامید. در هر مورد که تالش توان اصالحکنند را میتأکید می“ پایی 

طلاان انجامد، اصالحبست میبرای تحت فشار گذاشت  نهادهای موجود به ب 

گیرد، کنند و خالقیتی را که از پایی  سرچشمه مینشینی میرادیکال به سادگی عقب

طلاان از نیاز به طرح استراتژی و تاکتیک ها دقیقاً مانند استقاللکنند. آنستایش می

پردازند که الز  است جناش را از گاه به توجیه موضع خود میشویند و آندست می

 سیاست دور نگاه داشت.

 گرایش انقالبی  -4

داری و کند که دشم  نظا  سرمایهگرایشی است که با روشنی تما  تأکید می

باشد. به می -ی آن استکه فق  بیان ایدئولوژیک جدیدتری  مرحله-نزولیارالیسم 

کند. کارگران داری قلمداد میم ابه پیامد ارگانیک سرمایهه عاارت دیگر امپریالیسم را ب

و دیگر طاقات است مار شده باید با هدف سرنگونی دولت موجود متشکل شوند و 

http://www.nashrebidar.com/gunagun/ketabha/moarafi%20toni%20nagari%20we/marksism.htm
http://www.nashrebidar.com/gunagun/ketabha/moarafi%20toni%20nagari%20we/marksism.htm
http://www.hafteh.de/?p=8434
http://nashrebidar.com/gunagun/ketabha/soghey%20enghlabi/piramon%20taghir.htm
http://nashrebidar.com/gunagun/ketabha/soghey%20enghlabi/piramon%20taghir.htm
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 رند.وسایل تولید را، خود به دست بگی

های اجتماعی ی جناشیابیم که ای  گرایش در حاشیهبا یک قضاوت صادقانه در می

های اخیر قرار داشته است. دلیل ای  موقعیت را می توان عوامل زیر اعتراضی در سال

 دانست:

ها و نومیدی، کسانی بودند که با نظا  ماارزه ها و یأسدوران طوالنی شکست -5-9

-شوند و تالشخورند، فعاالنشان پراکنده میها شکست میناشاند. وقتی که جکرده

شود. فق  شمار نساتاً اندکی در صدد تغییر کل ها نیز تجزیه و پراکنده میهای آن

یابند. های عمده طاقه کارگر میها نیز خود را در حاشیه  بخشآیند و ای جهان بر می

واک بسیار اندکی در میان کارگرانی دارد پردازند که پژهایی میای  عده به دفام از ایده

گیری مرد  خسته و که تنها تجربه اخیرشان، پراکندگی و شکست بوده است. با کناره

  شوند، های غیرسوسیالیستی میها که گاهی نیز جذب اندیشهنومید از ای  سازمان

ر های جدید هر باگردند و عضوگیریها در حفظ تشکیالت خود دچار مشکل میآن

شود. ای  در بهتری  حالت، به جای حرکت به جلو، شناگری را به چند نفر بالغ می

 کوشد با درجا شنا کردن روی آب شناور بماند.ماند که میمی

     هایی از انقالبیون گرایی در بخشهای مکرر، منجر به غلاه فرقهشکست -5-2

قابل تما  جهان و از جمله فعالی  بینند که در مها بقای خود را در ای  میگردد. آنمی

ها در طلای بایستند. در نتیجه، موضع آنهای هویتماارزات تک موضوعی و سیاست

ها و حتی های اعتراضی تدافعی شده و به دوری گزیدن از ای  جناشقاال جناش

دادند رویکرد انقالبی شود. در مقابل فعالی  جناش هم ترجیح میها منجر میتقایح آن

طلای ناکافی است، کردند رویکرد اصالحی و استقاللا حتی موقعی که احساس میر

 سره رد کنند.یک

میراث استالینیسم، بر بدگمانی نسات به رویکرد انقالبی در بی  بسیاری از  -5-6

ها به ها از ای  بیم دارند که انقالبیون بخواهند از آنفعالی  جناش افزوده است. آن

برگردانِ ای  های سیاسی خود بهره جویند. عکسهای پروژه“ چرخ دنده”عنوان 

شود که هر نوم مداخله دیدگاه در بی  صفوف خود انقالبیون به ای  موضع منجر می

دنده است! نتیجه ای  دور معیوب، ها به چرخها، به معنای تادیل آندر ای  جناش
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به طور ”ای رزه تودهناتوانی از دیدنِ سیری است که جناش در آن مانند هر ماا

ناخواه پارامترهایی سیاسی دارد و اگر زند که خواههایی را دام  میبحث“ خودانگیخته

ها ارائه ندهند، بحث را کسانی پیش یافته جذابی در ای  بحثانقالبیون قطب سازمان

 کنند.خواهند برد که هی  گونه استراتژی عرضه نمی

  
 ارم  نگاه کنید به:برای خواندن مت  اصلی مقاله ه* 

Spontaneity, strategy and politics, Chris harman, International 

Socialism, issue 511 , october 9111  

 در ای  لینک: 

http://www.isj.org.uk/index.php?1id=59 

العاده عظیمی دارد. جان ریز از انقالبی اهمیت فوقمقوله حزب در سنت مارکسیز  * 

پردازان حزب کارگران سوسیالیست بریتانیا در فصل اعضای کمیته مرکزی و نظریه

بندی از کل که به جمع“ تضادهای نظریه معاصر”آخر کتاب جار انقالب با عنوان 

گیری گونه نتیجهاختصاص دارد ای   -که در برگیرنده مااحث نظری است-کتاب 

 کند که:می

تواند به عنوان جزیی هرگونه احیا و بازسازی فلسفه مارکسیستی فق  می”

و بازسازی  9180های دهه از نارد برای وارونه کردن و واگرداندن شکست

 “جناش طاقه کارگر سربرآورد...

 گذارد که:گاه در ای  رابطه بر روی ای  نکته انگشت میو آن

ای کالسیک، مسأله امکان و استعداد بالقوه هدر نظر همه مارکسیست”

انقالبی طاقه کارگر به طور جدانشدنی با نیاز به برپا ساخت  تشکیالت 

انقالبی پیوند دارد. در واقع در نظر لنی ، لوکزاماورگ، گرامشی، لوکاچ و 

تروتسکی استعداد بالقوه انقالبی طاقه کارگر فق  وابسته به مسأله 

حزب ”ور کلی نیست بلکه به نیاز به بنا کردنِ یک تشکیالت انقالبی به ط

بر پایه الگوی تجربه بلشویکی نیز بستگی دارد. ای  انقالبیان، ای  “ طراز نو

بینش را به آسانی فراچنگ نیاوردند و لذا از دست دادن آن خطاست. 

تشکیالت انقالبی برای فائق آمدن بر ناموزونی و ناهماهنگی در میان طاقه 

http://www.isj.org.uk/index.php4?id=12
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حداک ر رسانیدن کارایی ماارزه طاقه کارگر، به یاد آوردن پندها و  کارگر، به

های گذشته و پرورش و تربیت و رهاری ها و شکستهای پیروزیعارت

ناپذیر باقی کارگران در عرصه ماارزه به صورت امری ضروری و اجتناب

خواهد ماند. تشکیالت انقالبی که از میان طاقه کارگر به دست مرد  طاقه 

گیرد تا به تعمیم و گسترش و سازماندهی ماارزه کل طاقه گر شکل میکار

واره و ارگانیسمی دیالکتیکی است. بدون ماارزه یاری رساند، خود اندا 

برای بنا کردن چنی  تشکیالتی، ای  خطر همچنان پا برجاست که دیالکتیکِ 

ماارزه داری، همچنان کور و ویرانگر بر جا بماند؛ اما اگر تکامل سرمایه

نه -برای بر پاداشت  چنی  تشکیالتی موفقیت آمیز باشد، ما فرصتی دار  

 “که از قلمروی ضرورت به قلمروی آزادی جهش کنیم. -بیش و نه کم

ی نظری بندی از یک کتاب حاوی مااحث سنگی  و گستردهای  جمله آخر در جمع

 در پانصد صفحه است.

 (572-6، صص 9680عصو  بیگی، چاپ اول )ن.ک. به جار انقالب، جان ریز، اکار م

ای است که کریس هارم  از کتاب خود، بندیتر از ای ، جمعانگیزتر و جالبشگفت

دهد؛ کتابی که یک تحلیل فشرده تاریخی از انقالب تاریخ مردمی جهان، ارائه می

های نماید. به راستی که طرح ای  بحث در پاراگرافرا ارائه می 9110نوسنگی تا دهه 

دهنده اهمیت عظیم و تاریخ بندی چنی  کتابی، به خودی خود نشانآخرِ بخش جمع

 ساز مسأله حزب انقالبی است.

کند که مسأله حزب در بط  آن کریس هارم  ابتدا به بستر و زمینه واقعی اشاره می

پرداز مارکسیست انقالبی که چند شود. به نظر او آنتونیو گرامشی )نظریهمطرح می

ای اساسی را از نظر لنی  در مورد دبیر کل حزب کمونیست ایتالیا بود( نکته سال

اخذ کرده و بس  داده است که واجد اهمیت بسیاری “ چه باید کرد؟”حزب در رساله 

 است اما غالااً مورد بد فهمی قرار گرفته است:

های گرامشی گوشزد کرد که اعضای یک طاقه معموالً در معرض نگرش”

از جهان قرار دارند؛ نظراتی که از پراتیک روزمره جامعه موجود بر متناقضی 

آیند که طاقه )یا بخشی از آن( خیزند و نظراتی که تا جایی به وجود میمی
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تجربه ماارزه برای دگرگونی آن جامعه را دارد. در نتیجه شخصیت هر کس 

لی از گیرد و شامل عناصری از غارنشینی و اصوای غریب شکل میبه شیوه”

های پوسیده تما  داوریتری  دانش پیشرفته است. ترکیای از پیشمدرن

مراحل گذشته و حدسیات یک فلسفه آینده که نوم بشر را در سراسر جهان 

-های متفاوتی در میان افراد و گروهای  عناصر متناقض به شیوه“ متحد کرد.

که  شوند. برخی کامالً در چارچوب نظراتیهای مختلف ترکیب می

افتند و برخی دیگر راه بس درازی نمای جامعه موجود است گیر میخصلت

افتند و اند. اک ریت افراد، جایی در وس  گیر میها پیمودهدر گسست  از ای 

نهایت، در آغاز به سویی تر، در هر دو بیزیر تأریر کسانی با نظرات متجانس

یک طاقه در هر شوند. اقدا  مشخص و سپس به سویی دیگر کشیده می

نهایت هنگامی نقطه از تاریخ بستگی دارد به ای  که کدا  یک از ای  دو بی

   ها و های اقتصادی، اعتصابها، بحرانکه تحوالت اجتماعی )جنگ

گشاید، در جلب گروه های نوی  راه میهای داخلی( به اندیشهجنگ

ای برای خود هتر است. حدی که در آن یک طاقه درخود، طاقمتوس ، موفق

گیری شود نه فق  به تغییرات مادی در جهان پیرامون آن که به شکلمی

 “احزاب رقیب درون آن نیز بستگی دارد.

کند که از همان آغاز انکشاف سپس کریس هارم  به ای  واقعیت تاریخی اشاره می

داری، گذار از صور اجتماعی کهنه به شکل جهشی بزرگ صورت نگرفت و سرمایه

گیری، شکست و بستگی به شکل”یجه تغییر آهسته و تدریجی هم ناود بلکه نت

بینی متکامل نوینی گری احزابی بود که طی چند صد سال در پیرامون جهاناصالح

 “ساخته شده بودند.

 در پاراگراف پایانی کتاب آمده است که:

های بزرگی توان گفت برآیند چنی  کشاکشبدیهی است که از پیش نمی”

رشد طاقات -خواهد بود. ای  نه فق  به برخورد نیروهای طاقاتی عینی  چه

-ای بستگی دارد که در آن، درون طاقه کارگر جهانبلکه به گستره  -درخود

فهمد چگونه ماارزه کند و آید که میای پدید مییافته، هستهروی توسعه
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ها در جناشها و رسند. گروهنوعان او به ای  فهم میداند چگونه هممی

مخالفت شدید با ای  جناه یا آن جناه از سیستم کوتاه نخواهند آمد. خود 

توحش و خرد گریزی سیستم، ای  را در آینده، همچون در گذشته تضمی  

دهد که ای  عناصر فق  زمانی خواهد کرد. اما تاریخ سده بیستم نشان می

بی درگیر با سیستم در های انقالتوانند واقعاً مورر باشند که در سازمانمی

های آن متالور شوند. بورژوازی به چنی  تالوری با ارتش تراز همه جناه

نوی  در سده هفدهم و باشگاه ژاکوب  در سده هجدهم نیاز داشت. طاقه 

نیاز داشت. طاقه کارگر بسیار  9197کارگر روسیه به حزب بلشویک در 

هد بشریت به کلی با گسترش یافته جهان در قرن بیست و یکم، اگر نخوا

که نابودی روبرو شود، بارها و بارها به آن نیاز خواهد داشت. چنان

تنها ”سوسیالیست انقالبی ایرلندی جیمز کنولی زمانی گوشزد ساخت 

پیشگویان راستی  تنها کسانی هستند که به خود زحمت کاویدن آینده را 

م  ای  کتاب را گذشته، چراغ راه آینده است و به ای  دلیل “ دهند.می

 “نوشتم...

که به “ خودانگیختگی، استراتژی و سیاست”ای تحت عنوان کریس هارم  در مقاله

 2000داری در جهان از سال بررسی مسایل گوناگون مربوط به اعتراضات ضد سرمایه

بار دیگر مسأله حزب را “ هاها و چالشفرصت”به ای  سو اختصاص دارد، در ماحث 

کشد. به نظر هارم  ضروری دانست  حزب به ی متفاوت پیش میبار در سطحای 

خودی خود کافی نیست بلکه باید نوم مناسای از حزب وجود داشته باشد. اینجاست 

آید. م الً آن مدل حزبی که از ماارزات که موضوم الگوهای غل  حزب پیش می

اش را هواقعی و مشخص به دور است و خود را تجلی آگاهی سوسیالیستی و وظیف

داند. روایت کالسیکِ ای  دیدگاه، روایت صرفاً ترغیب کارگران به پیروی از خود می

المللی پردازِ بی دموکراسی است. با نفوذتری  نظریهپیش از جنگ جهانی اولِ سوسیال

رسد که آن یعنی کارل کائوتسکی بر ای  باور رسید که سوسیالیز  زمانی فرا می

را تشویق کرده باشد که به آن رأی دهند. پس وظیفه حزب نه حزب، اک ریت کارگران 

هایش تا رسیدن به آن نقطه بود. رهاری ماارزات بالفصل که تالیغ صاورانه دیدگاه



 89 |   
 مارکسیسم در هزاره  نشر آلترناتیو

 پذیر ناود.داد و لذا انقالب امکانطاقه کارگر در کلیت آن رأی به انقالب نمی

زب انقالبی را پیشتاز برگردانی انقالبی از ای  دیدگاه نیز وجود دارد که حعکس

تر غیرانقالبی داند که باید پالودگی خود را از آالیندگی جریانات گستردهکوچکی می

در داخل طاقه کارگر حفظ کند و در همان حال منتظر رویدادهایی است که توجه 

مرد  را به سوی آن جلب کند. پالودگی پیشتاز، گویی ای  امکان را به آن می دهد که 

داری اقدا  کند. ای  دیدگاه را نخستی  گران به سرنگونی انقالبی سرمایهاز طرف کار

 رهار حزب کمونیست ایتالیا یعنی آمادئو بوردیگا به روشنی ابراز کرد.

پردازد: یک مدل بسیار متفاوت حزبی سپس هارم  به معرفی مدل مورد نظر خود می

ه ماارزه، استقاال و در آن هم وجود دارد که از هر خیزش بیشتر یا کمتر خود انگیخت

کنندگان در ماارزه گذارد که بی  شرکتکند اما بر اختالفاتی نیز صحت میشرکت می

پیش رو بروز خواهد کرد: برخی یک راه ظاهراً آسان سازش را برخواهند گزید. 

جا که مقدور است و ارتااط با دیگر ماارزات دیگران خواستار پیشارد ماارزه تا آن

کند به ای  گروه دو  انسجا  بخشد. ای  مدل را د. حزب انقالبی تالش میخواهند ش

های لنی  و آنتونیو گرامشی یافت. ای  مدل با پافشاری بر ای  اصل توان در نوشتهمی

تمایزی آشکار باید بی  مفاهیمِ ”کند که حزب به معنای کل طاقه نیست. و آغاز می

تری  و قع  بخشی از طاقه کارگر، پیشرفتهدر وا“ حزب”قائل شد. “ حزب”و “ طاقه”

کند در چارچوب تری  بخش آن است. و سعی میتری  و انقالبیبه لحا  سیاسی آگاه

ها طلب وارد بحث شود تا مرد  را به دیدگاههای اصالحطاقه عمل کند و علیه جریان

ا به پیش خواهند آن رها که میخود جلب کند و اختالف موجود را در جناش میان آن

کند. های قدیمی هستند، تأیید میها که خواهان بازگشت قهقرایی به روشبرند و آن

در نتیجه، تالش برای تشکیل حزب شامل تالش برای تحمیل امری از بیرون نخواهد 

شد. ای  تالشی برای کشاندن متعهدتری  عناصر به درون هر ماارزه همراه یکدیگر 

های خود را هماهنگ سازند و دیگران را به نند تالشها بتوااست به طوری که آن

شود، از یک سو آورده می“ از بیرون”چه دیدگاه چه باید کرد خود جلب کنند. آن

المللی است که خارج از تجربه بالفصل مرد  معرفت نسات به ماارزات گذشته و بی 

حاکم است )م الً  های نظا قرار دارد و از سوی دیگر، میل به چالش با رسوباتِ ایده
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گرایی، تمکی  به طاقات باال( که در ذه  مرد  باقی مانده است. نژادپرستی، جنسیت

هر کس معترض به چنی  حزبی باشد، در نهایت جناش را به عقب، و نه جلو، می 

 برد.

پردازد که های کالسیکی در سنت انقالبی وجود دارد که دقیقاً به ای  مسأله مینوشته

ها و ماارزات اند باید با جناشجویی که به نتایج انقالبی رسیدهت ماارزهچگونه اقلی

گرای لنی ، پنج سالِ نخست انترناسیونال گسترده مرتا  شوند. کمونیسم چپ

ها ها هستند. همه آنتری کمونیستی تروتسکی و تزهای لیون گرامشی از جمله مهم

اارزه و نتیجه فرعی غالب آن یعنی جدا بودن از م“ ایفرقه”به خطرات بزرگ رویکرد 

های خود به ماارزه از اشاره دارند که انقالبیون سعی در اعمال دیدگاه“ گراییغایت”

شود که انقالبیون به جای برخورد با کنند. چنی  رویکردی زمانی مطرح میبیرون می

 های ازهای در حال رشد، فرمولکننده در جناشمشکالت واقعی به عنوان شرکت

پیش ساخته را به کار گیرند و به محکو  ساخت  تجریدی اموری بپردازند که ربطی به 

های مرد  ندارد. در عمل ای  رویکرد اغلب به سویه مخالف آگاهی رو به رشد توده

شود، تغییر شکل خوانده می“ رویدنااله”چه  روی از جناش و به آنخود، به دنااله

به بهتری  افراد پیرامون “ با شکیاایی”که انقالبیون آید دهد. ای  موقعی پیش میمی

ی چیستیِ دهند و مسألههای بلند مدت برای پیروزی را توضیح نمیشرطخود پیش

جا نیز ناکامی در گرایی، در ای کشند. درست همچون فرقهگا  بعدی را پیش می

شود که دیده میتشکیل سازمان انقالبی در بط  ماارزه و خودداری از دیدن ای  نکته 

 توان به سیاست انقالبی جلب کرد.ای را میافراد تازه

شود. به نظر وی وارد می“ ساخت  حزب برای ساخت  جناش”هارم  سپس به بحث 

تر، ضرورت نیاز به سازمان و مداخله سیاسی در هر نقطه عطفی از ماارزات گسترده

به یاد داشت که ماارزه علیه گذارد. در ای  مسیر باید قاطع خود را به نمایش می

سیستم فق  یک جاهه ندارد. مسأله فق  ماارزه با جنگ هولناک، موج جنایات 

نژادپرستانه کاهش دستمزدها، ابتکارات مرد  بومی برای صحات کردن به زبان 

خودشان، یا تحقیر نژادپرستانه یک اقلیت قومی یا مذهای نیست. ماارزه برای هر یک 

ها بخشی از ماارزه با یک سیستم واحد ماً فراز و نشیب دارد. اما آناز ای  موارد لزو
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توان ای اقلیت بسیار مهمی از مرد  حضور دارند که میجهانی هستند و در هر ماارزه

ها را به سوی خود جلب کرد تا ماارزه جهانی را باینند و به آن متعهد شوند. به آن

ود جلب کرد تا در شکل دادن به سازمان توان به سمت خها را میعاارت دیگر، آن

 انقالبی شرکت کنند.

دهد که گوید که ای  زمانی رخ میشود؟ هارم  میاما ای  مهم از چه طریقی میسر می

انقالبیون محور چنی  سازمانی را تشکیل دهند. حزب، خود به خود از ماارزه سر بر 

کند، از برخی حزب ایجاد می بندی که ای  نیاز را برایآورد، حتی اگر آن قطبنمی

جهات محصولِ خودانگیخته هر ماارزه باشد. اعضا، افزون بر شرکت در ماارزه باید 

دهی کنند تا بتوانند تجربیات خود را در جداگانه جلسه بگذارند، جداگانه سازمان

هایی برسند که چگونه ماارزات مختلف را اختیار دیگران بگذارند و به برخی تحلیل

ها باید از هر فرصتی وان بخشی از کل نارد به یکدیگر نزدیک کنند. پس آنبه عن

استفاده کنند تا ای  تحلیل را به دیگرانی انتقال دهند که درگیر ماارزات گوناگون 

یافته در سندیکاهای هستند: از طریق جلسات، مجامع بحث و گفتگو، دخالت سازمان

تر، از طریق فروش سیستماتیک مهای جناش و از همه مهکارگری و گردهمایی

توانند تضمی  کنند که ها فق  از ای  راه میروزنامه حزبی در چارچوب ماارزات. آن

ها اندازی شوند که آنتری  افراد در یک جاهه از ماارزه، جلب چشمتری  و آگاهفعال

حو سازد. اگر قرار باشد تزوری حزب به نها رهنمون میرا به شرکت در دیگر جاهه

های گذشته باید پیوسته در برابر درستی پرورده شود، چنی  تعاملی مهم است. تحلیل

های جناشی پاسخ دهد، تجربه ماارزات کنونی محک بخورد. حزب باید به خالقیت

که پیوسته، ها را در خود ادغا  کند. به شرط آنهای قدیمی را بس  دهد تا آنتحلیل

 زات را به سمت خود جلب کند.کنندگان در ماارپویاتری  شرکت

ها غفلت کند بلکه باید با وارد کردن آن حزب نااید از احساسات خودانگیخته توده

تواند انجا  دهد مگر به سیاست، آن را به سطحی باالتر ارتقاء دهد. اما ای  کار را نمی

 د.ای و حزب وجود داشته باشهای تودهکه تعاملی پیوسته و دو سویه بی  جناشای 

در درون هر سازمان انقالبی لزوماً یک تقسیم کار وجود دارد. دخالت در ماارزاتِ 

سریعاً رو به گسترش، حال تهاجمی یا تدافعی، وجود یک مرکزیت حزبی را ایجاب 
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ها از راه کند. راه دیگری برای پیاده کردن استراتژی به تاکتیک، جز انتقال آنمی

های مختلف ماارزه و گسترش ای ارتقاء جاههروزنامه، جزوه و پوستر، تالش بر

     ابتکارات افراد یک بخش از حزب به کسانی دیگر وجود ندارد. ای  اقدامات 

وقت و متشکل از کسانی باشد که بنا به تصمیم تواند بدون دستگاه سیاسیِ تما نمی

ها در تعمیم تجربه ماارزه و پیاده ساخت  آن به صورت اعضای حزب، بهتری 

استراتژی و تاکتیک هستند. ای  امر مستلز  ای  است که اعضای حزب، انضااطی را 

بر خود تحمیل نمایند که تصمیمات اتخاذ شده در مرکز را اجرایی کنند. راه دیگری 

وجود ندارد به جز ای  عمل متحد تا حزب بتواند، تا حزب به عنوان یک کل بتواند، 

چه را محک بزند. اگر هر عضو حزب صرفاً آن درستی یا نادرستیِ نظرات مرکزیت را

ای درست و پسندد، انجا  دهد، هرگز امکان ندارد که بگوییم که چه مداخلهکه می

ای تواند بدون درجهکدا  نادرست است. به عاارت دیگر هی  حزب تأریرگذاری نمی

    حزبی وجود داشته باشد. اما هی  رهاری متمرکزیاز مرکزیت و انضااطِ درون

که بازخورد )فید بک( مداومی از سوی تواند به تصمیمات درستی برسد مگر آننمی

فعاالن میانی آن به درون مرکزیت حزب جریان داشته باشد. فعاالن باید دلیل 

گذارند درک کنند و زمانی که تصمیمات رهاری با تصمیماتی را که به اجرا می

ی را آزادانه مورد پرسش قرار دهند. پس شود، رهارساز نمیها همتجربیات جمعی آن

 حزب باید هم متمرکز و هم دموکراتیک باشد تا بتواند وظایف خود را انجا  دهد.

ای نیست. های انقالبی امر غیر منتظرهوقوم تضادهای شخصی حتی در سازمان

ها شکل اند و با فشارهای آنداری رشد کردهها در نظا  سرمایهاعضای ای  سازمان

تواند خود را به اند حتی زمانی که قصد ماارزه با آن را دارند اما حزب نمیفتهگر

مجامعی برای مجادله تنزل دهد. اعضاء باید ای  انضااط به نفس را بر خود تحمیل 

العاده نشوند. ای  به رب  دچار هیجان فوقاهمیت یا بح های بیکنند تا با منازعات کم

های حزبی را ت انضااطی جمعی علیه اعضایی که فعالیتمعنای آن است که گاه اقداما

 سازند، اتخاذ شود.از ای  راه دچار خدشه می

های رساند: فعاالنی که عضو سازمانهارم  بحث خود را با ای  نکته به پایان می

ها که ای  سازمانها دارند. اول ای انقالبی نیستند غالااً دو شکایت متفاوت از آن



 80 |   
 مارکسیسم در هزاره  نشر آلترناتیو

های که غرق در بحثگیرند و دیگر ای ستند و تصمیمات دلاخواه میدموکراتیک نی

شوند. هر دو شکایت غالااً کاریکاتورگونه و بر پایه شایعاتی است درونی جناحی می

افتد. در صورت قابل توجیه بودن گرای افراطی اتفاق میهای فرقهکه در برخی گروه

کننده خود یعنی گرد آوردن یفه تعیی ها، سازمان انقالبی در وظهر یک از ای  شکایت

ای ها برای هماهنگی مؤرر در راهِ رسیدن به جامعهماارزتری  رزمندگان در همه جاهه

بیند و هم جناش بزرگتری را خورد و بدی  شکل هم خود آسیب میبهتر شکست می

 سازد.از ابزار مورد نیاز خود محرو  می
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لنی  بارها و بارها تکرار کرد که بدون تزوری انقالبی، حزب انقالبی هم وجود 

خواندند. علم، می“ سوسیالیز  علمی”نخواهد داشت. مارکس و انگلس مارکسیز  را 

وار یکسری شعارها حال چه فیزیک چه شیمی و چه مارکسیز  را با تکرار طوطی

 توان آموخت. نمی

بایست تجربیات تاریخی و گویند که انقالبیون میهنگامی که مارکس و انگلس می

بندی کنند و تعمیم باخشند؛ ای  مهم جز از طریق تحقیق، المللی انقالبیون را جمعبی 

تواند بر حسب تجربه خودش در مورد از طریق تزوری میسر نخواهد شد. کسی نمی

داشته باشد. برای ای  کار مجاور است کتاب بخواند. تروتسکی کمون پاریس اطالم 

ی طاقه کارگر و دانشگاهِ طاقه کارگر است، هنگامی که گفت حزب انقالبی حافظه

 گیرند. نظر مشابهی را فرموله کرد. در یک دانشگاه، دانشجویان تزوری را فرا می

رادک، یک رهار بلشویک، برای آماده شدن در آینده، شناختِ گذشته الز  است. کارل 

به او گفته  9197ی روزهای طوفانی کند که لنی  در میانهدر خاطرات خود نقل می

است که الز  است کتابی در مورد انقالب فرانسه مطالعه کند که او را در درک 

تری  آرار وظایف پیش رو یاری دهد. در چنی  روزهایی بود که لنی  یکی از مهم

را به نگارش در آورد. س  ژوست در زمان انقالب  انقالب دولت و نظریش یعنی

 “اند.کنند، گور خودشان را کندهتما  میها که انقالبِ نیمهآن”فرانسه گفت: 
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کنند. ]یعنی شرایطی تما  شروم میهای نیمهها کارشان را به م ابه انقالبهمه انقالب

، تزار را برانداخت، از 9197وریه برد. انقالب فزیستی با کهنه به سر میکه[ نو در هم

ها ایجاد کرد؛ همه های کارگری را در کارخانهشر پلیس راحت شد و شوراها و کمیته

ها در ارتش باقی ماندند، داد: ژنرالها نو بودند. اما کهنه هم به حیات خود ادامه میای 

ها را در دست  چنان زمیداران همها بودند، زمی داران هنوز مالک کارخانهسرمایه

 داشتند و جنگ امپریالیستی ادامه داشت.

هزار کارگر و سرباز در  90به روسیه بازگشت،  9197هنگامی که لنی  در آوریل 

ایستگاه فنالند در پتروگراد به او خوشامد گفتند. صدرِ شورای پتروگراد یعنی 

قاال او چخیدزه که یک منشویک دستِ راستی بود، با یک دسته گل بزرگ به است

به او خوشامد گفت. لنی  دسته گل را به “ به نا  انقالب پیروزمند روسیه”رفت و 

کدا  انقالب پیروزمند؟ ”کناری انداخت و رو به هزاران کارگر و سرباز کرد و گفت: 

از شر شاهشان خالص  9712ها در سال ایم. فرانسویما تنها از شر تزار خالص شده

ها را در تصاحب داران زمی ها هستند، زمی مالک کارخانهداران هنوز شدند. سرمایه

افروزی! دارند، جنگ امپریالیستی ادامه دارد. سرنگون باد دولت موقت! مرگ بر جنگ

مورخی به نا  سوخانوف ای  صحنه را “ زمی ، نان و صلح! تما  قدرت به شوراها!

بازها در مقابل توصیف کرده است. ممک  است همه تصور کنند که کارگران و سر

ها از پایان کار ها کامالً سرگشته و خاموش بودند. آنبرای لنی  هورا کشیدند اما آن

تزاریسم و پلیس، بسیار هیجان زده بودند و برایشان قابل هضم ناود که یک نفر ای  

وضعیت را به چالش بکشد. تنها صدایی که در سکوت شنیده شد، از آن گلدنارگ، 

لنی  دیوانه است! او کامالً ”مرکزی حزب بلشویک بود. او فریاد زد: عضو سابق کمیته 

خواست که چون لنی  حرف س  ژوست را به خوبی دریافته بود و می“ دیوانه شده!

 انقالب را تا پیروزی نهایی رهاری کند. 

اند و به همی  خاطر با ضد راه رفتهها تا نیمهتا کنون بسیاری از انقالب 9197از 

 اند.به پایان رسیده انقالب

 بگذارید چند م ال بزنیم:

انقالب در آلمان، قیصر را سرنگون کرد و شوراهای کارگری را در  9198در نوامار 
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دارها سر ها باقی مانده بودند و  کارخانهآلمان برقرار ساخت. اما افسوس که ژنرال

لیاکنخت و بقیه  افسران ارتش، رزا لوکزاماورگ، کارل 9191جای خودشان بودند. در 

 ها در آلمان به قدرت رسیدند.ها را کشتند. چندی  سال بعد نازیکمونیست

شد، اعتصاب عمومی در ایران که توس  شوراهای کارگری رهاری می 9171در سال 

به اوج خود رسید و منجر به سقوط حکومت شاه در ایران شد. رهاری کارگران در 

ها بر اتحاد ان بود که هر دو پیرو مسکو بودند. آنآن زمان به دست حزب توده و فدایی

ها با خمینی سازش کردند و او کردند. آنمرد  ایران با بقیه مسلمانان جهان تأکید می

 مزدشان را با قتل عا  داد.

 6حزب کمونیست اندونزی  9130م ال سو  مربوط به اندونزی است. در اوایل دهه 

 240)حدود  9197ها در از تعداد اعضای بلشویکمیلیون عضو داشت که بسیار بیشتر 

های مرتا  با حزب کمونیست فعالیت میلیون نفر هم در سازمان 90هزار نفر( بود. 

و اتحاد با “ وحدت ملت اندونزی”کردند. اما رهاری استالینیستِ ای  حزب بر می

الیست ها از رییس جمهور بورژوا ناسیونکرد. آنسایر مسلمانان جهان تأکید می

یکی از زیردستان  9133کردند. در سال اندونزی یعنی احمد سوکارنو حمایت می

هزار تا  400ژنرال سوکارنو یعنی ژنرال سوهارتو کودتا کرد که منجر به قتل عا  بی  

 یک میلیون کمونیست شد.

فرا ما باید از گذشته بیاموزیم تا برای آینده آماده شویم. ما باید اقتصاد مارکسیستی را 

داری و نیروهایی که منجر به ایجاد انفجار در آن بگیریم تا به تناقضات سیستم سرمایه

 شوند، پی باریم. می

بایست فهم دقیق بینی کردن میبینی است. برای پیشالزمه رهاری کردن، قدرت پیش

 و روشنی از اقتصاد، جامعه، سیاست، تاریخ و فلسفه داشته باشیم.

ی از اعضای حزب تزوری بدانند. همه باید در ای  زمینه آگاهی کافی نیست که اقلیت

داشته باشند. لنی  نوشت که در یک حزب انقالبی رتاه و درجه وجود ندارد بنابر ای  

مند باشند. حزب انقالبی چیزی شایه بایست از دانش مارکسیستی بهرههمه می

کارخانه، مدیران تصمیم داری نیست. در داری یا ارتش سرمایههای سرمایهکارخانه

کنند و سربازان گیرند و کارگران باید اطاعت کنند. در ارتش، افسران فرماندهی میمی
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گیری و باید خاردار بایستند. در حزب انقالبی هر عضوی قدرت فکر کردن، تصمیم

 عمل دارد.

د الاته عمالً در سطح آگاهی و دانش تزوریک در درون حزب انقالبی، عد  توازن وجو

بایست برطرف گردد. بدتری  معضلی که ممک  است در درون یک دارد که  می

حزب انقالبی بروز کند، حمله به روشنفکران تحت عنوان منش پرولتری است. در 

ای بیش از روشنفکران، متوجه کارگران است. ای  حقیقت، ]تأریر مخرب[ چنی  حمله

کنیم که قادر به درک تزوری  ها را افرادی فرضتوهینی به کارگران است که آن

کنید مارکس به چه خاطر بیست و شش سال از عمرش را صرف نیستند. فکر می

گاه ای  کتاب را تما  نکرد. تنها جلد اول آن در نوشت  کاپیتال کرد؟ در واقع او هی 

زمان حیات مارکس منتشر شد. جلدهای دو  و سو  بعد از مرگ مارکس توس  

 9810ها در روسیه در دهه کنید چرا مارکسیستفکر می انگلس ویرایش شدند.

    ها مارکسیز  آموزش کردند و به آنهای شاانه برای کارگران برگزار   میکالس

 دادند؟می

لنی  است  چه باید کرد؟یکی از بهتری  آرار در دفام از نقش روشنفکران در حزب، 

      ه اکونومیست خوانده به نگارش درآمده است. مخالفانش ک 9102که در سال 

ای و تمایل توانند از سطح آگاهی اتحادیهکردند که کارگران  نمیشدند، تصور میمی

 به مزد بیشتر و ساعات کار کمتر در هفته فراتر بروند.

یا در جای دیگر ای  روشنفکر انقالبی مارکسیست آنتونیو گرامشی بود که از نیاز به 

 سخ  گفت. گیری روشنفکران کارگریشکل

دموکرات آلمان جناح راستی حضور داشت که مرتب به رزا در حزب سوسیال

ها آمد. شاید آنها او خیلی روشنفکر به نظر  میکرد: به نظر آنلوکزاماورگ حمله می

توانستند ای  واقعیت را بپذیرند که او غیر آلمانی )لهستانی( و زن است. همی  نمی

ر بستر مرگ بود، استالی  به تروتسکی به عنوان یک که لنی  د 9126طور در سال 

بودن محکو  کرد که به یهودی “ جهان وط ”روشنفکر حمله برد و او را به خاطر 

 بودنش اشاره داشت.

های مارکسیستی برای درک خواندن ادبیات مارکسیستی و گوش دادن به سخنرانی
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گوید که قتی لنی  میتزوری مارکسیستی توس  اعضاء حزب انقالبی کافی نیست. و

هر کسی در یک حزب انقالبی رهار است، منظورش ای  است که هر عضو باید 

بتواند کارگران خارج از حزب را رهاری کند. م الً اگر یکی از اعضای حزب کارگران 

هایش ارتااط دانشگاهیها یا هم( با دو نفر از همکاران یا همسایهSWPسوسیالیست )

ک  است سواالتی را از او بپرسند که او باید از پس جواب دادن به دارد، ای  افراد مم

 ها بر بیاید. آن

خوانید اما انقالب روسیه شما به انقالب فرا می”م الً یک نفر ممک  است بگوید که: 

اگر عضو حزب بتواند “ منجر به استاداد شد. پس چرا ما باید طرفدار انقالب باشیم؟

سیه پس از انقالب آمد؛ اگر بتواند شکست انقالب توضیح دهد که چه بر سر رو

آلمان و انزوای روسیه، به انحطاط کشیده شدن حکومت، روی کار آمدن استالی  به 

گاه ای  داری دولتی و... را تایی  کند، آنگذار سرمایهعنوان گورک  انقالب و بنیان

با افرادی که  عضو حزب به درک روشنی از تزوری دست یافته است. با گفتگو کردن

  تر، چه چیزی داند و از آن مهمشود که چه میعضو حزب نیستند، او متوجه می

 بایست یاد بگیرد. داند و مینمی

قلب مارکسیز ، دیالکتیک است؛ گفتگو بی  اعضا و افرادی که عضو حزب نیستند. 

یدی، تواند فردی را برای بحث کردن گیر بیاورد؟ نکته کلیک عضو حزب چگونه می

ها بلکه فروش منظم و روتی  فروش نشریات انقالبی نه تنها در تظاهرات و در خیابان

به یکسری افراد درکارگاه، محله یا مدرسه است. بدی  ترتیب فروشنده افرادی را پیدا 

 ها بحث کند.تواند بارها با آنکند که میمی

  یه چگونه سازمان لنی  نوشت که نشریه انقالبی، سازمان دهنده حزب است. نشر

دهد؟ نه تنها از نظر داخلی نشریه را به منظور فروش نشریه و جمع آوری پول می

   دهد بلکه اعضایی را برای سازماندهی محی  کار و زندگیشان جذب سازمان می

( فرض ما ای  است که در کنار SWPکند. در حزب کارگران سوسیالیست )می

ای، فروش منظم و روتی  هر های تودهها یا میتینگفروش نشریه در تظاهرات، خیابان

عضو حزب در محی  کار و زندگیش از باالتری  اهمیت برخوردار است. سازمانی که 

محی  کار و فعالیت درخور اهمیتی نداشته باشد، نه یک حزب انقالبی که یک فرقه 
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و فعالیت،  منفعل )پاسیو( است که محکو  به نابودی است. انقالبی بدون محی  کار

 م ل ماهی بیرون از آب است. 

***** 

 

 * برای مطالعه بیشتر 

کریس هارم  با ای  عنوان مشخص  کند؟مارکسیز  چگونه کار میفصل اول کتابِ * 

گوید هارم  در ای  بخش می“. چرا به تزوری مارکسیستی نیاز داریم؟”شده است که 

 که: 

دانیم که بحرانی وجود دارد. ما آگاهیم برای چه به تزوری نیاز داریم؟ ما می”

دانیم که همگی به خشم شویم. ما میکه توس  کارفرمایانمان تاراج می

دانیم که به سوسیالیز  نیاز داریم. باقی هر چه هست، بماند ایم. ما میآمده

 برای روشنفکر جماعت. 

ی  های رزمنده و فعالشما غالااً سخنانی از ای  دست را از سوسیالیست

ها قویاً از جانب ضد شنوید. ای  دیدگاههای کارگری میاتحادیه

کنند تا ای  تصویر را بدست دهند که ها، کسانی که تالش میسوسیالیست

شوند. مارکسیسم یک دکتری  ماهم، پیچیده و خسته کننده است، تقویت می

ت در ها ممک  اساند. آن“ انتزاعی”های سوسیالیستی گویند ایدهها میآن

تزوری صحیح بنظر برسند ولی در زندگی واقعی، عقل سلیم کالً چیز 

 گوید. دیگری به ما می

کشند، خودشان ها را جلو میجاست که کسانی که ای  بحثمشکل ای 

خودشان را دارند حتی اگر از قاول آن سرباز زنند. هر سوالی که “ تزوری”

کنند تا با یک سری ا سعی میهها بپرسید، آنخواستید درباره جامعه از آن

 ها:کلی گوئی و... به شما پاسخ دهند؛ م ل ای 

 “مرد  ذاتاً خودخواه هستند.”

 “تواند به باالتری  مدارج دست یابد.هر کس با تالش سرسختانه می”
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اگر نفع رروتمندان درکار ناود هی  پولی برای ایجاد کار برای ما وجود ”

 “نداشت.

 “کند.را آموزش دهیم جامعه تغییر می اگر بتوانیم کارگران”

 “اخالق منح  ]مرد [ جامعه ما را به ای  روز انداخته است.”

ها گوش دهید، بسیاری از ای  به هر بح ی در خیابان، اتوبوس، غذاخوری

ها دارای دیدگاهی هستند در ای  ها را خواهید شنید. هر کدا  از آنحرف

توانند شرایطشان را بهاود گونه میباره که جامعه چگونه است و مرد  چ

 درباره جامعه هستند. هاییتزوریهایی، بخشند. همه ای  چنی  دیدگاه

ها ای  است که به ای ندارند، در واقع منظور آنگویند نظریهوقتی مرد  می

 اند.هایشان دقت و صراحت ناخشیدهدیدگاه

دارد خطرناک است. ای  امر به ویژه برای هر کسی که سعی در تغییر جامعه 

طور مداو  اذهان ما را از توضیحات ه ها، رادیو و تلویزیون همه بروزنامه

ها کنند. آنکنیم پر میای که در آن زندگی میکهنه درباره آشفتگی جامعه

گویند را بدون تفکر درباره موضوعات قاول ها میچه که آنامیدوارند ما آن

ورری برای تغییر جامعه ماارزه کنید مگر توانید بطور مکنیم. اما شما نمی

 “ های گوناگون اشتااه است را دریابید...چه در تمامی ای  بحثکه آنای 

مت  کامل مقدمه کتاب هارم  که توس  نیما ناصحی ترجمه شده است را در ای  

 لینک از سایت اشتراک بخوانید: 

http://eshterak-maghalat.blogspot.com/2009/11/blog-

post_1147.html 

بر پردازان آن ( و نظریهSWPتونی کلیف، حزب کارگران سوسیالیست بریتانیا )* 

جار تأکید دارند. فصل آخر کتاب تزوری کالسیک مارکسیستی  احیا و بازسازی

( تحت 9680)جان ریز، ترجمه اکار معصو  بیگی، نشر دیگر، چاپ اول  انقالب

تواند به عنوان جزوه و بخش مستقلی در ای  رابطه میتضادهای نظریه معانر عنوان 

پردازان حزب کارگران مورد مطالعه قرار بگیرد. جان ریز از رهاران و نظریه

های مارکسیز  کوشد اهمیت و صحت آموزه( در ای  فصل میSWPسوسیالیست )

کالسیک را از پایان جنگ جهانی دو  تا کنون، در مقایسه و مقابله با نظریات رقیب 

http://eshterak-maghalat.blogspot.com/2009/11/blog-post_1147.html
http://eshterak-maghalat.blogspot.com/2009/11/blog-post_1147.html
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)چپ نو، پست مدرنیسم، مارکسیز  تحلیلی  و...( مستدل سازد. ریز در صفحات 

ت مارکسیز  پایانی ای  فصل جایگاه تزوری در نزد مارکسیز  کالسیک و برداش

 کند. کالسیک از مقوله تزوری را به نحوی موجز ولی دقیق و گویا مشخص می

، سنت مارکسیز  “مارکسیز  و فلسفه”الکس کالینیکوس در درآمدی بر کتابش 

 گونه  معرفی می کند:ی اکالسیک را 

م  نسات به مارکسیز  کالسیک مارکس، انگلس، لنی ، تروتسکی، ”

هم به عنوان سنتی نظری و هم به عنوان استراتژی  لوکزاماورگ و گرامشی

داری به دست طاقه کارگر تعهد دار . از سرنگونی انقالبی قدرت سرمایه

ا ... تأکید کنم که چگونه شکوفایی فلسفی مارکس همان ای  رو کوشیده

گیرد که از هر اندازه از تجربه پیکارهای سیاسی و اجتماعی او سرچشمه می

   سان که از ای  فرایند سر بر ری. ماتریالیز  تاریخی، آنگونه تکامل فک

رهایی طاقه کارگر تلقی -گذارانِ آن، نظریه علمی خودآورد، در نظر پایهمی

شود. تاریخ بعدی ای  نگرش، ناردی پیوسته برای نگاهداشت و پرورش می

ای  هر دو قطب مارکسیز  بوده است؛ یعنی جایگاه علمی آن و علت 

ن در زندگی و ماارزه طاقه کارگر. از ای  دیدگاه است که وجودی آ

اند باید فیلسوفان مارکسیستی که در ای  کتاب مورد بحث قرار گرفته

 “ارزیابی شوند...

پردازان و رهاران حزب ، الکس کالینیکوس )که او هم از نظریهمارکسیز  و فلسفه* 

-23، صص 9685چاپ اول کارگران سوسیالیست است(، ترجمه اکار معصو  بیگی، 

94 

        9111(  در Socialist Reviewکالینیکوس در نشریه سوسیالیست ریویو )

 نویسد: می

به باور م  بدیلی که ما در پی آن هستیم سوسیالیسم است. درک م  از ”

سوسیالیسم اساساً از سنت کالسیک مارکسیستی مارکس، انگلس، لنی ، 

 ی مایه گرفته است. تروتسکی، لوکزاماورگ و گرامش

فهمید، از نظر رهایی می-فرآیند خود چونمارکس سوسیالیسم را هم -9 
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در مقابل “ سوسیالیسم از پائی ”مارکسیست آمریکایی هال دریپر 

 )استالینیسم و سوسیال دموکراسی( قرار دارد.“ سوسیالیسم از باال”

انقالب علیه ”ن مارکس در همی  رابطه انتقال به سوسیالیسم را به عنوا -2

گرفت. در نزد مارکس سوسیالیسم دولتی کالمی متناقض در نظر می“ دولت

 بود.

عامل تغییر برای سوسیالیسم طاقه کارگر است. تنها کارگران مزدبگیری  -6

شوند از انگیزه و ظرفیت تجمع برای ای  که توس  سرمایه است مار می

 تحول اجتماعی برخوردار هستند.

سوسیالیستی از مسیر درهم شکست  دستگاه بوروکراتیک  تغییر بنیادی 

-گذرد. نمونهدولتی موجود و جایگزینی آن با خود حکومتی کارگران می

های ها وجود داشته است که چنی  نظا های تاریخی بسیاری از ای  جناش

-، انقالب اسپانیا در سال9879اند. کمون پاریس در سال دولتی را نوید داده

، شوراهای کارگران در 9143، انقالب مجارستان در سال 9163 -7های 

-، جناش هماستگی در لهستان در سال9178-1های انقالب ایران در سال

تر شوراهای کارگران و سربازان که در اکتار و از همه مهم 9180 -9های 

 قدرت را در روسیه به دست گرفتند. 9197

آنچه در اتحاد شوروی و  توان دید مفهو  سوسیالیسم بابه روشنی می

چه اکنون در چی ، کره شمالی و کوبا اروپای شرقی وجود داشت و با آن

الملل، که م  به گذرد، متفاوت است. در واقع در سنت سوسیالیز  بی می

اند، داری دولتی تلقی شدهها را به صورت سرمایهآن تعلق دار ، ای  جامعه

یست طاقه کارگر را به همان شکلی که ها نامنکالتورهای استالینکه در آن

-کشی قرار دادهکند، مورد بهرهداری غربی کارگرانش را است مار میسرمایه

های استالینیستی نه نتیجه یک ضد انقالب اند. از ای  دیدگاه، فروپاشی رژیم

گوید( تغییر شکلی در گونه که کریس هارم  میداری، بلکه )همانسرمایه

 “داری بوده است.درون نظا  سرمایه

 بر گرفته از: 
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 الکس کالینیکوس، ترجمه صادق تهرانی  سوسیالیز  رهیافتی سیاسی،

 ها: در ای  لینک

http://www.nashrebidar.com/gunagun/ketabha/moarafi.kaliniko

s/sosyalism%20rhyafti.htm 

ی وجوه مهم کتابی بسیار ارزشمند در معرفی خالصه اما جامعِ و اندیشمندانه* 

 اندیشه مارکس: 

 ، الکس کالینیکوس، ترجمه پرویز بابایی، انتشارات آزاد مهر اندیشه انقالبی مارکس

 از برخی وجوه مهم تزوری مارکس:  دفاعی* 

 ، الکس کالینیکوس، روزبه آقاجری مارکس، پیروزی و اسطوره

http://www.hafteh.de/?p=8394 

 برای آشنایی با یک نمونه برنامه آموزشی ساده مارکسیز  مراجعه کنید به:* 

http://www.marxists.org/farsi/subject/amoozeshi.htm 

برای آشنایی با آبشخورهای اصلی، زمینه های پیدایش و روند تحوالت مارکسیز  * 

 نگاه کنید به ای  آرار: 

، کریس هارم ، ترجمه پرویز بابایی و جمشید نوایی، نشر نگاه، تاریخ مردمی جهان

 ) زایش مارکسیز (  611-501، صص 9683

 و

 ، ارنست مندل جایگاه مارکسیز  در تاریخ

http://www.marx.org/farsi/archive/mandel/works/1994/jaygahe

-marxizm.htm 

 ، رزا لوکزاماورگ ایستایی و پیشرفت مارکسیز * 

Http://nashr.de/1/roza/ista/0.pdf 

 ، ارنست مندل به مناسات سده مارکس* 

http://xalvat.org/Ketabkhaneh-

eXalvat/Marxism/Mandel/Sadeh.pdf 

، ارنست مندل، ترجمه رامی  جوان، بخش فارسی وب سایت آینده مارکسیز  *

 ارنست مندل

http://www.nashrebidar.com/gunagun/ketabha/moarafi.kalinikos/sosyalism%20rhyafti.htm
http://www.nashrebidar.com/gunagun/ketabha/moarafi.kalinikos/sosyalism%20rhyafti.htm
http://www.hafteh.de/?p=8394
http://www.marxists.org/farsi/subject/amoozeshi.htm
http://www.marx.org/farsi/archive/mandel/works/1994/jaygahe-marxizm.htm
http://www.marx.org/farsi/archive/mandel/works/1994/jaygahe-marxizm.htm
http://nashr.de/1/roza/ista/0.pdf
http://xalvat.org/Ketabkhaneh-eXalvat/Marxism/Mandel/Sadeh.pdf
http://xalvat.org/Ketabkhaneh-eXalvat/Marxism/Mandel/Sadeh.pdf
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http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/pdf/future-of-

marxism.pdf 

 شود: اینجا چند ارر کالسیک مشهور در تاای  مارکسیز  معرفی می* 

 ، مارکس و انگلس مانیفست کمونیست -

http://marx.org/farsi/archive/marx/works/1848/manifest/manife

st-titr.htm 

 ، فردریک انگلس اصول کمونیز  -

http://marx.org/farsi/archive/marx/works/1847/osoole-

komonizm.pdf 

 ، فردریک انگلس تکامل سوسیالیز  از تخیل به علم -

http://marx.org/farsi/archive/marx/works/1880/sosyalizm-

takhayoli-elmi.htm 

)یا انقالب در علم(، فردریک انگلس، ترجمه آرش پیشاهنگ،  آنتی دورینگ -

 ، 9682انتشارات جامی، 

 629-619و  سوسیالیز ، صص  29-66کلیات، صص 

هایی در جهت جدا کردن انگلس از مارکس به ویژه در فضای فکری اخیراً تالش* 

گیرد. ای  در ادامه همان روندی است که ابتدا لنی  را از مارکس و ایران صورت   می

کرد و سپس به کنار گذاشت  برخی وجوه اندیشه خود مارکس و جدا انگلس جدا می

-ختم خواهد شد. بروز دیگری از ای  جدایی“ مارکس بد”و “ مارکس خوب”کردن 

-ت لنی  و لوکزاماورگ میدلیل و بیش از اندازه بر اختالفاها را در تأکید بیسازی

الملل و حزب کارگران سوسیالیست همواره پردازان جریانِ سوسیالیز  بی بینیم. نظریه

ناپذیری او از مارکس و وحدت اندیشه آنان تأکید بر اهمیت کار انگلس و جدایی

اند. هایی در ای  رابطه به نگارش در آوردهاند. جان ریز و کریس هارم  کتابکرده

در ای  رابطه سخنرانی کرد. مت  ای   9113ونی کلیف در سمینار مارکسیز  خود ت

 سخنرانی توس  سروش رابت به فارسی برگردانده شد و در ای  لینک موجود است: 

http://marx.org/farsi/archive/cliff/works/1996/engels.htm 

  

  

http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/pdf/future-of-marxism.pdf
http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/pdf/future-of-marxism.pdf
http://marx.org/farsi/archive/marx/works/1848/manifest/manifest-titr.htm
http://marx.org/farsi/archive/marx/works/1848/manifest/manifest-titr.htm
http://marx.org/farsi/archive/marx/works/1847/osoole-komonizm.pdf
http://marx.org/farsi/archive/marx/works/1847/osoole-komonizm.pdf
http://marx.org/farsi/archive/marx/works/1880/sosyalizm-takhayoli-elmi.htm
http://marx.org/farsi/archive/marx/works/1880/sosyalizm-takhayoli-elmi.htm
http://marx.org/farsi/archive/cliff/works/1996/engels.htm
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 فصل چهارم

 

 هاها و واقعیتجهانی شدن، اسطوره
  

 

 

 

 

های اخیر یک اسم رمز جدید وارد فرهنگ واژگان شده است: جهانی شدن. در سال

نان کار گرفته تا رفرمیست، ای  اصطالح را چورهاران تما  احزاب سیاسی، از محافظه

 ها، رهاران های کمپانیاند. مطاوعات، تلویزیون، گزارشموهاتی الهی پذیرفته

ها ای  است که اند. مخلص کال  آنهای کارگری و... نیز به استقاال آن شتافتهاتحادیه

اند که کارگران در هر کشوری، یا در قدر قدرتمند شدهها آنبازار جهانی و چندملیتی

اند و دولت ملی هم ها، قدرت خود را کامالً از دست دادهچندملیتیهر بخش از ای  

 به سرنوشت مشابهی دچار شده است. 

راستی است، از مارکس کار و دستای محافظهکه نشریه تایمز مالیادوارد مورتیمر در 

آورد. او به نقل ای  بخش از مانیفست در تأیید تزوری جهانی شدن نقل قول می

 دازد:پرکمونیست می

هایش، بورژوازی را در سراسر نیاز به همواره بس  دادن بازار برای فرآورده”

جا آشیان گیرد، همه جا  کند. بورژوازی باید در همهپهنه کره زمی  دناال می

 جا روابطی برقرار کند.  رخت اقامت افکند و در همه

زیع در هر برداری از بازار جهانی به تولید و توبورژوازی از رهگذر بهره

وطنی بخشیده است... همه صنایع ملیِ از دیر باز کشوری خصلت جهان

اند. ای  صنایع به اند یا هر روز در شرف نابودیاستقرار یافته، از میان رفته
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شوند... صنایعی که دیگر مواد وسیله صنایع نوی  از جای خود رانده می

برند که از کار می کنند بلکه مواد خامی را بهخا  بومی را مصرف نمی

ها نه تنها در های آنشوند؛ صنایعی که فرآوردهدورتری  مناطق آورده می

شوند... به جای انزوا و خودکفایی یموط  بلکه در هر گوشه زمی  مصرف 

جا با مناساات متقابل، وابستگی متقابل همگانی ملی و محلی که ، در همه

 “ها مواجه هستیم...ملت

با ای  ادعا که مارکس نخستی  واضع تزوری جهانی شدن بوده است،  ادوارد مورتیمر

جا قصد تجلیل از وی را دارد اما در حقیقت ای  توهینی بیش نیست. م  در ای 

]برای روش  شدن موضوم[ توضیحاتی در مقایسه اقتصاد مارکسیستی یا اقتصاد 

 بورژوایی ارائه خواهم داد. 

دان نظر فکری دی  بزرگی نسات به اقتصادمارکس به روشنی گفته است که از 

 کالسیک، آدا  اسمیت و حتی از آن بیشتر به دیوید ریکاردو به گردن دارد. 

اما ای  را نیز به روشنی بیان کرده است که تزوری او، تکامل ساده تزوری اقتصاد 

نقد مارکس   کاپیتالکالسیک نیست بلکه گسستی از آن و نفی آن است. عنوان فرعی 

 است.  قتصاد سیاسیا

( تأریر تقسیم کار را به خوبی توضیح 9772) رروت مللآدا  اسمیت در اررش به نا  

کند که در آن هر یک از کارگران سازی را توصیف میدهد. او یک کارخانه میخمی

دهند. مارکس ضم  تأیید ای  مطلب اضافه یک کار مشخص تکراری را انجا  می

نماید. مفهو  از خود بیگانگی ارگر را به نیمه انسان بدل میکند که تقسیم کار، کمی

مارکس در همی  جا ریشه دارد. یک سوراخ گرد با یک میخ گرد تناسب دارد و یک 

سوراخ مربع شکل با یک میخ مربع شکل. متأسفانه و یا خوشاختانه در پیکره انسانیت 

وس  سیستم کار آسانی دهی به کارگران تسوراخی وجود ندارد. به همی  خاطر شکل

ریزی شوند ها خاک رس نیستند که توس  فاکتورهای عینی بزرگ قالبنیست. آن

-شوند و با آن به ستیز بر میهای فعالی هستند که از فشار بیرونی متأرر میبلکه سوژه

 خیزند. 

از نظر آدا  اسمیت و ریکاردو سودجویی یک عمل طایعی بود. از نظر مارکس شرای  
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های داران مختلف، کمپانیآن را ایجاد کرده بود. بازار، رقابت بی  سرمایه تاریخی

ها را مجاور به انااشت داری، هر یک از آنداری کنونی یا کشورهای سرمایهسرمایه

نشیند. هرج و مرج  ساخت. اگر هر کدا  عرصه را باازد، به خاک سیاه میسرمایه می

های اقتصادی    مایه و استاداد در هر یک از بنگاهداری، رقابت بی  واحدهای سرسرمایه

دارها با هم، به دوش کارگران اند. هزینه جنگ سرمایهداری، دو روی یک سکهسرمایه

ها مقهوری  دست بسته تاریخ دهند. آنافتد و کارگران با نارد متقابل پاسخ میمی

ها و مطلق باالدستینیستند بلکه سازندگان آنند. تزوری جهانی شدن اندیشه قدرت 

 رساند.ها را به نهایت  میدستیضعف پایی 

داند اما ای  بخشی از ایدئولوژی بازار آزاد تزوری جهانی شدن ای  را عادالنه می

 است.

کنند به کشوری وارد شوند، به ویژه اگر رنگی  پوست باشند، وقتی مهاجری  سعی می

محکومیت در انتظار آنان نیست.  در واقع مهاجری  اقتصادی هستند که چیزی جز

میلیون پوند از  560وقتی فولکس واگ  تصمیم گرفت رولزرویس را به قیمت 

انگلستان خریداری کند، مشکلی ناود. اگر کارفرما تصمیم به باال بردن سرعت کار 

بگیرد، مشکلی نیست. اما اگر کارگران تصمیم به مقاومت بگیرند، مرتکب خرابکاری 

خارهای ”کند: گونه اعال  میوند. یا م الً رادیو، عناوی  خاری را ای شمجرمانه می

و چند دقیقه “ خوب: سود آی سی آی در سال گذشته بیست درصد افزایش داشت

 “ خارهای بد: کارگران طمام خواستار پنج درصد افزایش حقوق هستند.”بعد: 

 

 ها قدرت کارگران در چندملیتی

های کنند که بخشی از کمپانیهایی کار میکه در کارخانهالظاهر ضعف کارگرانی علی

هزار کارگر توس  فورد  240شود. اگر ای بدیهی تلقی میچندملیتی هستند، مسأله

تواند در مقابل اند، چگونه یک کارخانه چند هزار نفری در انگلستان میاستخدا  شده

 مدیریت فورد بایستد؟

تصور[ است. وقتی کارگران بخش ترمزسازی اما واقعیت چیزی کامال خالف ]ای  

در دیتون، ]ایالت[ اوهایو ]در آمریکا[ اعتصاب کردند،  9113جنرال موتورز در سال 
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کل عملیات جنرال موتورز در آمریکا، کانادا و مکزیک ]یعنی کل آمریکای شمالی[ را 

ز کار هزار کارگر جنرال موتورز به مدت چندی  رو 924به تعطیلی کشاندند. حدود 

کرد و میلیون دالر به کمپانی ضرر وارد می 54را خواباندند. هر روز اعتصاب حدود 

 دولت کلینتون بر سر هر دو طرف جیغ کشید که کوتاه بیایند.

( مجاور به Saabهنگامی که یک اعتصاب تقریااً عمومی در دانمارک رخ داد، ساب )

کنندگان که از طریق عرضهتوقف تولید اتوموبیل در سوئد شد چون قطعات اصلی 

( هم خار داد که خطوط Volvoشد، ته کشیده بودند. ولوو )دانمارکی تهیه می

 اند.تولیدش در سوئد و هلند بدجوری آسیب دیده

وقتی که کارگران فورد در بریتانیا اعتصاب کردند، کلِ فورد در اروپا را  9188در سال 

 روز متوقف کردند. 6-5در عرض 

تر تواند بسیار عظیمها، تأریر یک گروه از کارگران میه دلیل وجود چندملیتی]اتفاقاً[ ب

های باال را با نخستی  اعتصاب عمومی از گذشته باشد. فق  کافی است یک نفر م ال

در انگلستان روی داد، مقایسه کند. در آن زمان کارگران  9862در تاریخ که در سال 

نه به آن کارخانه بروند تا حمایت کارگران دیگر را اعتصابی مجاور بودند از ای  کارخا

 جلب کنند.

در پشت تزوری جهانی شدن، منطقی کامالً صوری و مکانیکی قرار دارد که با 

دیالکتیک کامالً بیگانه است. منطق جهانی شدن بسیار شایه منطقی است که پنتاگون 

ها متقاعد شده کرد. آن )وزارت دفام آمریکا( را به اعالن جنگ برعلیه ویتنا  ترغیب

ها نساتاً ناتوان بود که نیروی نظامی آمریکا از قدرت مطلقی برخوردار است و ویتنامی

گونه پیش رفت: در قرن نوزده بریتانیا هندوستان را هستند. روند استدالل ای 

به نحو غیر  9130فرماناردار خود ساخت. ماشی  جنگی ایاالت متحده آمریکا در دهه 

ای قدرتمندتر از ماشی  جنگی بریتانیا در قرن نوزدهم بود. از سویی دیگر قایسهقابل م

تر از هندوستان بود. پس اگر جمعیتتر و بسیار کمویتنا  هم کشوری بسیار کوچک

ای بریتانیا توانست در قرن نوزدهم پیروز شود، ایاالت متحده هم حتماً در مسابقه

 هد شد.بدون رقیب در قرن بیستم پیروز خوا

با نگرشی دیالکتیکی، تصویر کامالً دگرگون خواهد شد. در جریان خیزش هندوستان 
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، کشته شدن یک سرباز انگلیسی چقدر برای انگلستان هزینه مالی بر 9874در سال 

که در واقع کارگری در لااس نظامی -داشت؟ به عاارت دیگر یک سرباز انگلیسی می

پوند؛ ماشی  نظامی آمریکا به نحو قابل  900؟ فرض کنیم ارزیدچقدر می -بود

تر بود. فرض کنیم یک هواپیمای آمریکایی ا میلیون دالر ارزش ای عظیممالحظه

شدند که یک نارنجک دستی به سمت ها چقدر وسوسه میداشت. حاال باینید ویتنامی

 آن پرتاب کنند!

 

 جهانی شدن و دولت ملی   

نی شدن ای  است که اکنون از دولت ملی کاری استدالل دیگر طرفداران نظریه جها

آید و ای  که جهانی شدن کینزگرایی را نابود در رابطه با حفظ سطح اشتغال بر نمی

 کرده است.

تری  دوره رونق در تاریخ جهان شاهد طوالنی 9176از آغاز جنگ جهانی دو  تا سال 

ن به کینزگرایی شد. داری بود. همی  باعث جذب ارتدوکسی غالب در آن زماسرمایه

های دولت، مدیریت تقاضا ها، کاهش نرخ سود، افزایش هزینهسیاست کاهش مالیات

شد. شاید با هدف توسعه اقتصاد و... تما  آن چیزهایی بود که به کینزگرایی مربوط می

آینده تری  تجلی حمایت از کینزگرایی را بتوان کتاب آنتونی کروسلند با نا  مشتاقانه

منتشر شد. بر طاق نظر کروسلند، هرج و مرج  9143دانست که در سال  یز سوسیال

رفت و سیستم بیش از پیش عقالنی داری و همراه آن تضاد طاقاتی از بی  میسرمایه

رفت و تما  خودی رو به انحالل میشد. کاپیتالیسم به شکل خودبهو دموکراتیک می

کرد، وجه به نیازهای انسانی داللت میآن چیزهایی که به ترجیح سودآوری تولید بر ت

 “شود.صنعت خصوصی باالخره انسانی      می”گشت. به گزافه محض بدل می

آغاز شده بود که در آن ماارزه طاقاتی غیر قابل تصور بود. کروسلند “ انقالبی آرا ”

تواند ائتالف تهاجمیِ آگاهانه دولت و کارفرمایان بر امروز دیگر کسی نمی”نوشت: 

ایم. ها را تصور کند. ما در انگلستان در آستانه وفور عمومی قرار گرفتهضد اتحادیه

ها دیگر باید توجه خود را به جای مسائل اقتصادی به موضوعات دیگری سوسیالیست

 به سمت چه موضوعاتی؟“ معطوف کنند.
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های دیگر که در ای معطوف به حیطهما باید توجه خود را به شکل فزاینده”

ترند بنماییم مانند حیطه آزادی شخصی، شادی، نی مدت پر اهمیتطوال

-ها شادتر و درخشانهایی که شبهای روباز بیشتر، خیابانهیجان... کافه

های بهتر مالمان و نوازتر، طراحیداران مهمانداران و رستورانترند، هتل

  ها و تصاویر بیشتر در اماکهای زنان، نقاشیظرف و سفالی و لااس

ها و های مسکونی، چراغ برقعمومی، نصب مجسمه در مرکز شهرک

 “های تلفنی با طراحی بهتر و...کیوسک

تصور کاپیتالیسمی که پس از مدت زمانی طوالنی انسانی و عقالنی شده است در آن 

. [رسدمضحک به نظر می]رسید و حاال حتی بیشتر زمان به نظر م  مضحک می

به دنیا آمد و “ خون و لج ”م از تعایر مارکس استفاده کنیم، در کاپیتالیسم، اگر بخواهی

داری بسیار قادر به تغییر کیفیت خود نیست. در حقیقت امروزه بربریت سرمایه

های گاز بیاندیشید، به هیروشیما و سال پیش است. به اتاق 900تر از هولناک

-سو  به ای  خاطر می ناکازاکی، به حدود بیست میلیون کودکی که هر ساله در جهان

 مکد.داری شیره جان آن کشورها را میمیرند که سرمایه

گرفت، دو سال بعد از بی  میلیون نفر را در بر می 8در آلمان  9166بیکاری که در 

رفت. ای  نه به خاطر هیتلر یا کینز بلکه به خاطر برنامه تجدید تسلیحات بود. توضیح 

قابل توضیح است. در  اقتصاد جنگی مداو ،داری با تزوری رونق طوالنی سرمایه

م   اندازهای اقتصاد جنگی مداو ،چشمای تحت عنوان و در مقاله 9147مارس 

داری و نیز تأریر تناقضات موجود در کوشید  تأریر تجدید تسلیحات بر راات سرمایه

طورخالصه: م  توضیح ای  فرآیند را در به هم خوردن ای  راات توضیح دهم. به 

داری ماالغ قابل توجهی را در زمینه تجدید داد  که اگر کشورهای اصلی سرمایه

گشاید و کنند، به ای  خاطر است که ای  برنامه، بازارها را میتسلیحات هزینه می

کند. حال اگر دو ت  از بازیگران اصلی در ای  روند کاهش نرخ سود را کندتر می

نند و ماالغ کمتری را صرف تسلیحات نمایند، بهره بیشتری از فرایند مشارکت نک

دیگران از رونق اقتصادی خواهند برد و منابع بیشتری برای هزینه کردن در زمینه 

مدرنیزه کردن صنعت به جای صرف کردنشان برای تولید تانک و هواپیما خواهند 
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د که دقیقاً اتفاق داشت. ای  کشورها در رقابت پیروز خواهند شد. و ای  چیزی بو

-افتاد. هنگامی که آمریکا، روسیه و بریتانیا منابع هنگفتی را صرف امور دفاعی می

دادند. مارک و ی  کردند، آلمان غربی و ژاپ  مقادیر اندکی به ای  امر اختصاص می

و پس از جنگ ویتنا ، دالر سقوط  9176تر شدند. در سال نسات به دالر و پوند قوی

 فت به باالتری  حد خود رسید و مرگ کینزگرایی اعال  شد.کرد، قیمت ن

نخست وزیر جیمز کاالگان از حزب کارگر  9173در کنفرانس حزب کارگر در سال 

 اعال  کرد:

ها، باال بردن توانیم با افزایش اشتغال، کاهش مالیاتکردیم میما فکر می”

م  با صراحت تما  توانیم رکود اقتصادی را دور بزنیم. های دولت میهزینه

 “گویم که ای  گزینه دیگر وجود ندارد...به شما می

های تاچر قال از محوری )مونیتاریسم( انجامید. سیاستپایان کینزگرایی به پول

اگر ]در : ”تایمز مالیانتخاب او به صدراعظمی شکل گرفت. به بیان پیتر ریدل سردبیر 

داری از ه توس  دنیس هیلی )وزیر خزانهآن زمان[ تجربه تاچر وجود داشت، ای  برنام

 “رسید...حزب کارگر( به اجرا می

در مواجهه با طوفان، رفرمیسم کامالً ورشکسته شد. رفرمیسم مانند چتر کاغذی بود: 

 بارید. آمد که باران نمیتا زمانی به کار می

اتر رفت. در ها باید از رفرمیسم فرداری و دفام از رفر برای مواجهه با حمله سرمایه

 توانند به نحوی پیگیر برای اصالحات ماارزه کنند.دوران ما تنها انقالبیون می

ای را باندند، کارگران باید حق مالکیت داران تصمیم بگیرند که کارخانهاگر سرمایه

بایست به شکل ها را به چالش بکشند. برای حل معضل بیکاری، هفته کاری   میآن

دار گفت که در ای  صورت ستمزد کوتاه شود و اگر سرمایهاساسی و بدون کاهش د

باز نگاه داشت  کارخانه برایش صرف نخواهد کرد، دوباره باید مالکیتش را به چالش 

 کشید.

-ها میگونه که رفرمیستای وجود دارد که، آنداری و سوسیالیسم درهبی  سرمایه

-تواند دره را با قد کس   نمیپندارند، عاور تدریجی از آن ممک  نخواهد بود. هی  

تواند آزمایش کند. ساختمان های کوتاه پشت سر بگذارد. اگر کسی شک دارد، می



 954 |   
 مارکسیسم در هزاره  نشر آلترناتیو

بلندی در شهر خود پیدا کنید و باالی آن بروید و به فاصله بی  آن و یک ساختمان 

های کوتاه طی کنید، بلند دیگر نگاهی بیاندازید. اگر توانستید ای  فاصله را با گا 

 پذیری خود را رابت کرده است.  رمیسم امکانرف

***** 

 

 برای مطالعه بیشتر* 

در سایت  “یادداشتی بر جهانی شدن”نوشته کوتاه و روشنگر پل سوییزی با عنوان  *

 که در ای  لینک در دسترس است:“ نشر بیدار”

http://www.nashrebidar.com/gunagun/ketabha/polsoisi/yadashti

%20bar.htm 

 ، ارنست مندل، فصل هفتم، نظا  امپریالیسم جهانی:الفاای مارکسیز  * 

http://marx.org/farsi/archive/mandel/works/1975/alefba/alefba7

.pdf 

  

 

 تر * برای مطالعه گسترده

از دیدگاه انتقادی و “ جهانی شدن”برای کسب اطالم در موضوم خاص مشخص  *

 ها مراجعه کرد: توان به ای  کتابمااحث جاری در ای  حیطه می

سمیر امی ، پل سوییزی، هری مگداف، جیووانی اریگی/  جهانی شدن با کدا  هدف؟/

 9686ترجمه ناصر زرافشان، نشر آگاه، تهران، 

 و

، سمیر امی ، ترجمه ناصر زرافشان، نشر آگاه داری در عصر جهانی شدنهسرمای

 9685تهران، 

  
را در “ جهانی شدن”جهان، مقوله های انقالبی در سطح بسیاری از مارکسیست *

 کنند.چارچوب یا ادامه نظریه کالسیک امپریالیسم بررسی می

http://www.nashrebidar.com/gunagun/ketabha/polsoisi/yadashti%20bar.htm
http://www.nashrebidar.com/gunagun/ketabha/polsoisi/yadashti%20bar.htm
http://marx.org/farsi/archive/mandel/works/1975/alefba/alefba7.pdf
http://marx.org/farsi/archive/mandel/works/1975/alefba/alefba7.pdf
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برای آشنایی با نظریه کالسیک امپریالیسم، بهتری  مناع همان جزوه مشهور  *

لنی  است که عالوه بر مجموعه آرار “ داریم ابه باالتری  مرحله سرمایهه امپریالیسم ب”

 ان( از طریق ای  لینک قابل دستیابی است:لنی  )ترجمه پورهرمز

http://marx.org/farsi/archive/lenin/works/1916/imperializm/ind

ex.htm 

  
 چند مقاله مفید و روشنگر در ای  رابطه نیز در اینجا معرفی می شود:   -

، میشل هوسون، مترجم ب.کیوان، در سایت بعدهای سه گانه امپریالیسم جدید* 

 “: شر بیدارن”

http://www.nashrebidar.com/jahani/ketabha/jahani%203/bodha

ye.htm 

: انااشت از راه سلب مالکیت، دیوید هاروی، ترجمه ب. کیوان، امپریالیسم جدید * 

 “: نشر بیدار”سایت 

http://www.nashrebidar.com/sakhtar/ketabha/sakhtar%205/amp

aryalism%20jadid%20anbashte.htm 

کتاب زیر که توس  سه ت  از اعضای رهاری حزب کارگران سوسیالیست بریتانیا  *

(SWP نوشته شده است، نظریه )کریس هارم ، الکس کالینیکوس، مایکل کیدرون( )

 : دهدشرای  جدید مورد بازخوانی قرار میامپریالیسم را با توجه به 

/ مایکل کیدرون، کریس هارم ، الکس کالینیکوس/ ترجمه جمشید تحلیل امپریالیسم

 9683احمدپور، نشر نیکا، چاپ اول 

)صص  “تحلیل امپریالیسم”به ویژه مقاله کریس هارم  در ای  کتاب تحت عنوان 

 ( در ای  رابطه بسیار قابل توجه است. 974-61

  
 شوید: از طریق ای  کتاب با نظریات مختلف مربوط به امپریالیسم می *

 ، محمد رضا سوداگربررسی نظریه های مربوط به امپریالیسم

http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4308/keta

b430800001.pdf 

http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4308/keta

http://marx.org/farsi/archive/lenin/works/1916/imperializm/index.htm
http://marx.org/farsi/archive/lenin/works/1916/imperializm/index.htm
http://www.nashrebidar.com/jahani/ketabha/jahani%203/bodhaye.htm
http://www.nashrebidar.com/jahani/ketabha/jahani%203/bodhaye.htm
http://www.nashrebidar.com/sakhtar/ketabha/sakhtar%205/amparyalism%20jadid%20anbashte.htm
http://www.nashrebidar.com/sakhtar/ketabha/sakhtar%205/amparyalism%20jadid%20anbashte.htm
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4308/ketab430800001.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4308/ketab430800001.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4308/ketab430800002.pdf
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b430800002.pdf 

http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4308/keta

b430800003.pdf 

http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4308/keta

b430800004.pdf 
  

، “امپراطوری”اند با طرح مقوالتی مانند اخیراً متفکرینی مانند تونی نگری کوشیده *

چالشی در مقابل مارکسیز  به طور عا  و نظریه امپریالیز  به طور خاص ایجاد نمایند. 

 ها پیگیری کنید:توان از طریق ای  لینکرا می ها به ای  چالشپاسخ مارکسیست

  
 ، الکس کالینیکوس، ترجمه ح ریاحی مارکسیز  و اناوه خلق -

http://www.nashrebidar.com/gunagun/ketabha/moarafi.kaliniko

s/marksism%20we...htm  

های نظریه و عمل انداز تاریخی )امپراطوری و محدودیتآنتونیو نگری در چشم -

 ، الکس کالینیکوس، ترجمه رامی  جوان ها(اتونومیست

http://www.nashrebidar.com/gunagun/ketabha/moarafi%20toni

%20nagari%20we/matalab%20pdf/TONI_25feb06-3.pdf  

 روشنگری در مورد جهانی شدن است:  ای  مقاله کوتاه نیز حاوی نکات *

 ، الکس کالینیکوس، ترجمه ن. جعفرپورجهانی دیگر چگونه ممک  است؟

http://www.nashrebidar.com/gunagun/ketabha/moarafi.kaliniko

s/jahani%20digar.htm  

های مقابله با ای در رابطه با راهدر یک دهه اخیر مااحث گوناگون و گسترده *

و... در گرفته است. “ جناش ضد جهانی سازی”و “ جهانی سازی”یا “ جهانی شدن”

بندی خوب و مفیدی جمع“ داریمانیفست ضد سرمایه”الکس کالینیکوس در کتاب 

 از:

  -داری علیه سیاره ماسرمایه-جهان ) فصل اول الف( تحلیل وضعیت کنونی 

 ( 27-76صص 

http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4308/ketab430800002.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4308/ketab430800003.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4308/ketab430800003.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4308/ketab430800004.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4308/ketab430800004.pdf
http://www.nashrebidar.com/gunagun/ketabha/moarafi.kalinikos/marksism%20we...htm
http://www.nashrebidar.com/gunagun/ketabha/moarafi.kalinikos/marksism%20we...htm
http://www.nashrebidar.com/gunagun/ketabha/moarafi%20toni%20nagari%20we/matalab%20pdf/TONI_25feb06-3.pdf
http://www.nashrebidar.com/gunagun/ketabha/moarafi%20toni%20nagari%20we/matalab%20pdf/TONI_25feb06-3.pdf
http://www.nashrebidar.com/gunagun/ketabha/moarafi.kalinikos/jahani%20digar.htm
http://www.nashrebidar.com/gunagun/ketabha/moarafi.kalinikos/jahani%20digar.htm
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–های گوناگون ماارزه با وضعیت کنونی )فصل دو  ها و استراتژیب( روش

  (86-929صص  -هاها و استراتژیگوناگونی

اندازهای داری یعنی چشمج( خطوط کلی جهانی دیگر فراتر از نظم سرمایه

 ( 927-937صص  -ی دیگرتصویر دنیاها -پیشاروی )فصل سو  

 دهد که به ویژه فصل دو  آن قابل توجه است. مشخصات کتاب:ارائه می

  9683، الکس کالینیکوس، ترجمه ناصر زرافشان، نشر آگاه، داریمانیفست ضد سرمایه

  
دموکراسی امروزه بسیاری افراد در ایران و جهان، علناً یا عمالً، به دفام از سوسیال *

-و .... مشغولند. در رابطه با بحران و بی“ چپ دموکرات”، “مدرن چپ”تحت لوای 

دموکراسی و رفرمیسم در جهان کنونی که مورد تأکید موضوعیت شدن سوسیال

 گردند: ها در سراسر دنیاست، ای  دو مناع به فارسی معرفی میمارکسیست

فرشید  ،اقتصادى سوسیال دمکراسى-نقدى بر تاریخچه گلوبالیسم و پروژه سیاسى

 فریدونی، سایت کارگری افق روش 

http://www.ofros.com/maghale/fferidony_naghdi.pdf 

  
  های حزبی و سیاسی خاص نویسنده معرفی و ای  مقاله که صرف نظر از دیدگاه

دموکراسی در های افول رفرمیسم و سوسیالزمینهشود، مقاله مفیدی است که به می

 پردازد: آن یعنی سوئد می“ المللیگاه بی قاله”

-15دولت رفاه مرد، زنده باد انقالب کارگری )سوسیالیز  و جناش کارگری در سوئد 

 ، فاتح شیخ االسالمی (9110

http://www.kargaran.org/02maqalat/990505fs.html 

  

  

http://www.ofros.com/maghale/fferidony_naghdi.pdf
http://www.kargaran.org/02maqalat/990505fs.html
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 پنجم فصل

 

 داری دولتیرژیم استالینیستی: سرمایه
  

 

 

 

 کالبد شکافی 

های استالینیستی در نه سال پیش دیوار برلی  فرو ریخت. اندکی پس از آن، رژیم

یعنی در روسیه و اروپای شرقی به همان سرنوشت دچار شدند. پنجاه و یک سال قال 

داری دولتی بندی رسید  که رژیم استالینیستی سرمایهم  به ای  جمع 9157سال 

است. م  دو کتاب در بس  ای  تزوری نوشتم. اما تا آزمون حوادث نظری را تأیید 

های استالینیستی رد یا قاول ها مطمز  بود. فروپاشی رژِیمشد از درستی آننکند، نمی

اگر پزشکی به بیمار بگوید که او به سرطان ماتالست و  ای  نظریه را ممک  ساخت.

پزشک دیگر بیماری او را سل تشخیص دهد، کالاد شکافی پس از مرگ آشکار 

 اند. خواهد ساخت که کدا  یک درست تشخیص داده

پذیر ساخت. اگر روسیه یک فروپاشی رژیم استالینیستی، ای  کالاد شکافی را امکان

رژیم استالینیستی یک دولت کارگری، حال از نوم فاسد و کشور سوسیالیستی و یا 

گیری ضد بایست به معنای قدرتتغییر شکل یافته آن بود، فروپاشی استالینیسم می

طور که انقالب باشد. چون باالخره کارگران از دولت کارگری دفام خواهند کرد همان

در  -کراتیک باشندگرا و بوروچقدر هم که راست هر-های کارگریشان از اتحادیه

کنند. کارگران به تجربه در مقابل کسانی که قصد نابودی اتحادیه را دارند دفام می
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یابند که اتحادیه، هر چند ضعیف و ناتوان، سازمان دفاعی کارگران است و می

گیرند و کنند، حقوق بیشتری میهای دارای اتحادیه کار میکارگرانی که در کارگاه

 نانی دارند که فاقد اتحادیه هستند. شرای  بهتری از آ

های استالینیستی از رژیم 9181-19آیا کارگران روسیه و اروپای شرقی در سالهای 

جا، خشونت کمتری از حمایت کردند؟ الاته که نه. کارگران کامالً منفعل بودند. در آن

ن از رخ داد. تنها کشوری که در آ9185-4اعتصاب معدنچیان در انگلیس در سالهای 

آمیز دفام شد، رومانی بود. اما ای  کارگران ناودند که از رژیم رژیم به شکل خشونت

 دفام کردند بلکه ای  کار توس  دستگاه امنیتی و پلیس مخفی انجا  شد.

بایست کنار زده رانیاً اگر ضد انقالب به قدرت رسیده بود، افراد رده باالی جامعه می 

رژیم استالینیستی ای  بود که همان کارکنانی که اقتصاد، شدند. اما ویژگی فروپاشی می

کردند، یعنی نوم  کالتورا جامعه و سیاست را در دوران استالینیسم مدیریت می

(Nomenklaturaهمچنان در الیه ،) های باالی جامعه باقی ماندند. حوادث سالهای

ها نه گامی به پیش بود و نه گامی به پس بلکه در واقع گامی به برای ای  19-9181

 ای  سو یا آن سو بود. 

چه اکنون در روسیه و گونه تفاوتِ کیفی بی  رژیم استالینیستی و آنبنا بر ای  هی 

داری طور که اکنون کسی در سرمایهاروپای شرقی حاکم است وجود ندارد. همان

 پیش از ای  هم اوضام به همی  منوال بوده است.  کند،بودنِ رژیم حاکم شک نمی

  
 داری دولتی در روسیه تولد سرمایه

المللی در روسیه طاقه کارگر را به قدرت رساند. تاریرات بی  9197انقالب اکتار 

های کارگری در آلمان، اتریش، مجارستان روی دادند انقالب واقعاً سترگ بود. انقالب

ست در فرانسه، ایتالیا و جاهای دیگر شکل گرفتند. لنی  و ایِ کمونیو احزاب توده

تروتسکی کامالً پذیرفته بودند که سرنوشت انقالب روسیه به پیروزی انقالب آلمان 

ها بارها و بارها تکرار کردند که بدون آن، ما محکو  به فنا خواهیم وابسته است. آن

 بود.

ست انجامید. فقدان یک حزب ( به شکل تراژیکی به شک9198-26انقالب آلمان )
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بینیم که انقالبی با کادرهای آبدیده، انقالب را به شکست کشاند. ما بارها و بارها می

رسند: اسپانیا و فرانسه های پرولتری به علت ناودِ حزب انقالبی به پیروزی نمیانقالب

، 9175، پرتغال 9138، فرانسه 9143، اتریش 9155-54، ایتالیا و فرانسه 9163در 

 .9180-89، لهستان 9171ایران 

منجر به چرخش به سمت بدبینی و ساز و کارهای  9126شکست انقالب آلمان در 

دست راستی در روسیه شد. استالی ، نارد بر علیه تروتسکی را به شکل آشکار در 

آغاز کرد. ای  واقعیت که لنی  در بستر مرگ بود و حدود یک سال بود که از  9126

ده بود، به او کمک کرد. تایی  تروتسکی از عروج استالینیسم به عنوان دور خارج ش

داری جهانی کامالً درست بود. به همی  ی انزوای انقالب روسیه و فشار سرمایهنتیجه

خاطر، تحلیل او از رژیم استالینیستی به عنوان رژیم فاسد کارگری در آن زمان معتار 

 بود.

جهانی چه اتفاقی افتاد؟ آیا کمیت فشار منجر به تغییر داری اما با ادامه فشار سرمایه

 کیفی ]در ماهیت حکومت[ شد؟

اگر یک سگ هار به م  حمله کند، الز  است که وسایل دفاعی م  با او تناسب 

برد، م  نیز مجاور به داشته باشد و م  قرینه او باشم. اگر او خشونت به کار می

های او نیست پس های م  قابل مقایسه با دنداناستفاده از خشونت هستم. الاته دندان

م  مجاور  که از چماق استفاده کنم. اگر م  سگ را بکشم، تقارن بی  به ما به هم 

قدر قوی خورد و اگر او هم مرا بکشد باز تقارنی باقی نخواهد ماند. اما اگر م  آنمی

حساب م  را برسد و قدر قوی نااشد که نااشم که او را از پای در آور  و او هم آن

هر دوی ما چند ماه در یک اتاق گیر افتاده باشیم، در پایان چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 

 دیگر کسی تفاوتی بی  م  و سگ هار احساس نخواهد کرد. 

حکومت شوراها مورد حمله قوای مسلح آلمان، انگلستان، آمریکا، فرانسه، ایتالیا، 

-ها همراه با ارتشوانی و ترکیه قرار گرفت. ای  ارتشژاپ ، رومانی، فنالند، التویا، لیت

های سفید نتوانستند ارتش سرخ را شکست دهند. از سوی دیگر حکومت های روس

داری در سطح جهانی نشد. های سرمایهانقالبی روسیه هم قادر به برانداخت  حکومت

نیستی را داری جهانی تحت شدیدتری  فشارها رژیم استالیبه همی  خاطر، سرمایه
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مجاور ساخت که بیش از پیش شایه خود او شود. قوانی  حرکت اقتصاد و ارتش 

 داری جهانی یکی بودند.روسیه با قوانی  سرمایه

سال به کشورهای پیشرفته  20یا  94استالی  اعال  کرد که روسیه طی  9128در سال 

جایی خواهد صنعتی خواهد رسید. ای  به ای  معنا بود که طی یک نسل روسیه به 

رسید که انگلستان حدود صد سال پس از انقالب صنعتی رسیده بود. در انگلستان سه 

داری ی سرمایهقرن از حصارکشی تا رها شدن از مسأله دهقانان طول کشید تا توسعه

“ گراییجمع”تسهیل شد. در روسیه در عرض سه سال از دهقانان تحت عنوان 

 )کلکتیویسم(، سلب مالکیت شد. 

جمعی ها میلیون خانواده دهقانی در ای  رویه سلب مالکیت شدند و به مزارم دستهد

فرستاده شدند، تا گرفت  غالت اضافه از آنان به منظور فروش در بازار جهانی و 

ها نفر از کارگران صنعتی جدید طور تغذیه میلیونآالت صنعتی و همی خریدن ماشی 

های بردگی در سیاری یعنی همان گوالگها گاهها نفر به اردوتسهیل شود. میلیون

فرستاده شدند. دهشت ناشی از سیاست کلکتیویزاسیون استالی  ای  جمله مارکس در 

کاپیتالیسم از همان بدو تولد تا د  ”جلد اول کاپیتال را به یاد می آورد که نوشت: 

 “ مرگ به خون و لج  آغشته است.

داری در آمریکا در به حرکت در آوردن ش بردهکار بردگی در روسیه ما را به یاد نق

   داری داری و نقش تجارت برده در انگلستان در توسعه سرمایههای سرمایهچرخ

 .“ دیوارهای بریستول با خون سیاهان پوشیده شده است”اندازد: می

ی بسیار اش را به راه انداخت، از پایهنظامی-هنگامی که استالی  ماشی  صنعتی

ی از کشورهایی که با آنان روبرو بود آغاز کرد. وقتی آلمان نازی ]به م ابه ترضعیف

کرد، ماشی  نظامی ساخته خصم نظامی مستقیم روسیه[ تانک و هواپیما تولید می

توانست بازتاب دهنده نیروهای تولیدی روسیه باشد )دهقانان روسی در استالی  نمی

کردند( اما مجاور بود ی چوبی استفاده میهاتراکتور نداشتند بلکه از خیش 9128سال 

 نیروهای تولیدی آلمان را بازتاب دهد. 

سازی روسیه بیش از پیش به سمت بنا کردن صنایع سنگی  به عنوان مانای صنعتی

 سازی گرایش یافت.صنعت اسلحه
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ای از تحقیقاتی که انجا  داد ، مقایسه تولید در برنامه های پنج ساله مختلف در پاره

-های اول تا پنجم را یافتم و آندر روسیه به نظر  بسیار جالب آمد. م  اهداف برنامه

ها را با هم مقایسه کرد  )در روسیه تحت حکومت استالی  هی  کس جرأت ای  کار 

 را نداشت.(

میلیون  5/90گذاری برای تولید فوالد در برنامه اول، در بخش صنایع سنگی ، هدف

میلیون ت ، در  28میلیون ت ، در برنامه سو  97برنامه دو   ت  تعیی  شده بود؛ در

میلیون ت .  2/55میلیون ت  و در برنامه پنجم  5/24برنامه چهار  )در نتیجه جنگ( 

واضح است که نمودار به سرعت به سمت باال در حرکت است. در مورد صنایع 

 بینیم.الکتریسیته، زغال، چدن و... هم روند مشابهی را می

بخش کاالهای مصرفی تصویر کامالً متفاوت است. برای م ال کاالهای کتانی: در در 

. در 7/5، چهار  1/5، سو  9/4میلیون متر، در برنامه دو   7/5برنامه پنج ساله اول 

گذاری افزایش نداشته است. در مورد کاالهای پشمی وضعیت طول بیست سال هدف

ریزی شده بود که تولید مه پنج ساله اول برنامهتر است: در برناکنندهاز ای  هم ناراحت

. 941، برنامه چهار  977، برنامه سو  227میلیون متر باال برود؛ در برنامه دو   270تا 

 درصدی تولید در طول بیست سال را نشان می دهد. 50ها کاهش تقریاا گذاریهدف

 در تولید کفش نه.پس روسیه در تولید سفینه فضایی اسپوتنیک خیلی موفق بود اما 

گذاری ی نیاز به انااشت سرمایه قرار دارد. اگر فورد سرمایهداری، تحت سیطرهسرمایه

داری، هر های سرمایهنکند توس  جنرال موتورز زمی  خواهد خورد. رقابت بی  بنگاه

ی بیشتر گذاری کنند تا سرمایهکند که بیشتر و بیشتر سرمایهها را مجاور میکدا  از آن

ها را داران، همی  طور هر کدا  از آنو بیشتری انااشت نمایند. رقابت بی  سرمایه

کند که است مار کارگران را افزایش دهند.  ستم سرمایه بر کارگران روی دیگر وادار می

 هاست.سکه رقابت بی  سرمایه

یه هم های کارگر و دهقان روسای  مسأله در مورد استاداد استالینیستی حاکم بر توده

ها شاهد هستیم نتیجه ای از آن را در گوالگصادق است. است مار شدید که نمونه

ها داری سایر کشورها و در رأس آنداری روسیه و سرمایهفرعی رقابت بی  سرمایه

 آلمان بود.
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گاه واژه اتحاد شوروی یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی م  هی  9157از

(U.S.S.Rرا به کار نارد )ها کامالً دروغ بودند. شورایی در ا . هر دوی ای  واژهه

ها یک کاندیدا در هر حوزه روسیه استالینیستی وجود نداشت. در همه انتخابات

درصد آراء را کسب  11گاه کمتر از انتخاباتی وجود داشت )مانند آلمان نازی( و هی 

برای  9157نتخابات درصد هم باالتر نرفت. در ا 900نکرد و غیر از یک مورد از 

-ای  پراودادرصد آراء را به دست آورد. روز بعد  950انتخاب صدر شورا، استالی  

های دیگر برای رأی دادن به استالی  آمده بودند گونه توضیح داد که افرادی از حوزه

شان را نشان دهند. معموالً رسم است که نتیجه انتخابات پس از تا حمایت مشتاقانه

در التویا،  9150عال  شود، الاته باز به غیر از یک مورد: در رفراندو  گیری ارأی

( بنگاه خاری مسکو Taasلیتوانی و استونی به منظور پیوست  به شوروی، تاس )

گیری اعال  کرد. به اشتااهی مرتکب شد و نتیجه انتخابات را یک روز قال از رأی

 گیری منتشر کرد!روز قال از رأی لندن هم نتیجه رفراندو  را یک تایمزهمی  خاطر، 

بنامیم. اتحاد یک اجتمام داوطلاانه است. اتحاد بی  “ اتحاد”توانیم آن رژیم را ما نمی

روسیه و اوکرای  از سنخ اتحاد بی  انگلستان و هند بود. پس آن رژیم یک امپراتوری 

. روسیه، به سوسیالیسم اشاره دارد Sیعنی  USSRبود و نه یک اتحاد. حرف سو  در 

باز      “ جماهیر”به  Rداری دولتی بود. آخری  حرف یعنی سوسیالیستی ناود بلکه سرمایه

 ها جمهوری یعنی دموکراسی ناودند بلکه استاداد توتالیتر بودند.گردد. آنمی

  
 اندداری دولتی ارائه شدهاستدالالتی که بر علیه تئوری سرمایه

داری دولتی اهمیت جلوه دادن تزوری سرمایهراستای کمتا کنون سه استداللِ اصلی در 

شود در داری با مالکیت دولتی مشخص میکه سرمایهاقامه شده است. نخست ای 

 حالی که مالکیت موجود در روسیه دولتی بود و نه خصوصی.

ریزی نیست. اقتصاد روسیه یک اقتصادِ داری قابل انطااق با برنامهکه سرمایهدو  ای 

 ریزی شده بود.مهبرنا

چه در روسیه الز  بود، یک انقالب سیاسی برای تغییر ساختار که آنسو  ای 

داری ما نیاز به یک انقالب اجتماعی و نه صرفاً حکومت بود در حالی که در سرمایه
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 سیاسی را داریم.

 ها را به ترتیب بررسی خواهیم کرد.ما هر کدا  از ای  استدالل

 فلسفه فقرگوی فرانسوی در کتابش ن سوسیالیستِ پریشان، پرودو9857سال  در

داری مساوی است با مالکیت خصوصی. مارکس در نقدی آتشی  نوشت که سرمایه

مالکیت خصوصی یک انتزام حقوقی ”نوشت که  فقر فلسفه بر پرودون تحت عنوان

هم      داریداری یکی بود پس ما در دوران بردهاگر مالکیت خصوصی با سرمایه“ است.

داری داشتیم چون مالکیت خصوصی وجود داشت؛ در دوران فزودالیسم سرمایه

های پرودون در هم داری داشتیم چون مالکیت خصوصی وجود داشت. اندیشهسرمایه

م  یک ”دهد. و برهم هستند. شکلِ مالکیت فق  یک شکل است و از محتوا خار نمی

چیست. ممک  است شراب، “ چیز”که ای   جا معلو  نیستدر ای “: دار “ چیز”لیوان 

های یکسان آب و یا آشغال باشد. چون ظرف و مظروف با هم یکی نیستند، مظروف

توان در بطری، لیوان و یا فنجان توانند در ظروف مختلف ریخته شوند. آب را میمی

داری، نظا  رعیتی و کارمزدی بشود ریخت. اگر مالکیت خصوصی بتواند شامل برده

تواند هم همراهِ مالکیت خصوصی باشد و هم مالکیت دولتی. داری حتماً میبرده پس 

     ای به برده دیگر ها ساخته شد. م  مطمزنم هی  بردهاهرا  مصر به دست برده

کنیم گفت خدا را شکر که ما برای فرعون یعنی دولت که صاحب ماست کار مینمی

ی رواب  مسل  بی  بردگانی بود که در در قرون وسط”و نه برای یک ارباب شخصی. 

کردند و اربابانی که در ملک اربابی ساک  بودند. اما نوم دیگری ها زندگی میدهکده

های کلیسا ها بر روی زمی از نظا  رعیتی هم وجود داشت و آن هم کار کردن رعیت

  بود. ای  واقعیت که کلیسا تحت مالکیت فردی قرار نداشت، چیزی از باری کم 

 کردند.هایی قرار داشت که برای کلیسا کار میکرد که بر دوش رعیتنمی

ریزی شده گوید در روسیه استالینی اقتصادِ برنامهاما در مورد استدالل دو  که می

ریزی نداریم: صحیح نیست. داری ما برنامهکه در سرمایهوجود داشت در حالی 

 ریزی وجود دارد اما حد، برنامهداری ای  است که در هر تک واویژگی سرمایه

جا واحدی وجود ندارد. در کارخانه فورد یک برنامه وجود دارد. در آنریزیِ بی برنامه

شود. یک فرماندهی برای هر اتوموبیل یک و نیم موتور یا سه الستیک تولید نمی
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ر گوید چند عدد موتور، الستیک و... باید تولید شوند. همی  طومرکزی هست که می

جا حاکم است اما بی  فورد و جنرال موتورز هرج و مرج جریان یک برنامه هم بر آن

ای بی  دارد. در روسیه استالینی یک برنامه برای اقتصاد روسیه وجود داشت اما برنامه

 اقتصاد روسیه و م الً اقتصاد آلمان وجود نداشت.

ت است، سومی  هنگامی که بحث شرایطی مطرح بشود که در آن دولت مخزن ررو

خورد. استدالل در مورد تمایز بی  انقالب سیاسی و انقالب اجتماعی با  سر زمی  می

یک انقالب سیاسی روی داد. سلطنت سرنگون شد و به  9860در فرانسه در سال 

جای آن مجدداً جمهوری برقرار شد. ای  واقعه به هی  وجه تنظیمات اجتماعی را در 

داران بودند و نه دولت. در جایی که دولت ت، سرمایههم نریخت چون صاحاان ررو

ها مخزن رروت است، برای گرفت  قدرت سیاسی از حاکمان باید قدرت اقتصادی آن

 گونه جدایی بی  انقالب سیاسی و انقالب اجتماعی وجود ندارد. را تصاحب کرد. هی 

  
 روحیه ساختاستالینیزم جنبش کارگری بین المللی را منحرف و بی

وقتی استالی  کنترل کامل حکومت روسیه را به دست گرفت، احزاب کمونیست را در 

 هر کجا تابع الزمات سیاست خارجی شوروی کرد.

گیری هیتلر در آلمان، هنگامی که تروتسکی فراخوان جاهه چند م ال: در آستانه قدرت

الی ، حزب ها را صادر کرد، استهای کارگری برای متوقف ساخت  نازیمتحد سازمان

 خواند و تروتسکی را به همی  ترتیب.“ سوسیال فاشیست”دموکرات آلمان را سوسیال

راستی فرانسه به مسکو آمد و وزیر دستوقتی دو سال پس از پیروزی هیتلر، نخست

ائتالفی بی  روسیه و فرانسه تشکیل شد، ندای جدیدی به گوش رسید: کمونیستها 

های فرانسه([ به ها ])کمونیستیت کنند. بعد از آن، آنباید از فرانسه دموکراتیک حما

 بودجه نظامی فرانسه رأی دادند و الخ.

استالی ، احزاب کمونیست چرخش جدیدی -پس از قرارداد هیتلر 9161در اوت 

نمودند. وقتی لهستان از سمت شرق توس  روسیه و از سمت غرب توس  آلمان 

با یک فوت از جانب شرق و ”اشغال شد، مولوتوف، وزیر خارجه روسیه اعال  کرد: 

ای  “ ی باقی نماند.یک فوت از طرف غرب، از ای  مخلوق زشت معاهده ورسای ارر
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توانست اضافه کند: و درست است که لهستان مخلوق بدترکیای بود اما مولوتوف  می

 ها لهستانی هم باقی نماند.هی  ارری از سه میلیون یهودی و  میلیون

کنم که از دو ملت را فراموش نمی 9150می  9در  پراودام  هی  وقت سرمقاله 

گفت که الاته منظور از آلمان، روسیه سخ  میطلب یعنی ملت آلمان و ملت صلح

 آلمان هیتلری بود.

آلمان به روسیه حمله کرد، خ  احزاب استالینیست از اساس  9159وقتی در ژوئ  

یک آلمانی خوب، یک ”ای  شعار اعال  شد که:  پراودادگرگون شد. بارها و بارها در 

به قلم ایلیا ارناورگ خواند . او  پراودام  داستانی را در  9156در “ آلمانی مرده است.

شود،     کرد که وقتی با یک سرباز شوروی روبرو میسربازی آلمانی را توصیف می

ای  یک گزاره “ م  فرزند یک آهنگر هستم.”گوید: برد و میهایش را باال میدست

   طاقاتی روش  بود. اما واکنش سرباز روس چه بود؟ ارناورگ ای  طور گزارش 

 و با سرنیزه او را زد.“ تو هنوز یک آلمانی خونخوار هستی”د که او گفت: دهمی

کردند. ها در اغلب اوقات رهاران احزاب کمونیست محلی را غافلگیر میای  زیگزاگ

دو ماه پس از آغاز جنگ جهانی دو  م  دستگیر شد  و با دبیر کل حزب کمونیست 

ز شد، او بر حسب تحلیل چند ماه فلسطی  در یک زندان بود . هنگامی که جنگ آغا

پنداشت که ای  جنگی ضد فاشیستی است و به همی  خاطر تصمیم گرفت قالش می

رفت. که به شکل داوطلاانه به ارتش بریتانیا ملحق شود. اما کار حکومت کند پیش می

تواند پس از دو ماه پاسخ درخواستش را دریافت کرد که  حاکی از ای  بود که او می

دان بیرون بیاید و به ارتش بریتانیا ملحق شود. ولی در ای  فاصله او فهمید که از زن

ای  جنگ، ضد فاشیستی نیست و به همی  خاطر درخواستش را پس گرفت و ترک 

زندان و پیوست  به ارتش انگلیس را رد کرد. ما چهار نفر تروتسکیست در زندان 

ندانی هستیم اما میر سولنیم )دبیر بودیم و ای  حکایت را درست کرده بودیم که ما ز

های کل حزب کمونیست فلسطی ( یک زندانی داوطلب است. در واقع ای  زیگزاگ

کرد. روی یک دیوار ای  حزب کمونیست در خیابانهای حیفا به خوبی بروز پیدا می

بر “. زنده باد نارد ضد فاشیستی! حزب کمونیست فلسطی ”شعار نوشته شده بود: 

مرگ بر جنگ امپریالیستی! حزب کمونیست ”شعار دیگری بود:  دیوار کناری
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مرگ بر هیتلر و متحد پنهانیش چرچیل! ”کمی بعد شعار دیگری ظاهر شد: “. فلسطی 

و الاته همه ای  شعارها در رابطه با یک جنگ واحد “. حزب کمونیست فلسطی 

 ساخته شده بودند.

در اروپا در گرفت، احزاب  پس از پایان جنگ هنگامی که خیزش انقالبی عظیمی

کمونیست سیاست شوروی ماتنی بر خاموش کردن آتش را در پیش گرفتند. در اوت 

شد، نهضت مقاومت فرانسه که توس  حزب کمونیست فرانسه رهاری می 9155

ها را از پاریس بیرون انداخت. موریس تورز رهار حزب کمونیست فرانسه از آلمانی

و بدی  “ یک ارتش، یک پلیس، یک دولت”اعال  کرد: مسکو سر رسید و در پاریس 

 ترتیب نهضت مقاومت فرانسه خلع سالح شد. 

در ایتالیا هم نهضت مقاومت دیگری وجود داشت که توس  حزب کمونیست رهاری 

شد که توانست از پس موسولینی بر بیاید. اما تولیاتی دبیر کل حزب کمونیست می

از دولت متحد پادشاه، که قاال همدست موسولینی  ایتالیا به سرعت از مسکو آمد تا

 ها، که دوستان موسولینی بودند، اعال  حمایت کند.بود، و ژنرال

های متعدد دیگری از خیانت به انقالب در ای  و آن توانیم جلوتر برویم و نمونهما می

ز کشور توس  احزاب استالینیست را نشان دهیم. پتانسیل انقالبی ایجاد شده پس ا

تر از پایان جنگ جهانی اول بود. احزاب استالینیست جنگ جهانی دو  بسیار عظیم

 نقشی حیاتی در جلوگیری از فعلیت یافت  ای  پتانسیل ایفا کردند.

  

 داری دولتی اهمیت تئوری سرمایه 

سال از حمایت عظیمی در جناش کارگری جهانی برخوردار  30استالینیسم به مدت 

انقالبی یعنی تروتسکیز  را به حاشیه راند. جذابیت استالینیز  به بود و سوسیالیسم 

 م ابه ]تجلی و نماینده[ کمونیسم بسیار قابل توجه بود. 

 اکنون با فروپاشی رژیم استالینیستی در روسیه، اوضام تغییر کرده است.

به نظر ”، از اریک هابزبا ، مرشد حزب کمونیست بریتانیا سوال شد: 9110در فوریه 

هابزبا  پاسخ “ اندرسد در شوروی، کارگران در حال سرنگون کردن دولت کارگریمی

گاه کس در شوروی هی بدیهی است که آن دولت، دولت کارگری نیست. هی ”داد: 
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دانند که دولت اعتقاد نداشته که آن دولت، دولت کارگری بوده و کارگران هم می

اه یا حتی بیست سال قال به ما نگفته پس چرا هابزبا  ای  را پنج“ کارگری نیست.

 بود؟

اوج انحراف ایدئولوژیک حزب کمونیست بریتانیا در دقایقی از جلسه کمیته اجرایی 

ای  حزب آشکار شد که به دناال فروپاشی شوروی برگزار گردید. نینا تمپل دبیرکل 

 حزب گفت: 

 ( بوده است.SWPکنم حق با حزب کارگران سوسیالیست )م  فکر می”

گفتند که در اروپای شرقی سوسیالیسم حاکم ها درست میتروتسکیست

 “گفتیم.ها پیش میکنم ما باید ای  را مدتناود و فکر می

افتد که اگر پاپ اعال  کند که خدا با خواندن جمالت نینا تمپل آد  به ای  فکر می

ادامه خواهد افتد؟ کلیسای کاتولیک چگونه به حیات خود مرده است، چه اتفاقی می

 داد؟

اغتشاش ایجاد شده در بی  احزاب کمونیست در سرتاسر جهان خرد کننده بوده 

داری ها پیش اعال  کرده بودیم که در روسیه سرمایهاست. برای ماهایی که مدت

دولتی حاکم است، فروپاشی شوروی پلی به سوی آینده برقرار ساخت و سنت 

   را حفظ کرد. صحیح مارکسیستی و سوسیالیز  از پایی

احزاب استالینیست در سراسر جهان از حمایت عظیمی برخوردار بودند. استالینیسم 

هایی را تحت تأریر قرار داد که خود را غیر همی  طور بسیاری از سوسیالیست

کردند. پاشنه آشیل، در تعایری بود استالینیست و یا حتی ضد استالینیست تعریف می

دانستند و نه ها استالی  را وارث انقالبشان میستالینیز  باشد. آنکننده واقعیت اکه بیان

گورک  آن. رابطه بی  استالی  و انقالب اکتار بسیار شایه نسات کلیسای کاتولیک با 

تما  رروت و دستگاه سرکوب و تفتیش عقایدش با آن نجار ناصری است که میز 

از سوراخ سوزن از ورود عاور شتر ”گفت: کرد و میرباخواران را واژگون می

 “ رروتمندان به بهشت آسانتر است.

***** 
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 منابع برای مطالعه بیشتر* 

ها پیش به فارسی داری دولتی سالخوشاختانه ارر تونی کلیف در باره سرمایه* 

ای دور از چشم همگان در اینترنت قرار گرفته بود. از طریق ترجمه شده و در گوشه

 ل ترجمه فارسی ای  کتاب را در ده بخش مطالعه کنید: توانید کها میای  لینک

http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab419

7/ketab4197_1.pdf 

http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab419

7/ketab4197_2.pdf 

http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab419

7/ketab4197_3.pdf 

http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab419

7/ketab4197_4.pdf 

http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab419

7/ketab4197_5.pdf 

http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab419

7/ketab4197_6.pdf 

http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab419

7/ketab4197_7.pdf 

http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab419

7/ketab4197_8.pdf 

http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab419

7/ketab4197_9.pdf 

http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab419

7/ketab4197_10.pdf 
داری دولتی بودن روسیه استالینیستی خالصه خوبی از نظریه کلیف در باره سرمایهاما 

توان در ای  کتاب بسیار های مطرح در ای  مورد را میو مقایسه آن با سایر دیدگاه

ارزشمند یافت که توس  الکس کالینیکوس از اعضای برجسته کمیته مرکزی حزب 

 گارش درآمده است: ( به نSWPکارگران سوسیالیست بریتانیا )

، الکس کالینیکوس، ترجمه محمد رفیعی مهر آبادی، تروتسکی و تروتسکیز 

صص “( های مجددگیریموضع)”، فصل پنجم 9689انتشارات خجسته، چاپ اول 

977-947  
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http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4197/ketab4197_2.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4197/ketab4197_2.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4197/ketab4197_3.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4197/ketab4197_3.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4197/ketab4197_4.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4197/ketab4197_4.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4197/ketab4197_5.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4197/ketab4197_5.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4197/ketab4197_6.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4197/ketab4197_6.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4197/ketab4197_7.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4197/ketab4197_7.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4197/ketab4197_8.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4197/ketab4197_8.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4197/ketab4197_9.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4197/ketab4197_9.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4197/ketab4197_10.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4197/ketab4197_10.pdf
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  ترمنابع برای مطالعه گسترده* 

مااح ات ها تنها در سطوح باالی امروز بحث تحلیل تجربه شوروی برای کمونیست

های فعالیت کمونیستی نیز تری  جناهنظری مطرح نیست بلکه سایه خود را بر کوچک

داند که حتی برای افکنده است و هر اکتیویست و آژیتاتور )مالغ( کمونیست می

 های روتی  خود هم نیاز به تسل  بر ارائه تایینی از ای  تجربه دارد. پیشارد فعالیت

  
 شود که بخش عمده قربانیان ای  واقعیت فراموش می در تالیغات بورژوایی *

های انقالبی، از اعضایی در سطح مرکزیت و دفتر های استالینی، کمونیستتصفیه

سیاسی حزب گرفته تا کادرهای عادی بود. به خاطر زنده نگاه داشت  ای  واقعیت 

و یادبودِ خاطره ”خود را به تروتسکی و تروتسکیز  است که الکس کالینیکوس کتاب 

های کار اجااری ناپدید شدند و همچون اعضای اپوزیسیون چپ که در اردوگاه

داری از یک نوم سوسیالیز  جانب 9163-7در “ ورکوتا”کنندگان در اعتصاب شرکت

هایی بود که به تازگی در اروپای در حال فروپاشی کردند که کامالً متفاوت از رژیممی

کند که ای  افراد به لینیکوس در جای دیگری اشاره می، تقدیم کرده است. کا“هستند

سولژنیتسی  در “ آمیزتحسی  اجااری و اکراه”خاطر شجاعت و عز  راسخشان از 

 برخوردار شدند. “ الجزایر گوالگمجمع”کتاب 

  
و تادیل آن “ اتحاد شوروی”گزارش فشرده و بسیار جالب توجه روند تحوالت در  *

جا و تأریرات منفی آن بر تحوالت انقالبی در اروپا را در ای  داری دولتیبه سرمایه

 بخوانید:

، کریس هارم ، ترجمه پرویز بابایی و جمشید نوایی، نشر نگاه، تاریخ مردمی جهان

 344-14)امید فرو خورده(،  415-397)پسرفت بزرگ( و  438-15، صص 9683

 )جنگ سرد( 

  
اتحاد ”اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اختالف در مورد تحلیل ماهیت مناساات  *

بندی چپ ایران )م الً به خطوط یک، یکی از عوامل اصلی تقسیم“ جماهیر شوروی

شد: از یک سو تأیید دو، سه و چهار( بود و نظرات گوناگونی در ای  زمینه ارائه می
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های خ  یک( تا نظرگاه-اردوگاهی و وابستگی به آن )حزب توده“ سوسیالیز ”کامل 

قادی مختلف نسات به اردوگاه شرق که عموماً از یک زمینه مائوئیستی برخوردار انت

نمای جریانات موسو  دانست  شوروی )که خصلت“ سوسیال امپریالیز ”بودند مانند 

)که در خ  چهار تأریراتی “ رویزیونیسم خروشچفی”به خ  سه بود( یا اصطالح 

است وجه مشترک غالب ای  طور که از عناوی  هم مشخص داشت( و.... همان

اردوگاهی ای  بود که جملگی، تغییر ریل “ سوسیالیز ”های انتقادی در مقابل دیدگاه

های پس از مرگ استالی  و به ویژه تحوالت پس از را به  سال“ شوروی”جامعه 

و روی کار آمدن دار و دسته “ حزب کمونیست اتحاد شوروی”کنگره بیستم 

های مختلف د که از منشاء و زمینه مائوئیستی ای  نظرگاهدانستنخروشچف مرتا  می

ها عمالً قائل به نقد مناساات حاکم بر حکایت داشت. به عاارت دیگر، ای  دیدگاه

دهد که خشت اولِ ای  از منظر استالینیسم بودند و همی  امر نشان می“ شوروی”

انجامید. بنا هایی میاههمااحث تا چه حد کج بنا نهاده شده بود و ای  مسیر به چه بیر

“ اتحاد شوروی”دانست  جامعه “ دولت منح  کارگری”هایی مانند بر ای  دیدگاه

ها ارائه داد( که دست کم، خود را در تقابل با آن“  سرمایه داری دولتی”)کلیف نظریه 

و روی کارآمدن استالی   60های را با تحوالت سال“ شوروی”تغییر ریل جامعه 

های گوناگون چپی که خود را در انست، در چپ رادیکال ایران )شاخهدمرتا  می

طور که شد. همانکردند( نمایندگی نمیاردوگاهی تعریف می“ سوسیالیز ”تقابل با 

اشاره شد ای  عقب و پرت بودن سطح مااحث در چپ رادیکال ایران به ای  دلیل بود 

ایستی و منشاءهای مائوئیستی، خوجهها که بافت ای  چپ عمدتاً از جریاناتی با زمینه

 30های ابتدایی دهه اردوگاه به سال“ سوسیالیز ِ”شد که گسستشان با و... تشکیل می

شمسی( و در واکنش به تحوالت پسااستالینیستی در ای  کشورها مربوط  50میالدی )

 شد؛ بر عکسِ چپ رادیکال در اروپای غربی و آمریکای التی  که تروتسکیز  درمی

های هایی از چپ رادیکال در ایران در سالآن نفوذ قابل توجهی داشت. الاته بخش

ای در جاناههای پیگیر و همه، کوشش30)شمسی( و اوایل دهه  40پایانی دهه 

های گوناگون خود انجا  دادند که تأریر خود را در راستای تصحیح و ارتقای دیدگاه

و  30های پایانی دهه هم داشت. در سال“ شوروی”مااح ات مربوط به تحلیل جامعه 
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های چند سال قال از فروپاشی بلوک شرق، حزب کمونیست ایران در قالب ضمیمه

مارکسیز  و ”های ، تحت عنوان بولت “(به سوی سوسیالیز )”ارگان تزوریک خود 

قع هایی در ای  رابطه ارائه داد که در مقایسه با مااحث تا آن مودیدگاه“ مسأله شوروی

های چشمگیری چپ در ایران )و حتی مناطق دیگر( از تمایز، انسجا  و شایستگی

نیز قائل به ای  “ مارکسیز  و ماحث شوروی”های برخوردار بود. نویسندگان بولت 

داری دولتی بوده است نظر بودند که مناساات حاکم بر جامعه شوروی، از نوم سرمایه

میالدی در  20های پایانی دهه تحوالت سال گیری ای  مناساات را تاو ریشه شکل

مارکسیز  و مسأله ”های بولت “ داری دولتیسرمایه”ی کردند. نظریهشوروی دناال می

دانست  “ داری دولتیسرمایه”هایی دارد. با نظریه کلیف در ای  زمینه تفاوت“ شوروی

به اردوگاه و در نتیجه گسست قاطعانه از هر گونه توهمی نسات “ اتحاد شوروی”

شرق و مسلح کردن چپ رادیکال در ای  زمینه، در ایران توس  جریان و افرادی 

نداشتند. صرف نظر از تعلقات “ تروتسکیستی”صورت گرفت که ریشه و منشاء 

های بعدی آنان در موضوعات دیگر، گیریکنندگان ای  نظریات و موضعحزبی ارائه

ریراتی فراحزبی و بسزا در ارتقای سطح و کیفیت ها، تأهای ارائه شده در بولت دیدگاه

  ها الز  به نظر مااحث چپ رادیکال در ایران داشت و از ای  حیث آشنایی با آن

 رسد: می

در سطح اینترنت در دسترس “ مارکسیز  و مسائل شوروی”های متأسفانه بولت  

توانید ای  رابطه می های نویسندگان بولت  درنیستند اما برای آشنایی با برخی دیدگاه

)دوره دو ، شماره سو (  که در اینترنت در “ به سوی سوسیالیز ”به ای  شماره از 

 باشد مراجعه کنید: دسترس می

http://www.iran-

archive.com/sites/default/files/sanad/hezbe_komonist-

be_suye_sosialism_dowre_2_003_1.pdf 

در ای  رابطه به شکل “ به سوی سوسیالیز ”ها و اسناد بولت  و برخی از نوشته - 

 پراکنده در دسترس هستند:

مارکسیز  و مسأله ”)بولت   مسائل گرهی در تحلیل شکست پرولتاریا در شوروی

http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/hezbe_komonist-be_suye_sosialism_dowre_2_003_1.pdf
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/hezbe_komonist-be_suye_sosialism_dowre_2_003_1.pdf
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/hezbe_komonist-be_suye_sosialism_dowre_2_003_1.pdf
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 (:  9634، آبان 2، شماره “شوروی

 www.hekmat.public-archive.net/fa/2750fa.html 

)بولت ...، خطوط اصلی یک نقد سوسیالیستی به تجربه انقالب کارگری در شوروی 

  (:9637، فروردی  6شماره 

 http://hekmat.public-archive.net/fa/2500fa.html 

  :(9635)بولت ...، اسفند  های انحراف و شکست انقالب پرولتری در شورویزمینه

www.hekmat.public-archive.net/fa/1160fa.html 
  

 “: مارکسیز  و مسأله شوروی”فهرست کل مقاالت بولت  

www.hekmat.public-archive.net/BS2List.html 

  
از روند “  مارکسیز  و مسأله شورویبولت  ”های طور که گفته شد در تحلیلهمان *

، بر معضالت و مااح ات نیمه دو  دهه “اتحاد شوروی”داری در گیری سرمایهشکل

شد. در ای  ارر که توس  یکی از نویسندگان بولت  به نگارش درآمده، تأکید می 9120

 8های مربوط به کتاب را که در ای  دیدگاه به تفصیل توضیح داده شده است. لینک

 جا دناال کنید:بخش تنظیم شده از ای 

ساز یک انقالب )مروری بر مااح ات اقتصادی حزب بلشویک در دوران سرنوشت

 جعفر رسا (،9125-28سالهای 

http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4205/keta

b4205_1.pdf 

http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4205/keta

b4205_2.pdf 

http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4205/keta

b4205_3.pdf 

http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4205/keta

b4205_4.pd 

http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4205/keta

b4205_5.pdf 

http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4205/keta

b4205_6.pdf 

http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4205/keta

b4205_7.pdf 

http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4205/keta

http://www.hekmat.public-archive.net/fa/2750fa.html
http://hekmat.public-archive.net/fa/2500fa.html
http://www.hekmat.public-archive.net/fa/1160fa.html
http://www.hekmat.public-archive.net/BS2List.html
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4205/ketab4205_1.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4205/ketab4205_1.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4205/ketab4205_2.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4205/ketab4205_2.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4205/ketab4205_3.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4205/ketab4205_3.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4205/ketab4205_4.pd
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4205/ketab4205_4.pd
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4205/ketab4205_1.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4205/ketab4205_1.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4205/ketab4205_6.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4205/ketab4205_6.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4205/ketab4205_7.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4205/ketab4205_7.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4205/ketab4205_8.pdf
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b4205_8.pdf 
  
، انترناسیونال سو ( پس از تسل  در مورد انحطاط کمینترن )انترناسیونال کمونیست *

 استالی  نگاه کنید به:

 ، لزون تروتسکیبی  الملل سو  پس از لنی 

http://www.marxists.org/farsi/archive/trotsky/works/1928/b3pl/ 

در جریان “ دولت منح  کارگری”های طرفداران نظریه دیدگاهبرای آشنایی با  *

بودند و “ داری دولتیسرمایه”تروتسکیستی )تروتسکیز  ارتدوکس( که مخالف نظریه 

 ها مراجعه کنید: توانید به ای  نوشتهمورد نقد کلیف واقع شدند، می

 ، پری اندرسون: تفسیر تروتسکی از استالینیز  -

http://www.socialist-

forum.com/Library/Anderson_TafsireTrotsky_01.pdf 

 :ارنست مندل، خصلت اجتماعی اقتصاد شوروی -

http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/pdf/social-

character-russian-economy.pdf 

 ، ارنست مندل تناقضات سرمایه داری دولتی -

http://www.iran-

echo.com/mandel/fa/works/pdf/Inconsistencies-of-state-

capitalism.pdf 

، مصاحاه دنیس برژه با مندل، بخش فارسی وب سایت درباره ماهیت شوروی -

 ارنست مندل

http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/pdf/entretien-avec-

mandel.pdf 

ده تز در باره قوانی  اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه در حال گذار بی   -

 ت مندل ارنس، داری و سوسیالیز  سرمایه

http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/html/ten-

theses.html 

http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4205/ketab4205_8.pdf
http://www.marxists.org/farsi/archive/trotsky/works/1928/b3pl/
http://www.socialist-forum.com/Library/Anderson_TafsireTrotsky_01.pdf
http://www.socialist-forum.com/Library/Anderson_TafsireTrotsky_01.pdf
http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/pdf/social-character-russian-economy.pdf
http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/pdf/social-character-russian-economy.pdf
http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/pdf/Inconsistencies-of-state-capitalism.pdf
http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/pdf/Inconsistencies-of-state-capitalism.pdf
http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/pdf/Inconsistencies-of-state-capitalism.pdf
http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/pdf/entretien-avec-mandel.pdf
http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/pdf/entretien-avec-mandel.pdf
http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/html/ten-theses.html
http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/html/ten-theses.html


 920 |   
 مارکسیسم در هزاره  نشر آلترناتیو

 ، ارنست مندل، بخش فارسی وب سایت ارنست مندل درباره بوروکراسی -

http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/bureaucracy.html 

، هوشنگ سپهر، بخش فارسی وب سایت ارنست رازوارگی سرمایه داری دولتی -

 مندل

http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/mystification-of-

state-capitalism.html 

 ، ارنست مندل اقتصاد دوران گذار -

http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/transitional-period-

economy.html 

 ارنست مندل  ، آمیز و انقالب جهانیهمزیستی مسالمت -

http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/peaceful-

coexistence.html 

  
( سابق و LCRپرداز عضو اتحادیه کمونیستی انقالبی )دانیل ب  سعید، ماارز و نظریه *

ای به آل  بدیو فیلسوف رادیکال ( کنونی در نامهNPAداری )حزب جدید ضد سرمایه

 : نویسدفرانسوی، در نقد نظرات او و در رابطه با استالینیز  می

ی استالینیسم است؛ ای هست که هنوز بی  ما حل نشده و آن کارنامهمسأله”

ات علیه سارکوزی که آن را با مائوئیسم اشتااه بگیریم. تو در کتابچهبی آن

های ی استالی  باید به وضوح گفت که سازماندرباره دوره”نویسی: می

بردند و نهایت در وضعیت بهتری بسر میای بیسیاسی کارگری و توده

چنی  “. اش درست نیستداری تکار کمتری داشت. حتی مقایسهسرمایه

توان داشت که احزاب و آمیز است. اما اگر حرفی نمیتی الاته تحریکعاار

نیرومندتر بودند، ای  تشخیص ساده “ در زمان استالی ”سندیکاهای کارگری 

دهد که بگوییم ای  امر به برکت او بود یا بر خالف میل نه به ما اجازه می

ه هزینه بخش چهای رهاییکه سیاست او برای جناشاو، نه به ویژه ای 

تر است وقتی سهمگینی داشته و دارد. مصاحاه تو با لیاراسیون محتاطانه

داران تنها احترا  م  به استالی  ای  است که باعث ترس سرمایه”گویی: می

ای  هم یک احترامی است زیادی و نابجا. آیا استالی  است که باعث “. بود

http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/bureaucracy.html
http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/mystification-of-state-capitalism.html
http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/mystification-of-state-capitalism.html
http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/transitional-period-economy.html
http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/transitional-period-economy.html
http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/peaceful-coexistence.html
http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/peaceful-coexistence.html
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ماارزات عظیم کارگران در داران بود یا واقعاً چیزی دیگر یعنی ترس سرمایه

ی ، میلیشیای کارگری آستوری و کاتاالن ]دو منطقه9160ی سال های دهه

( در Front populaire“ )ی خلقجاهه”خودمختار در اسپانیا[، تظاهرات 

های متعدد؛ استالی  نه تنها ها. در موقعیتفرانسه، در یک کال  ترس از توده

ه یاور آنان بود م الً در روزهای ماه مه داران ناود، بلکباعث ترس سرمایه

شوروی، در قسمت کردن جهان -، در بارسلون، در پیمان آلمان نازی9167

های داوری در مفهو  در یالتا، در خلع سالح مقاومت در یونان. ای  تفاوت

و برد استالینیسم نتیجه رهیافت دیگری از تاریخ است. تو مراحلی پیاپی را 

، 20، کمونیسم دولتی در قرن 91سم جناشی در قرن شماری: کمونیبرمی

که چندان به فرآیندهای اجتماعی ی کمونیسم باز در امروز؛ بدون ای فرضیه

های سیاسی که در گیریتوجه کنی که در آن زمان جریان داشته و سمت

چه داو است و مورد اختالف، ها قرار گرفته است. با وجود ای ، آنمقابل آن

ت نه برای گذشته، بلکه برای حال و آینده یعنی دقیقاً درک و سامری جدی

که بهتر برای آن“ ای قدرتخطرات حرفه”ی بوروکراتیک و فهم پدیده

 ی نهائی تضمی  شده باشد. که نتیجهبتوان مقاومت کرد بدون آن

صنعت و کشاورزی ”دهی: ی روش تقلیل میتو نقد استالینیسم را به مسأله

-توان اداره کرد. یک جامعه کلکتیویست  )جمعی نظامی نمیهارا با روش

چه باید کند آرا  کرد. آنتوان با خشونتی که دولت اعمال   میگرا( را نمی

توان آن را ست، چیزی که مییابی حزبیزیر سوال برد گزینش سازمان

های تو بدی  ترتیب، به انتقاد سطحی اوروکمونیست“ نامید.“  حزب-شکل”

سابقه تاریخی را های بیپیوندی که اهمیت پدیدهی سابق میدهسرخور

های قرن را ناشی از قالای جانادارانه و روشی کنند و تراژدیدرک نمی

را کنار “ حزب -شکل”دانند. پس، آیا همی  کافی بود که تشکیالتی می

ای چنی  با اهمیت مانند ضد انقالب بوروکراتیک که بگذارند؟ گویی حادره

ها کشته و آواره به بار آورده هی  سوالی با ابعاد و بردی دیگر بر   یونمیل

ها با بازار انگیزد، سواالتی از جمله نقش نیروهای اجتماعی، مناساات آننمی
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جهانی، تأریرات تقسیم اجتماعی کار، اشکال اقتصادی گذار، نهادهای 

 سیاسی.

حل باشد چطور؟ چرا و اگر حزب، نه باعث دردِسر، بلکه عنصری از راه  

 9165و نومانکالتورا از سال “ حزب پیروزمندان”که حزب داریم تا حزب. 

که موقعیت خود را ت ایت کند باید به نحوی روشمند )متدیک( از برای آن

جمعی حزب بلشویک های دستطریق دادگاه، محکومیت، تاعید و اعدا 

را یکی پس از دیگری  های مخالفکرد. باید جناحرا ویران می 9197اکتار 

ی پنجم انترناسیونال کمونیستی به بعد، به ساخت. باید از کنگرهنابود می

احزاب و همچنی  انترناسیونال را نظامی “ بلشویکی کردن”ی دروغی  بهانه

برای  -الاته ناکامل-ای باشد تواند وسیلهکرد. یک حزب، برعکس، میمی

وهی ]تالیغات[، برای تصحیح های گرمقاومت در برابر پول و رسانه

های اجتماعی و فرهنگی و ایجاد فضایی دمکراتیک و جمعی برای نابرابری

 “ اندیشه و عمل...

مت  کامل مطلب که توس  رفیق تراب حق شناس به فارسی برگردانده شده است را 

 در ای  لینک باینید: 

http://akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=25383 

  

  

http://akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=25383
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 فصل ششم
 

 های ملیگوارا و جنبشمائو، کاسترو، چه
  

 

 

 

 

 

 سه مفهوم انقالب 

زمان، های آن بس  داد. تما  مارکسیست 9104تروتسکی تزوریش را در بستر انقالب 

از کائوتسکی گرفته تا پلخانوف و لنی  عمالً اعتقاد داشتند که تنها، کشورهای پیشرفته 

کردند ای استدالل میها به شکل ناپختهصنعتی آماده انقالب سوسیالیستی هستند. آن

ی مستقیمی با سطح گیری قدرت کارگری در هر کشور، رابطهکه ]احتمال[ شکل

توانند تصویر آینده خود مانده میر دارد. کشورهای عقبپیشرفت تکنولوژیکِ آن کشو

را در آینه کشورهای پیشرفته مشاهده کنند. تنها پس از یک فرایند توسعه صنعتی 

تواند به آن سطح مدت و گذار به یک رژیم بورژوایی پارلمانی، طاقه کارگر میطوالنی

را در دستور کار قرار از رشد یافتگی و بلوغ برسد که مسأله انقالب سوسیالیستی 

 دهد. 

ها ای  مطلب را ها و بلشویکهای روس، اعم از  منشویکدموکراتهمه سوسیال

انگاشتند که روسیه به سمت یک انقالب بورژوایی در حرکت است که بدیهی می

     داری از یک سو و حکومت مطلقه، نتیجه تضاد بی  نیروهای تولیدی سرمایه

بندیِ ساختارهای فزودالی باقی مانده از سویی دیگر است. جمعداری و سایر زمی 

گونه بود که بورژوازی لزوماً انقالب را رهاری خواهد کرد و قدرت ها ای منشویک

  ها دموکراتکردند که سوسیالها تصور میسیاسی را در دست خواهد گرفت. آن
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زمان از منافع ویژه ند و همتوانند در جریان انقالب از بورژوازی لیارال حمایت کنمی

ساعت کار روزانه و سایر  8داری از طریق ماارزه برای کارگران در چارچوب سرمایه

 اصالحات اجتماعی دفام کنند.

ها ای  بود که خصلت انقالب پیشاروی، بورژوایی است و استدالل لنی  و بلشویک

عاور کند: لنی  در سال ]ای  انقالب[ قادر نخواهد بود از مرزهای انقالب بورژوایی 

اجتماعی بورژوایی -انقالب دموکراتیک از محدوده رواب  اقتصادی”نوشت:  9104

انقالب دموکراتیک روسیه باعث تضعیف ”و در جایی دیگر: “ فراتر نخواهد رفت...

او بارها و “ سلطه بورژوازی بر روسیه نخواهد شد بلکه آن را تقویت خواهد کرد.

 بازگشت.بارها به ای  مضمون 

، او 9195، لنی  دیدگاهش را تغییر نداد. برای م ال در سپتامار 9197تا انقالب فوریه 

بایست خود را به انجا  سه نوشت که انقالب روسیه میهمچنی  در ای  باره می

برقراری جمهوری دموکراتیک )که در آن برابری کامل ”وظیفه اساسی محدود کند: 

ها منظور شود(، مصادره امالک سرنوشت برای ملیت حقوق و آزادی کامل در تعیی 

 “ ساعت کار در روز. 8داران بزرگ و اجرای قانون زمی 

ها در تأکید او بر استقالل جناش کارگری از بورژوازی تمایز اساسی لنی  از منشویک

لیارال به منظور به پیروزی رساندن انقالب بورژوایی علی رغم مقاومت بورژوازی 

 بود. 

تسکی نیز مانند لنی  متقاعد شده بود که بورژوازی لیارال قادر به انجا  پیگیرانه ترو

که عنصری کلیدی در انقالب بورژوایی -هی  وظیفه انقالبی به ویژه انقالب ارضی 

نیست و ای  مهم تنها به واسطه اتحاد طاقه کارگر و دهقانان متحقق خواهد شد.  -بود

گیری یک حزب مستقل دهقانی مستقل موافق کان شکلاما او با لنی  در رابطه با ام

ناود و استداللش بود ای  بود که دهقانانی که بی  اقشار فقیر و غنی در درون 

بندی عمیقی شکل گرفته است، قادر به ایجاد یک حزب مستقل و خودشان تقسیم

 باشند.متحد خودشان نمی

که دهقانان ظرفیت ایفای دهند تما  تجربیات تاریخی نشان می”تروتسکی نوشت: 

ها از زمان رفورماسیون در آلمان، اگر در تمامی انقالب“ نقش مستقل را ندارند.
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اند، در روسیه قدرت طاقه کارگر دهقانان از ای  یا آن شاخه بورژوازی حمایت کرده

کاری بورژوازی آنان را به حمایت از پرولتاریای انقالبی وادار خواهد و محافظه

انقالب به انجا  وظایف دموکراتیک بورژوایی محدود نخواهد ماند و  ساخت. خود

 بالفاصله معیارهای انقالب سوسیالیستی را در پیش خواهد گرفت. تروتسکی نوشت:

گیرد. بدی  کند و قدرت میپرولتاریا همزمان با رشد بورژوازی رشد می”...

ی دیکتاتوری ترتیب، رشد کاپیتالیسم حکایت از پیشروی پرولتاریا به سو

 دارد. 

افتد، مستقیماً نه در ارتااط اما روز و ساعتی که قدرت به دست پرولتاریا می

 با وضعیت نیروهای تولیدی که در پیوند با شرای  ماارزه طاقاتی تعیی  

المللی و در نهایت یک رشته عوامل ذهنی بستگی شود که به اوضام بی می

ور[، ابتکار عمل، آمادگی برای ماارزه دارد: سنت ]ماارزه طاقاتی در هر کش

 و...

مانده، پرولتاریا زودتر از کشورهای در کشورهای از نظر اقتصادی عقب

پرولتاریا آگاهانه اداره امور  9879رسد. در سال پیشرفته به قدرت می

در حقیقت به مدت -بورژوایی را به دست گرفت اجتماعی در پاریس خرده

اعت هم در مراکز عظیم صنعتی در انگلستان و اما به مدت یک س -دو ماه

خودیِ آمریکا موفق به انجا  ای  کار نشد. مفهو  وابستگی خودبه

ای است داوریدیکتاتوری پرولتاریا به نیروهای صنعتی و منابع کشور، پیش

انگارانه دارد. ای  به شدت ساده“ اقتصادی”که ریشه در نوعی ماتریالیسم 

 اهتی به مارکسیز  ندارد...تری  شادیدگاه کوچک

چنان شرایطی را پدید خواهد آورد که در آن به اعتقاد ما انقالب روسیه آن

بایست همراه با یک انقالب تواند به پرولتاریا )که الاته میقدرت می

که سیاست لیارالیسم بورژوایی پیروزمند باشد( منتقل شود حتی پیش از آن

اش را به معنای واقعی داریاوغ حکومتای  امکان را به دست آورد که ن

 گر کند...جلوه

المللی انقالب آتی روسیه است که عامل مهم دیگر در تزوری، خصلت بی 
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شود اما تنها با پیروزی انقالب در چند کشور در بعدی ملی آغاز می

 پیشرفته دیگر کامل خواهد شد...

ند در میدان وضعیت تواتا چه حد و تا کجا سیاست اقتصادی پرولتاریا  می

توانیم با اطمینان بگوییم ای  اقتصادی روسیه قد  بگذارد؟ تنها چیزی که می

      های ناشی از که درگیر محدودیتاست که: ای  مسأله پیش از آن

ماندگی اقتصادی شود، با موانع سیاسی مواجه خواهد شد. بدون کمک عقب

اقه کارگر روسیه قادر به باقی دولتی مستقیم از جانب اروپای پرولتاریا، ط

تواند نقش موقتی خود را به یک ماندن در قدرت نخواهد بود و نمی

 “ دار مادل سازد...دیکتاتوری سوسیالیستی ادامه

 توان در شش نکته خالصه کرد:های اصلی تزوری تروتسکی را میمؤلفه

نیاکان یک یا دو قرن  گذارد اساساً متفاوت باای که دیر به صحنه گا  می. بورژوازی9

پیش خود است. ای  بورژوازی ظرفیت تدارک یک راه حل پیگیرانه، دموکراتیک و 

انقالبی برای مشکالت به وجود آمده توس  فزودالیسم و امپریالیسم را ندارد و فاقد 

توانایی انجا  وظیفه امحای کامل فزودالیسم و رسیدن به استقالل واقعی ملی و 

مانده و چه در ست. ای  بورژوازی چه در کشورهای عقبدموکراسی سیاسی ا

 کار است. تواند انقالبی باشد و یک نیروی کامالً محافظهکشورهای پیشرفته نمی

     افتد اگر چه بسیار جوان و . ]ایفای[ نقش قاطع انقالبی به عهده پرولتاریا می2

 شمار باشد.کم

      . دهقانان، ناتوان از انجا  یک عمل مستقل، از شهرها تاعیت خواهند کرد و 6

 بایست از رهاری پرولتاریای صنعتی پیروی کنند.می

های حل پیگیرانه برای مسأله ارضی، مسأله ملی و گذر از محدودیت . یک راه5

به عاور از  اجتماعی و سلطنتی ایجاد شده بر سر راه پیشرفت اقتصادی سریع، نیاز

مرزهای مالکیت خصوصی بورژوایی دارد. انقالب دمکراتیک فوراً به یک انقالب 

 روید و بدی  ترتیب تادیل به یک انقالب مداو  خواهد شد. سوسیالیستی فرا می

. تکمیل انقالب سوسیالیستی در چارچوب مرزهای ملی غیر قابل تصور است و به 4

یل به انقالب مداو  در یک معنای جدید و همی  دلیل انقالب سوسیالیستی تاد
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وسیعتر خواهد شد: ]انقالب سوسیالیستی[ تنها با پیروزی نهایی جامعه نوی  در 

“ سوسیالیسم در یک کشور”شود. کوشیدن برای رسیدن به سراسر جهان تکمیل  می

 ارتجاعی و بزدالنه است.

د تالطم در کشورهای . در نتیجه، انقالب در کشورهای عقب مانده منجر به ایجا3

 پیشرفته خواهد شد.

  
 به قدرت رسیدن مائو 

طاقه کارگر صنعتی هی  نقشی در پیروزی مائو نداشت. حتی ترکیب اجتماعی حزب 

کمونیست چی  کامالً غیر کارگری بود. صعود مائو در حزب با غیر کارگری شدن 

 22بودند،  درصد اعضای حزب کارگر 33حداقل  9123حزب مصادف شد. در اواخر 

درصد کارگران عضو تا  9128درصد دهقان. در نوامار  4درصد روشنفکر و تنها 

درصد سقوط کرد و یک گزارش رسمی حزبی تأیید کرد که حزب  4یا  5حدود 

پذیرفت که حزب می“ حتی یک سلول حزبی کارآمد در بی  کارگران صنعتی ندارد.”

درصد در  4/2، 9121درصد در  6، 9128درصد از اعضا  در سال  90کارگران حدود 

 9160درصد در سپتامار همان سال و تقریااً صفر درصد در پایان  3/9، 9160مارس 

اند. از آن موقع تا پیروزی نهایی مائو حزب اعضای کارگر قابل دادهرا تشکیل می

 مالحظه ای نداشت.

ودند که چنان اهمیت خود را در حزب کمونیست چی  از دست داده بکارگران آن

که -های کارگری حزب به مدت نوزده سال نه نیازی به برگزاری کنگره ملی اتحادیه

دید و نه به خود زحمت جلب حمایت می -تشکیل شده بود 9121قال از آن در 

های تعیی  کننده آید، حزب درسالها بر میگونه که از اعالمیهداد. آنکارگران را می

گونه تشکیالتی هی  کومی  تانگمناطق تحت نفوذِ تمایل نداشت که در  54-9167

حکومت کومی  تانگ برای کارگرانی که  9167راه بیاندازد. هنگامی که در دسامار 

زدند و یا محرک اعتصاب در زمان جنگ ]با ژاپ [ بودند، دست به اعتصاب می

ای گفت که حزب از نحوه مجازات مرگ تعیی  نمود، سخنگوی حزب در مصاحاه

است. حتی پس از آغاز جنگ داخلی “ کامالً راضی”ت جنگ توس  کومی  تانگ هدای
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بی  حزب کمونیست چی  و کومی  تانگ، در مناطق تحت نفوذ کومی  تانگ که تما  

گرفت، به ندرت تشکیالتی وابسته به حزب مراکز صنعتی کشور را در بر می

 کمونیست وجود داشت. 

دیگری جدایی کامل حزب کمونیست از طاقه فتح شهرها توس  مائو بیش از هرچیز 

کارگر صنعتی را آشکار ساخت. رهاران حزب نهایت تالش خود را انجا  دادند تا از 

های کارگری در شهرهای در آستانه تصرف جلوگیری کنند. م الً قال از وقوم خیزش

 ای صادر کرد: ژنرال لی  پیائو فرمانده جاهه اعالمیه تینتسی  و پک تصرف 

خطاب به مرد ( به منظور حفظ نظم محل استقرار خود را ترک نکنید. ”)

مقامات کومی  تانگ یا کادر پلیس یا مقامات استان، حومه شهر یا سایر 

های حکومتی در منطقه، شهر، دهکده یا کادرهای پیو چیا ]) یک گروه رده

های خود باقی پلیس محلی([، باعث خوشحالی خواهد بود که در پست

 “د...بمانی

که شهرهای بزرگ مرکز و جنوب در هنگا  عاور از رودخانه یانگ تسه و قال از آن

ها بیافتد، مائو و چوته یک بار دیگر چی  )شانگهای، هانکو و کانتون( به دست آن

 ای به ای  مضمون صادر کردند: اعالمیه

ب امیدواریم کارگران و شاغلی  در هر صنفی به کار خود ادامه دهند و کس”

و کار مانند سابق ادامه داشته باشد... مقامات مرکزی، استانی، شهری کومی  

گذار و یا ، اعضای قانون“مجمع ملی”های مختلف، نمایندگانِ تانگ در رده

  اجرایی یوآن، اعضای شوراهای سیاسی، کادرهای پلیس و روسای 

از فرامی   های خود باقی بمانند وهای پائو چیا... باید بر سر پستسازمان

 “بخش خلق و حکومت خلق پیروی کنند.ارتش آزادی

 22طاقه کارگر اطاعت کرد و حرکتی از خود نشان نداد. گزارشی از نانک  در تاریخ 

بخش خلق آن را تصرف کند، که ارتش آزادییعنی دو روز قال از آن 9151آوریل 

 کند:گونه توصیف میوضعیت شهر را ای 

دهند. مرد  کنجکاو امروز در نی از هیجان بروز  نمیمرد  نانک  هی  نشا”

اند تا دوئل مسلحانه از دو سوی رودخانه را کنار رودخانه گرد هم آمده
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ها تعطیل تماشا کنند... کسب و کار مانند سابق ادامه دارد. بعضی مغازه

های فیلم هنوز فیلم هستند که الاته دلیل آن نداشت  مشتری است... خانه

 “ دهند و بسیار شلوغ هستند...ینمایش م

 نویسد:یک ماه بعد یک خارنگار نیویورک تایمز از شانگهای می

اند که مرد  سربازان سرخ شروم به چسااندن پوسترهایی بر دیوارها نموده”

دهد که دلیلی برای ترس ها اطمینان میکند و به آنرا به آرامش دعوت  می

 “ وجود ندارد...

 در کانتون:

ها ها بعد از ورودشان با ایستگاه پلیس تماس گرفتند و به آننیستکمو”

 “ های خود بمانند و نظم را حفظ کنند...دستور دادند که در پست

  
 انقالب کاسترو

ای ایفا کردند و نه دهقانان اما موردی که در آن نه کارگران نقش قابل مالحظه

روشنفکران طاقه متوس  کل صحنه نارد را اشغال کرده بودند، به قدرت رسیدن فیدل 

 کاسترو در کوبا بود. 

های کم و بیش مورقی از گوییتک رایت میلز که در آن گوش ک  یانکی!کتاب 

که انقالب چه پردازد رهاران انقالب کوبا آورده شده است، اول از همه به ای  می

 ناود:

داران ناود... انقالب خودِ انقالب ناردی بی  کارگران مزدبگیر و سرمایه”... 

های کارگری یا کارگران مزدبگیر در شهر ما انقالبی ناود که توس  اتحادیه

ها به راه افتاده باشد. کارگران مزدبگیر یا توس  احزاب کارگری یا شایه ای 

 “ برخوردار ناودند... در شهر از آگاهی انقالبی

کل اعضای مسلح  9148شدند. تا آوریل دهقانان به ندرت وارد ارتش کاسترو می

 806شد که در هنگا  سقوط باتیستا تنها به نفر را شامل می 980تحت فرمان کاسترو 

 نفر رسید. 

تحت  9143نفری که در دسامار  82جناش کاسترو به طاقه متوس  تعلق داشت. 
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نفری که جان سالم به در بردند تا  92رو از مکزیک به کوبا حمله کردند و فرمان کاست

 بجنگند، همگی از ای  طاقه آمده بودند. سیرا مائسترادر 

از همان آغاز برنامه کاسترو از افق اصالحات گسترده لیارالی که متناسب با ]مطالاات[ 

، 9148در فوریه  تکورونای در مجله رفت. در مقالهطاقه متوس  بود فراتر نمی

 ای برای مصادره یا ملی کردن صنایع خارجی ندارد. کاسترو اعال  کرد که برنامه

ا  که ملی کردن در بهتری  حالت یک ابزار شخصاً به ای  احساس رسیده”

   تر و در عی  حال رسد که دولت را قویپر دردسر است. به نظر می

ها هر گونه تالش در ر از ای تکند. مهمهای خصوصی را تضعیف میبنگاه

تری  قسمت برنامه اقتصادی ما ایجاد جهت ملی کردن گسترده در مهم

تری  آهنگِ ممک . بدی  منظور، از کند: صنعتی شدن با سریعاختالل می

جا استقاال خواهد شد و امنیت آن گذاری خارجی همواره در ای سرمایه

 “ تأمی  خواهد بود...

 نویس خود دوبویس اطمینان داد که:نامهزندگیاو به  9148در می 

گاه در مورد ملی کردن یا سوسیالیستی کردن صنایع ژوییه هی  23جناش ”

حرفی نزده است. ای  یک ترس احمقانه از انقالب ماست. ما از همان اول 

کنیم که ماارزه می 9150ایم که برای اجرای کامل قانون اساسی اعال  کرده

ها، حقوق و تعهدات الز  برای تمامی عناصری که در قواعد آن تضمی 

 جا فعالیت اقتصادی آزاد و کند. در آنتولید نقش دارند را فراهم می

گذاری در کنار بسیاری از حقوق اقتصادی و سیاسی دیگر تنظیم سرمایه

 “شده است.

 های آمریکایی درکاسترو به شورای اقتصادی سازمان دولت 9141می  2در تاریخ 

 بوئنس آیرس گفت: 

گذاری خصوصی مخالف نیستیم... ما به کارآمدی اعتقاد داریم، ما با سرمایه”

     های دارای گذاران خصوصی... کمپانیبه تجربه و اشتیاق سرمایه

ها و المللی به اندازه موسسات ملی از تضمی -های بی گذاریسرمایه

 “ حقوق مشابه برخوردار خواهند بود...
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داران، ضعف داران، دهقانان و زمی جدال طاقات اجتماعی، کارگران و سرمایهاهمیت 

ای تاریخی و ذاتی طاقه متوس  و قدرت فائقه الیت جدید کاسترو که به مجموعه

منافع سازمان یافته و منسجم متعهد ناودند، توضیح دهنده ای  خواهند بود که چگونه 

های اقتصادی خصوصی رو که بر مانای بنگاهکاست 9146-48روانه سالهای برنامه میانه

استوار بود به آسانی به کنار افکنده شد و با یک برنامه رادیکال مالکیت دولتی و 

کاسترو اعال  نکرده بود که  9139آوریل  93ریزی جایگزی  گشت. تا قال برنامه

 انقالب سوسیالیستی بوده است. 

      یک روز خوب ”تورادو مرد   به تعایر رئیس جمهور دکتر اسوالدو درتیکوس

اند و به نفع مرد  بوده، یک انقالب کردهچه تحسی  میپذیرند که آنفهمند یا میمی

بندی عالی از آلت دست قرار دادن مرد  به یک  فرمول“: سوسیالیستی بوده است...

عالن شیوه بناپارتیستی و به عنوان مقهوری ِ چشم و گوش بسته تاریخ و نه بم ابه فا

 آگاه آن!

  
 عیب تئوری کجا بود؟ 

کار بودنِ ذاتی بورژوازی متأخر )نکته اول به همان میزان که جاون و محافظه

تروتسکی( یک حکم قطعی است، خصلت انقالبی طاقه کارگر جوان )نکته دو ( نه 

ناپذیر. درک دالیل ای  مسأله کار دشواری نیست. ایدئولوژی قطعی است و نه اجتناب

کند[ که طاقه کارگر بخشی از طاقه حاکمه است. گونه تالیغ میبر جامعه ]ای  حاکم

شکل و سیالی از کارگران که یک پا در روستا در بسیاری موارد وجود اک ریت بی

آورد. فقدان تجربه و های کارگری مستقل پدید میهایی برای سازماندارند، دشواری

خود ای  باز هم به ضعف دیگری منجر  شود.سوادی هم به ای  ضعف اضافه میبی

های کارگری در کشورهای شود: وابستگی به افراد غیر کارگر برای رهاری. اتحادیهمی

 شود. م ل ای  گزارش از هند:ها رهاری می“بیگانه”عقب مانده تقریااً همیشه توس  

شود که های کارگری در هند توس  افرادی رهاری میعمالً تما  اتحادیه”

ها با بیش بیشتر آن“... هابیگانه”ای در صنعت ندارند یعنی همان سابقه هی 

کنند. یک رهار ملی که مقا  باالیی دارد اظهار از یک اتحادیه همکاری می
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اتحادیه کارگری بوده است اما اضافه کرد که  60داشت که او رییس حدود 

 “ شان بنماید...ها در کارهایتوانست هی  کمکی به آنبدیهی بود که او نمی

شود. بسیاری گیری کیش شخصیت میضعف و وابستگی به بیگانگان منجر به شکل

شوند. یک ها تشکیل میهای کارگری، هنوز به روال سابق، حول شخصیتاز اتحادیه

های آن ها و فعالیتکند. او تما  سیاستشخصیت قدرتمند بر اتحادیه تسل  پیدا می

شود. کارگران برای حل کردن تما  ه به نا  او شناخته  میکند. اتحادیرا تعیی  می

ها به او کنند. آنهایشان به او مراجعه میمشکالتشان و برآورده ساخت  تمامی خواسته

اند که از او تاعیت کنند و ای  منش تا کنند و آمادهبم ابه قهرمان و مدافعشان تکیه می

همیشه تعداد زیادی از ای  قهرمانان در  شود.پرستی منجر میحدود زیادی به قهرمان

     هایی به کارگران برای تحقق مطالااتشان انجا  شوند. آنان کمکجناش پیدا می

کنند. ای  نوم های کارگری به خود متکی نمیدهند اما کمکی به گسترش سازمانمی

 شکل  ها تا زمانی که کارگران یاد نگیرند که روی پای خود بایستند و بهسازمان

های واالمقا  برای حل مشکالتشان رجوم نکنند، رشد انگیزی به شخصیترقت

 نخواهند کرد. 

مانده، وابستگی آن به ضعف دیگر جناش کارگری در بسیاری از کشورهای عقب

 دولت است. ای  گزارش باز از هندوستان رسیده است:

 توس  دولت بسیاری از کارکردهایی را که در جوامع آزاد معموالً ”

شود، خود به عهده گرفته است. با جریان های کارگری انجا  میاتحادیه

یافت  کارها بدی  شکل، ای  دولت است که نقش اصلی را در تعیی  

زنی و مذاکره جمعی بی  کند و نه چانهدستمزدها و سایر شرای  کار ایفا می

و ضعف  ماندگی اقتصاد کشورکارگران و کارفرمایان. ای  به خاطر عقب

 “  ناپذیر است...هایشان تا حدودی اجتنابکارگران و اتحادیه

 و گزارشی دیگر از غرب آفریقای فرانسوی:

های کارگری علیه کارفرمایان به ندرت منجر به های مستقیم اتحادیهتالش”

گذاریِ افزایش دستمزدها برای کارگران آفریقایی شده است. ای  قانون

طاقه کارگر بوده که تقریااً باعث بیشتر افزایش  اجتماعی و تأریر سیاسی
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 “ های اخیر بوده است...دستمزدها در سال

 و از آمریکای التی :

هایشان از طریق دخالت و ها به دناال رسیدن به خواستهنمایندگان اتحادیه”

 “ اوامر دولت هستند...

ه واقعاً انقالبی ماندکند آیا کارگران کشورهای عقبتری  عاملی که تعیی  میمهم

هستند یا نه، عمدتاً فعالیت احزاب و به ویژه احزاب کمونیست است. با توجه به 

جا در مورد نقش ضد انقالبی استالینیسم در مااحث قال الز  نیست مجدداً در ای 

 مانده صحات کنیم. کشورهای عقب

و امپریالیستی ای جز شکست  موانع فزودالی المللی چارهپیوستگی شرای  ملی و بی 

    تر و گذارد. دهقانانِ شورشی، نقش عمیقتوس  نیروهای تولیدی باقی نمی

کنند. شورشیان ملی که بر علیه تااهی اقتصادی تری را در ای  رابطه ایفا میگسترده

ایجاد شده توس  امپریالیسم و برای دستیابی به استانداردهای باالتر زندگی ماارزه 

 کنند. های دهقانی ریشه  میی  شورشکنند نیز در هممی

داری نیاز نیروهای تولیدی به عالوه طغیان دهقانان به تنهایی برای شکست  یوغ زمی 

 و امپریالیسم کافی نیستند. سه فاکتور دیگر نیز در ای  زمینه کمک کرد:

ها و رخوتی . ضعف امپریالیسم جهانی به عنوان نتیجه افزایش تناقضات بی  قدرت9

 های متقابلشان به خاطر وجود بمب هیدروژنی پیش آمد.در تجاوزگری که

های تاریخ است بازیمانده. ای  از شعاده. اهمیت فزاینده دولت در کشورهای عقب2

ای که گیرد و طاقهکه هنگامی که یک وظیفه تاریخی در مقابل جامعه قرار می

ود، گروه دیگری از افراد و گرفت از صحنه غایب بسنتاً انجا  آن را به عهده می

گیرد. در چنی  در اغلب موارد یک قدرت دولتی اجرای آن را به عهده می

جا اساساً کند. دولت در ای شرایطی قدرت دولتی نقش بسیار مهمی ایفا می

 دهنده پایه اقتصاد ملی است که از آن برخاسته است. بازتاب

ها به کنندگان و فراتر از ای ن و متحد. اهمیت فزاینده روشنفکران به عنوان رهارا6

ها. ای  نکته، وارد شدن به جزئیات خاصی را طلب دهندگان تودهعنوان فریب

 کند.می
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 روشنفکران

بخش در تری  عوامل انسجا روشنفکری انقالبی نقش خود را به عنوان یکی از مهم

ی رابت کرده است. ها در دنیای امروز بسیار بیشتر از روسیه تزارگیری ملتشکل

کامالً قابل فهم است که ]وقتی[ مالکیت خصوصی بورژوازی ورشکسته و امپریالیسم 

داری دولتی در دوره ضعف امپریالیسم و اهمیت فزاینده غیرقابل تحمل است؛ سرمایه

ریزی دولتی با داشت  نمونه روسیه و کار با دیسیپلی  و سازمان یافته احزاب برنامه

کند. روشنفکران به م ابه تنها بخش ی نوینی از یکپارچگی ارائه میکمونیست، معنا

شوند که به محسوب می“ اینخاه انقالبی حرفه”غیر تخصصی جامعه، مناع طایعی 

کند. ای  الیت، عنوان نماینده منافع ملت در تضاد با منافع بخشی و طاقاتی ظهور می

فرهنگ ملی است چرا که کارگران آن بخشی از جامعه است که بیشتر از همه ملهم از 

 و دهقانان نه فرصت و نه آموزش الز  برای پرداخت  به ای  مسائل را دارند.

ها با ماندگی اقتصادی کشور خود حساس هستند. آنروشنفکران همی  طور به عقب

های علمی و فنی جهان در قرن بیستم مشارکت دارند، در که در عرصهوجود ای 

ماندگی، از بروز استعدادهای خود ناتوان هستند. ای  لیل عقبکشور خودشان به د

   ای گونه کشورها، برجستگی ویژهرایج در ای “ بیکاری فکری”احساس در کنار 

ماندگی اقتصادی عمومی، تنها امید برای بیشتر دانشجویان یابد. با توجه به عقبمی

 رد. شغل دولتی است که به میزان کافی برای همگان وجود ندا

ها به ها اعتقاد زیادی به کارایی دارند از جمله کاراییِ مهندسی اجتماعی. آنآن

ی بخشیدن حیاتی نوی  به مردمی قدرشناس بندند و شیفتهاصالحات از باال امید می

بخش مردمی خودآگاه و آزادانه اتحاد که طاقت دیدن ماارزات آزادیهستند بدون ای 

ها آورند. آنجهانی نوی  را برای خودشان به ارمغان مییافته را داشته باشند که 

بینند اما تمهیدات بسیاری برای بیرون کشیدن ملت خویش از انحطاط تدارک می

ها تجسم عالقه به صنعتی شدن، به انااشت توجه اندکی به دموکراسی دارند. آن

می با ضعف ها تناسب مستقیباشند. قدرت آنسرمایه به منظور تجدید حیات ملی می

 مایگی سیاسی خودشان دارد.طاقات دیگر و تهی
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طلب را به آماج جذابی برای روشنفکران داری دولتی تمامیتهمه ای  عوامل، سرمایه

داران اصلی کمونیسم در کشورهای نوظهور ها پرچمسازد و در واقع آنمادل می

آمریکای التی ، کمونیسم در ”نویسد: اند. یک متخصص مسائل آمریکای التی  میبوده

در کنگره حزب “ بیشتری  مقاولیت را در میان دانشجویان و طاقات متوس  یافت.

های درصد هیأت 37تقریااً ( ”9148آوریل -کمونیست هند در آرمیستار )مارس

داران و تجار نمایندگی از طاقاتی غیر از کارگران و دهقانان بودند )طاقه متوس ، زمی 

 “ درصد تحصیالت دانشگاهی داشتند. 72پا(؛ خرده

  
 انقالب مداوم منحرف شده 

گیری انقالب کارگری آن نیروهایی که طاق تزوری تروتسکی منجر به شکل

توانند به جهت شدند، در غیاب سوژه انقالبی یعنی پرولتاریا میسوسیالیستی می

اعتاار جهانی تزوری  برداری ازداری دولتی سوق پیدا کنند. با بهرهمخالف یعنی سرمایه

توان به شق دیگری رسید چه محتمل است )بسته به فعالیت ذهنی پرولتاریا( میو آن

دارانه دولتی یا انقالبِ انقالب مداو  سرمایه”تواند که در ناود یک عنوان بهتر می

 نامیده شود. “ مداو  منحرف شده

در ریل  مائوافتادن چی ِ های استالینیست در روسیه و اروپای شرقی، فروپاشی رژیم

   های استالینیستی و مائوئیستی در سطح داری بازار، از هم پاشیدن جناشسرمایه

تواند مسیری برای گسترش انقالب مداو  به معنایی که مد نظر المللی، میبی 

 تروتسکی بود بگشاید. 

 داریم.ما در میانه راه بیداری طوالنی و آرا  طاقه کارگر در جهان سو  قرار 

ما در ایران شاهد ای  بودیم که طاقه کارگر در حالی که در قالب شوراها سازمان یافته 

ای شد که منجر به سرنگونی شاه گشت. ما دیدیم که بود، وارد یک اعتصاب توده

گیری یک جناش طاقه کارگر آفریقای جنوبی رژیم آپارتاید را در هم کوبید. ما شکل

تری  وبی را مشاهده کردیم. ما همی  طور شاهد بزرگکارگری رزمنده در کره جن

 ای در برزیل بودیم. اعتصاب عمومی توده

های ]رواج[ ارتجام، مدت زمان زیادی به طول خواهد انجامید تا یأسی که دهه
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که ارزش واقعی استالینیسم و فاشیز  باعث آن شدند برطرف شود. اما راه برای ای 

 شده است.  انقالب مداو  مشخص شود باز

***** 

 

 * منابع برای مطالعه بیشتر 

 برای آشنایی با نظریه انقالب مداو :* 

، الکس کالینیکوس، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، انتشارات تروتسکی و تروتسکیز 

 ( “انقالب مداو )” 59-1، صص 9689خجسته، چاپ اول 

  
 “: انقالب مداو  منحرف شده”برای آشنایی با چکیده نظریه تونی کلیف در مورد  *

، الکس کالینیکوس، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، انتشارات تروتسکی و تروتسکیز 

 974، ص 9689خجسته، چاپ اول 

  

 تر * منابع برای مطالعه گسترده

وریک و استراتژیک برای یک مقوله بسیار پر اهمیت تز“ وقفه(انقالب مداو  )بی”

ها به ویژه در کشورهایی است که بحث نوم رابطه مطالاات دموکراتیک و مارکسیست

مطالاات سوسیالیستی زنده است و موضوعیت دارد )مانند ایران(. یکی از ابعاد مهم 

نمای ای از انقالب )خصلتانقالب مداو  ای  است که در مقابل درک مرحله

سخت دار و جانگیرد که در چپ ایران بسیار ریشهم( قرار میمنشویسم و استالینیس

 بوده است.

پرداز مارکسیست نزدیک به انترناسیونال چهار ( در ای  مقاله، میشل لووی )نظریه *

 کند: دار بودن نظریه انقالب مداو  در آرای مارکس و انگلس را مستدل میریشه

 ، میشل لووی، ترجمه ناصر سعیدی های مارکس و انگلس از انقالبطرح

http://nashrebidar.com/gunagun/ketabha/engalab%20modawem

/tahre%20marx%20we..htm  

http://nashrebidar.com/gunagun/ketabha/engalab%20modawem/tahre%20marx%20we..htm
http://nashrebidar.com/gunagun/ketabha/engalab%20modawem/tahre%20marx%20we..htm
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های اروپایی در سال هایبرای آگاهی از مااحث استراتژیک بی  مارکسیست -

کند، نخستی  قرن بیستم که کلیف مطالب ای  فصل خود را با اشاره به آن آغاز می

 توانید به منابع زیر مراجعه کنید: می

  
، الکس کالینیکوس، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تروتسکی و تروتسکیز * 

 ”( انقالب مداو  “) 59-1، صص 9689انتشارات خجسته، چاپ اول 

  
)جلد اول از زندگینامه سه جلدی تروتسکی(، آیزاک دویچر، ترجمه  پیامار مسلح* 

  975-988، صص 9678محمد وزیر، انتشارات خوارزمی، چاپ اول بهم  

  
میشل لووی )نظریه پرداز نزدیک به انترناسیونال چهار ( کارهای متعدی در تایی    -

ها برای نجا  داده است که مطالعه آنمحتوا و ابعاد گوناگون نظریه انقالب مداو  ا

 کسب یک دیدگاه روزآمد در مورد ای  نظریه الز  است: 

)در ای  کتاب برای نخستی   “ااندازهنتایج و چشم”مارکسیز  تروتسکی در کتاب * 

 به شکل سیستماتیک مطرح گردید.(“ انقالب مداو ”بار نظریه 

  
 پیدایش نظریه عا  انقالب مداو   *

http://www.nashrebidar.com/sysialism/ketabha/sosy..14enteqha

l%20be/pedayesch.htm 

که لووی در آن بر موضوعیت داشت  انقالب مداو  در جهان  فعلیت انقالب مداو * 

های زیر در دسترس هستند کند. صفحات گوناگون ای  مقاله در لینکأکید میکنونی ت

 (937، شماره “راه کارگر”)از نشریه 

http://www.rahekargar.de/paydar/rahekargar/167/RK167-

56.pdf 

http://www.rahekargar.de/paydar/rahekargar/167/RK167-

57.pdf 

http://www.rahekargar.de/paydar/rahekargar/167/RK167-

58.pdf 

http://www.rahekargar.de/paydar/rahekargar/167/RK167-

http://www.nashrebidar.com/sysialism/ketabha/sosy..14enteqhal%20be/pedayesch.htm
http://www.nashrebidar.com/sysialism/ketabha/sosy..14enteqhal%20be/pedayesch.htm
http://www.rahekargar.de/paydar/rahekargar/167/RK167-56.pdf
http://www.rahekargar.de/paydar/rahekargar/167/RK167-56.pdf
http://www.rahekargar.de/paydar/rahekargar/167/RK167-57.pdf
http://www.rahekargar.de/paydar/rahekargar/167/RK167-57.pdf
http://www.rahekargar.de/paydar/rahekargar/167/RK167-58.pdf
http://www.rahekargar.de/paydar/rahekargar/167/RK167-58.pdf
http://www.rahekargar.de/paydar/rahekargar/167/RK167-59.pdf
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59.pdf 

  
کسانی که تمایل دارند که مستقیماً به مت  آرار تروتسکی که در رابطه با انقالب  -

 ها استفاده نمایند: توانند از ای  لینککنند، می مداو  نگاشته شده است مراجعه

 نتایج و چشم اندازها * 

http://marx.org/farsi/archive/trotsky/works/1906/natayej-

cheshmandazha.htm 

  
 انقالب مداو  * 

http://marx.org/farsi/archive/trotsky/works/1931/em/enghelabe-

modavem.htm 

  
هایی از انقالب چی ، ای  تحلیل مارکسیستی به زبان فارسی در برای آشنایی با جناه -

 دسترس است: 

 ، الیزابت میل وارد، ترجمه سارا قاضیطاقه کارگر و انقالب دو  چی * 

http://nashr.de/2/sara/tarj/chin/pdf.htm  

 در مورد انقالب کوبا نگاه کنید به:  -

مشید نوایی، نشر نگاه، ، کریس هارم ، ترجمه پرویز بابایی و جتاریخ مردمی جهان* 

 )انقالب کوبا( 382-7، صص 9683

  

 * توضیحات 

داری دولتی و اقتصاد جنگی مداو ، شالوده و های تونی کلیف درباره سرمایهتزوری* 

بنیانی برای درک تحوالت در جهان سو  را نیز فراهم ساخت. مایکل کیدرون و نیگل 

امپریالیسم به ویژه ای  اندیشه که هریس برخی از عناصر تزوری لنی  درباره 

مستعمرات نقش اساسی را برای کشورهای پیشرفته به عنوان بازارها، منابع مواد خا  

کنند، زیر سوال بردند. هریس تالش کرد تا به گذاری ایفا میهای سرمایهو مکان

 9160های بزرگ در دهه تفصیل نشان دهد که در نتیجه سوق داده شدن برخی قدرت

و نیز در ارر اقتصاد تسلیحاتی پس از جنگ، روندهای “ سیاست خودکفایی”سمت  به

http://www.rahekargar.de/paydar/rahekargar/167/RK167-59.pdf
http://marx.org/farsi/archive/trotsky/works/1906/natayej-cheshmandazha.htm
http://marx.org/farsi/archive/trotsky/works/1906/natayej-cheshmandazha.htm
http://marx.org/farsi/archive/trotsky/works/1931/em/enghelabe-modavem.htm
http://marx.org/farsi/archive/trotsky/works/1931/em/enghelabe-modavem.htm
http://nashr.de/2/sara/tarj/chin/pdf.htm
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گذاری در بازار جهانی عمدتاً در میان خود کشورهای پیشرفته عمده تجارت و سرمایه

صورت گرفت و جهان سو  اهمیت اقتصادی خود را برای سرزمی  مادری غرب به 

رقل اقتصاد جهانی صورت گرفت،  داد. ای  تغییر که در مرکزطور کلی از دست می

 9154های استعماری پس از آمیز فروپاشی امپراتوریساز تجربه نساتاً مسالمتزمینه

شد. ولی در عی  حال نشان دهنده یک آینده تیره و تار برای کشورهای نو استقالل 

ز کردند در حالی که محرو  ابود. ای  کشورها یک برنامه توسعه اقتصادی را دناال می

 آالت( متمرکز در غرب بودند. دسترسی به منابع مولد )تکنولوژی و ماشی 

تأریر سیاسی و استراتژیک اصالح تزوری لنی  در باب امپریالیسم، به آنان امکان داد تا 

به آن سو در میان جناح چپ غرب هواداران زیادی  9140ای  باور را که از سال 

بخش ملی در جهان سو ، مظهر چالش آزادیهای داشت و مانی بر ای  بود که جناش

کار ”بزرگ در برابر امپریالیسم هستند، زیر سوال بارد. کلیف به نظریه لنی  در مورد 

گفت که چون کارگران کشورهای غربی سهمی خرده گرفت. ای  نظریه می“ اشرافی

کنند لذا به لحا  سیاست، در امر از منافع استعماری کشورهای خود دریافت می

استعمار سهیم هستند. کلیف و کیدرون تأیید کردند تقسیم عمده قدرت در جهان، 

المللی است. لذا المللی و کار بی هایشان، بی  سرمایه بی صرف نظر از رزمگاه

توانند بکنند به تعایر مایکل کیدرون ای  ها در غرب، بهتری  کاری که میسوسیالیست

 “ اخلی کمک کنیم.های دبه دام  زدن به آتش”است که: 

 (976-4، الکس کالینیکوس، صص تروتسکی و تروتسکیز )نک به 

تری  بیان دیدگاهی که تونی کلیف، مایکل کیدرون و نیگل هریس به نقد آن جامع

شمسی بر تفکر چپ در  40و  50است که در دهه های “ تزوری وابستگی”پرداختند، 

 گذاشت. سی خود را بر جای میجهان سو  سیطره داشت و آرار و تاعات خاص سیا

  
 برای آشنایی با دو نمونه دیگر از نقد مارکسیستی بر نظریه وابستگی، نگاه کنید به: 

/ جان ویکس،  الیزابت دور، علل عقب ماندگی و توسعه ناموزون سرمایه داری* 

9177  

http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_2/ketab2824/keta

b2824.pdf 

http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_2/ketab2824/ketab2824.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_2/ketab2824/ketab2824.pdf
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کند که یک داری ارائه میکه شرحی نیز بر نظریه توسعه مرکب و ناموزون سرمایه

 داری در سطح جهانی است.کشاف سرمایهدیدگاه مارکسیستی در مورد ان

 و

 ، منصور حکمت اسطوره بورژوازی ملی و مترقی* 

http://hekmat.public-archive.net/fa/0110fa.html 

  
الکس کالینیکوس عضو کمیته مرکزی حزب کارگران سوسیالیست بریتانیا در کتاب * 

)ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، انتشارات خجسته، چاپ  تروتسکی و تروتسکیز 

انقالب مداو  منحرف ”گیری نظریه ( به خوبی و روشنی بسترهای شکل9689اول 

ندی الکس کالینیکوس در بای از جمعکند. خالصهتونی کلیف را ترسیم می“ شده

بینی تروتسکی، جهان شود. پس از جنگ جهانی دو  و بر خالف پیشجا نقل میای 

 های استالینیستی بود:شاهد پیروزی

توانست از جنگ جان بینی تروتسکی نمیرژیم استالی  که طاق پیش”سو از یک  -

 گیری از حضور سالم به در برد، بر عکس، با قدرت بیشتری ظاهر شد... با بهره

های کمونیستی تک حزبی در هایش در اروپای شرقی و تأسیس تدریجی رژیمارتش

لهستان، چکسلواکی و سایر کشورهای تحت اشغال شوروی، به سرعت خود را به 

بقا و گسترش استالینیسم “ ”عنوان یک قدرت چیره و مسل  در ای  ناحیه نشان داد.

های اروپای شرقی پس وتسکی مطرح کرد. رژیمیک مشکل حادتر را برای وارران تر

“ همانندی ساختاری”فرایندی را تجربه کردند که ارنست مندل آن را  9154از سال 

(Structural Assimilationبا روسیه استالینیستی می ) نامید. به خصوص پس از

ها قرار گرفت و ، انحصار قدرت در دست کمونیست9153-7های جنگ سرد در سال

اقتصادی -ای صورت گرفت. نتیجه آن ساختارهای اجتماعیهای گستردهکردن ملی

پس از “ بود.“ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی” بود که اساساً مشابه ساختارهای

ها شد ای  بود که آیا دولت، سوالی که مطرح می“همانندی ساختاری”اتما  ای  فرایند 

آن بودند، همان طور که  -منح  حال از نوم-“ های کارگریدولت”در زمره 

شد حکمی را تروتسکی روسیه استالینیستی را یک دولت کارگری نامیده بود؟ آیا می

که تروتسکی در مورد روسیه )که به هر حال پس از طی فرایندی انقالبی به آن مرحله 

http://hekmat.public-archive.net/fa/0110fa.html
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رسیده بود(  صادر کرده بود به اقمار آن پس از جنگ )که توس  عامل خارجی و نه با 

 ی یک فرایند انقالبی به ای  نقطه رسیده بودند( نیز تسری داد؟ط

ها بدون دخالت نظامی شوروی و از سوی دیگر در چی  و یوگسالوی، استالینیست -

هایی مشابه ای به قدرت رسیدند و شروم به اجرای برنامههای تودهدر رأس جناش

ها چه حکمی ی  رژیمروسیه استالینیستی و کشورهای اقمارش نمودند. در مورد ا

 بایست صادر کرد؟ می

هایی که های جدی را در مقابل تروتسکیستهر دو گونه پیروزی استالینیستی چالش

کردند، به وجود توصیف می“ دولت منح  کارگری”روسیه استالینیستی را به عنوان 

 آورده بود:

 9154های صورت گرفته در اروپای شرقی پس از دگرگونی”در حالت اول   -

بودند که در آن نقش کارساز را احزاب کمونیست استالینیست با “ هایی از باالانقالب”

کردند. ارتش سرخ در طول پیشروی خود به حمایت نیروهای اشغالگر روسی ایفا می

های متعددی را که در کوشید تا جناش 9155-54سمت مرزهای غربی شوروی در 

کردند و شوراهای کارگران و تالش می“  انقالب اجتماعی از پایی”راستای یک 

روشی که شوروی در اروپای شرقی در پیش گرفت “ ”میلیشیای مردمی را منحل کند.

اساساً در تعارض یا مفهو   انقالب سوسیالیستی بود که توس  مارکس و با الها  از 

بر آن مهر  دولت و انقالببندی شده و لنی  در جزوه ( قاعده9879کمون پاریس )

ساالری قدرت دولت بایست بساط دستگاه دیوانتأیید مجدد زده بود. طاقه کارگر می

و  9104های و از جمله ارتش و پلیس را برچیده و نهادهایی )نظیر شوراها در انقالب

 ها سازد. ( که ماتنی بر مشارکت و نظارت مستقیم مرد  باشد، جایگزی  آن9197

ینیستی که بدون مداخله نظامی شوروی صورت های استالپیروزی”در حالت دو :  -

گونه سازگاری با نظریه پذیرفت، به خصوص در چی  و یوگسالوی، نیز هی 

مارکسیز  کالسیک در زمینه انقالب نداشت. در کشورهای چی  و یوگسالوی نقش 

ها که یک استراتژی جنگ چریکی های دهقانی به رهاری کمونیستکارساز را ارتش

کردند. کردند و مقدر بود که مقلدان بسیاری در جهان سو  بیابند، ایفا میرا دناال می

تروتسکی نیز مانند مارکس همواره احتمال اقدا  دهقانی به عنوان نماینده انقالب 
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بینی کرد که در صورت احیای سوسیالیستی را رد کرده بود. تروتسکی حتی پیش

ها، یک جنگ داخلی میان تجناش کارگران چی  در شهرها به رهاری تروتسکیس

ها ها و پرولتاریای پیشتاز به رهاری لنینیستارتش دهقانی به رهاری استالینیست

 “ درگیر خواهد شد.

هایی که ای  تجارب برای مارکسیز  انقالبی به شکل عا  و در نتیجه چالش

 انگیخت از ای  قرار بود: تروتسکیز  به شکل ویژه بر می

آن( “ منح ”)حال از نوم “ دولت کارگری”پای شرقی و چی  های ارواگر رژیم” -

شدند، در ای  صورت مارکس و انگلس هنگامی که اعال  کردند به حساب آورده می

 “، دچار اشتااه شده بودند.“رهایی طاقه کارگر تنها به دست خود کارگران میسر است”

کار و نیروی محافظههایش بوروکراسی استالینیستی را یک خود تروتسکی در تحلیل -

های اجتماعی متکی مانع انقالب سوسیالیستی محسوب داشت هر چند که بر شالوده

پس به نظر تروتسکی، استالینیسم که ”ریزی شده بود. باشد که توس  انقالب اکتار پی

کرد، قادر به ایفای نقش انقالبی در م ابه یک نیروی ارتجاعی عمل میه در روسیه ب

اما اگر احزاب استالینیستی “ توانست محرک انقالب باشد.د و نمیسطح جهانی ناو

موفق شده بودند کاپیتالیسم را در چی  و اروپای شرقی سرنگون سازند، پس 

 “ استالینیسم رابت کرده بود که یک نیروی عمیقاً انقالبی است.

پس ”ند، های سوسیالیستی بر پا کحال اگر استالینیسم به ای  شکل بتواند  انقالب  -

ای چه صیغه“ حزب جهانی انقالب سوسیالیستی”الملل چهار  یا به اصطالح نقش بی 

 “ است؟

( ای  بود که حاضر نشد اقمار جدید 9153الملل چهار  )در سال واکنش اولیه بی 

های کارگری به حساب آورد و ماهیت اقتصاد و دولت در مسکو را به عنوان دولت

دانست. اما پس از حوادث یوگسالوی و تکمیل تحوالت ای  کشورها را بورژوایی 

الملل اقتصادی و سیاسی در ای  کشورها بر مانای الگوی روسیه، کنگره سو  بی 

همانندی ساختاری ای  کشورها با اتحاد جماهیر ”( اعال  کرد که 9149چهار  )اوت 

ر در شمار شوروی را باید اساساً یک امر انجا  شده تلقی کرد و ای  کشورها دیگ

پیدایش جریان تروتسکیز  مکتای و “ شوند.داری محسوب نمیکشورهای سرمایه
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خواستند می پیروان تروتسکی”گردد یعنی زمانی که ارتدوکس به همی  نقطه باز می

تحلیل او درباره اتحاد شوروی به عنوان یک دولت کارگری منح  و شمول آن به 

تناقض بزرگ تروتسکیز  “ ”مایند.چی  و اروپای شرقی را حفظ و حراست ن

ارتدوکس ای  بود که ضم  تالش برای حفظ عی  کلمات تروتسکی ای  نظریه را از 

قسمت اعظم جوهر و اساس آن محرو  نمود... تروتسکی بر مانای تعهد عمومی و 

رهاییِ طاقه کارگر درک -اش به مارکسیز  کالسیک، سوسیالیز  را به عنوان خودکلی

های ها کشورهای اروپای شرقی، دولتا اگر از دیدگاه تروتسکیستام”کرد. می

کارگری ناقص و معیوب بودند، در ای  صورت نیروهایی غیر از پرولتاریا نیز قادر 

 بودند انقالبات سوسیالیستی را به انجا  رسانند. 

 “های جهان سو انقالب”هایی بود که اینک ها در مورد انقالبتری  وسوسه آنبزرگ”

های دهقانی را با شدند یعنی جایی که جریانات استالینیستی توانستند ارتشنامیده می

بخش اجتماعی به پیروزی برسانند... در ظاهر یک برنامه ملی و نه یک برنامه رهایی

به شمار “ انقالب مداو ”ها را به عنوان موردی از ابطال نظریه شد ای  انقالبامر می

مانده فق  قادرند امپریالیز  را در جایی شکست ورهای عقبآورد که بر طاق آن کش

دهند که طاقه کارگر رهاری پیکار ملی را بر عهده داشته باشد و از کاپیتالیسم گسسته 

های ارتدوکس دقیقاً در جهت عکس بود چرا که مدعی واکنش تروتسکیست”باشد. 

ها را د. حکمی که آنها از جمیع جهات موید انقالب مداو  هستنشدند ای  انقالب

به تناقضات جدیدتری در مورد جایگاه پرولتاریا در ای  انقالبات، نقش انقالبی/ ضد 

ساخت. م الً در مورد الملل چهار  و... دچار میانقالبی استالینیسم، فلسفه وجودی بی 

ریا های تاریخی )چی ، یوگسالوی، ویتنا  و کوبا و...( نه تنها پرولتااول، در ای  م ال

یافته عامل مستقیم انقالب ناود بلکه حزب انقالبی نیز مظهر و تجسم مستقیم و تشکل

های ارتدوکس بدی  نحو رفت. ای  تناقض توس  تروتسکیستپرولتاریا به شمار نمی

  تجلی سیاسی و ”ها، توجیه شد که احزاب کمونیست استالینیست در ای  م ال

به منافع تاریخی طاقه کارگر ”آمدند چون ب میبه حسا“ سازی شده پرولتاریابرنامه

توانست پرولتاریایی به حساب آید حتی اگر بدی  طریق جریانی می”پایاند بودند. 

گونه مشارکتی در حیات روزمره و کارگران معدودی در میان اعضایش باشد و هی 
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 ماارزات پرولتاریا نداشته باشد. 

در اروپای شرقی به  “روی سوسیالیستیاتحاد جماهیر شو” تحولی که”در حقییقت 

ایجاد کرد، وارران تروتسکی را بر سر یک دو “ همانندی ساختاری با شوروی”لحا  

راهی قرار داد: رها کردن اندیشه همانندی سرنگونی کاپیتالیسم با رژیم ماتنی بر 

مالکیت دولتی وسایل تولیدی )طاق باور تروتسکی( و یا بازنگری در مفهو  

یک جناش خودآگانه و ”  کالسیک در زمینه انقالب سوسیالیستی به عنوان مارکسیز

ای بود که راه جا نقطهای “. مستقل اک ریت عظیم جامعه و به سود اک ریت عظیم آن

حزب کارگران سوسیالیست بریتانیای - ISالملل )تونی کلیف و جریان سوسیالیسم بی 

ارتدوکس جدا شد. کلیف راه نخست و بعدی( از انترناسیونال چهار  و تروتسکیز  

 های ارتدوکس راه دو  را برگزیدند. تروتسکیست

  
های انترناسیونال چهار  در ای  زمینه که در ها و تحلیلتر با دیدگاه)برای آشنایی کامل

 فصلی از آن به تحوالت مربوط به انقالب ایران هم پرداخته است،  نک به 

 ارنست مندل، هوشنگ سپهر  ،عقب ماندهانقالب مداو  در کشورهای * 

www.iran-echo.com/mandel/fa/works/pdf/permanent-

revolution-in-backward-countries.pdf  

  
و سایر “ دولت منح  کارگری”در مقابل “ کاپیتالیز  دولتی”تونی کلیف با طرح نظریه 

های دیگر، میدان بحث را از اساس و پایه تغییر داد. تز کاپیتالیز  دولتی به او دیدگاه

امکان داد تا ایده سوسیالیز  را به عنوان خود رهایی طاقه کارگر مجدداً بازسازی 

اد شوروی، اروپای شرقی و چی  و نماید. اگر طاق تحلیل و تز کلیف، عالوه بر اتح

ای وجود آمدند، در ای  صورت مسألهویتنا  و کوبا شکلی از کاپیتالیسم به شمار می

رهایی به وجود آید -نداشت که سوسیالیز  بتواند بدون تالش طاقه کارگر برای خود

 گشت. چنی  عرصه و امکانات برای دفام از مارکسیز  کالسیک فراهم میهم

های بزرگ جهان سو  )چی ، ویتنا ، کوبا و...( چگونه با البولی انق”

تحلیل مزبور هماهنگی داشت؟ کلیف نظر انترناسیونال چهار  در مورد 

انطااق ای  موارد با نظریه انقالب مداو  را رد کرد چرا که متضم  آن بود 

http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/pdf/permanent-revolution-in-backward-countries.pdf
http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/pdf/permanent-revolution-in-backward-countries.pdf
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  تواند بدون فعالیت مستقیم طاقه کارگر به وجود بیاید. ایکه سوسیالیز  می

حرکت کلیف به درستی به گسست از تروتسکیز  )عمالً موجود یعنی نوم 

ارتدوکس آن( و بازگشت به مارکسیز  کالسیک تعایر شد. از سوی دیگر 

نظریه انقالب مداو  فرض کرده بود که چون بورژوازی مستعمراتی به 

سرمایه خارجی متکی است و از طاقه کارگر خود در هراس است، ماارزه 

پریالیز  را رهاری نخواهد کرد. از ای  رو پرولتاریا وظایف علیه ام

دار خواهد جا عهدههای پرولتاریایی را یکدموراتیک طاقه بورژوا و انقالب

های مزبور را برای افتاد اگر طاقه کارگر نیز جناششد. اما چه اتفاقی می

های متعددی کلیف در ای  حالت، وضعییت“ کرد؟نجات ملی رهاری نمی

  برداری سیاسی طاقه کارگر در کشورهای را ترسیم نمود که از فرمان

    مانده، تسل  سیاست همکاری طاقاتی و معموالً از طریق عقب

های استالینیستی تا رخوت پرولتاریا در جهان سو  در نوسان بود. نمایندگی

خالیی که به هر حال نتیجه ای  وضعیت بود به وسیله یک یک نیروی 

ی دیگر یعنی روشنفکران شهرنشی  به عنوان نمایندگان طاقه متوس  اجتماع

ها شد. ای  گروه از روشنفکران از محرومیتبورژوازی مدرن پر میو خرده

و تحقیرهای سلطه استعماری گریزان بودند و تحت تأریر قوی موفقیت 

آشکار روسیه استالینیستی در امر صنعتی شدن بر اساس خودکفایی 

لنینیز  -ها که معموالً زیر پرچم مارکسیز ار داشتند. ای  جناشاقتصادی قر

های داشتند و موجد انوام سوسیالیز  غیر کارگری بودند، به جنگگا  بر می

دهقانی دست یازیدند و توانستند در شرای  مساعد و مطلوب جهانی و 

های جدید، داخلی به سلطه خارجی بر کشورهایشان پایان دهند. ای  رژیم

ساالر جدیدی بودند که از الگوی استالینیز  های کاپیتالیز  دولتی دیوانظا ن

انقالب مداو  منحرف ”کردند. کلیف ای  فرایند را به عنوان تقلید می

توصیف کرد. پویایی اجتماعی که توس  تروتسکی در نظریه انقالب “شده

و نیز  های طاقه کارگرمداو  تشریح شده بود به علت وجود نداشت  جناش

هدایت نشدن کارگران توس  احزاب کمونیست منتهی به شکل عجیب و 
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 غریب انقالب بورژوایی شد. 

، تروتسکی و تروتسکیز ها از همان کتاب ها و جمالت بی  گیومه)کلیه نقل قول

 الکس کالینیکوس... نقل شده است.( 

  
)در لانان به دنیا آمده  پردازان نزدیک به انترناسیونال چهار ژیلار آشکار از نظریه* 

ای تحت های اسالمی تخصص دارد، در نوشتهاست( که در مسائل خاورمیانه و جناش

روند اتفاقات پس از انقالب  تز در مورد تجدید حیات بنیادگرایی اسالمی، 99عنوان 

و “ رو به عقب”، “معکوس”، “واژگونه”در ایران را نوعی انقالب مداو   47بهم  

که ای  تزها نویسد )توضیح ای کند. وی در تز دهم ای  نوشته میابی میقهقرایی ارزی

 اند(: شمسی( نگاشته شده 9630) 9189در سال 

در ایران، جناش بنیادگرا که عموماً توس  بنیادگرایانی در میان روحانیت شیعه ”

ای طوالنی و خصمانه علیه رژیم ارتجاعی شاه که از شود در ماارزهنمایندگی می

گرایی پشتیاانی امپریالیسم برخوردار بود شکل گرفت. ورشکستگی تاریخی ملی

جا وصف شود. به تر از آن است که در ای بورژوازی ایرانی و استالینیز  شناخته شده

ی است نایی از وقایع تاریخی، جناش بنیادگرای ایرانی مقدر شد تا تنها دلیل ای  آمیزه

ب دموکراتیک ملی در ایران باشد: یعنی سرنگونی شاه ی فوری انقالپیشگا  دو وظیفه

 و قطع پیوندها با امپریالیسم آمریکا.

ی در پیش روی در پذیر شد که ای  دو وظیفهای  موقعیت به ای  دلیل بیشتر امکان

ی ارتجاعی کلی بنیادگرایی اسالمی بود. در نتیجه با اوج هماهنگی مطلق با برنامه

های سرنگونی انقالبی شاه، شرطی ایجاد پیشر ایران تا نقطهگرفت  بحران اجتماعی د

همزمان با اوج گرفت  خشم طاقات متوس  از شاه، جناش بنیادگرا که با خمینی 

ی نارد را شد توانست قدرت زیاد مادون پرولتاریا و طاقات متوس  آمادهتداعی می

 مهار کند و و با امواج مرد  با رژیم مواجه شود.

گفت اقدا  بنیادگرایان در تصمیمشان به غیر مسلح ماندن تقریااً شایه توان می

خودکشی بود، کار بزرگی که تنها یک جناش عرفانی قادر به انجا  آن است. جناش 

بنیادگرای ایران اجرای نخستی  مرحله یک انقالب دموکراتیک ملی در ایران را آغاز 
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را پیدا کرد. در یک معنا، انقالب  کرد. اما خصلت بنیادگرای آن به زودی دست باال

توانست با آغاز از انقالب ایران انقالبی مداو  به صورت واژگونه بود. انقالبی که می

دموکراتیک ملی بحت رهاری پرولتاریا به دگرگونی سوسیالیستی رشد یابد. اما رهاری 

یک بورژوای بنیادگرا مانع از آن شد و آن را در جهت عکس و در راستای خرده

آوری مشابه فوریه به طرز حیرت 9171پسروی ارتجاعی هل داد. انقالب فوریه 

بود، اما ای  دو نقطه عزیمت مشابه به فرآیندهای کامالً مخالفی گشوده شدند.  9197

ی منطقی انقالب دموکراتیک روسیه را قادر ساخت به نتیجه 9197که اکتار در حالی 

ی بنیادگرا به محتوای دموکراتیک انقالب خیانت خود منتهی شود اما در ایران رهار

 کرد.

های روسی پس از ماارزه برای انتخابات مجلس مؤسسان آن را با قدرت بلشویک

ها ها مجلس مؤسسان، که آناهللها جایگزی  کردند. اما آیتکامالً دموکراتیک سوویت

تشکیل آن را ندادند،  نیز آن را در رأس مطالاات خود قرار داده بودند اما هرگز اجازه

را با کاریکاتوری ارتجاعی جایگزی  کردند. یعنی مجلس خارگان اسالمی. سرنوشت 

های متضاد رهاری در ای  مطالاه که در هر دو انقالب مشترک بود به روشنی ماهیت

 های مخالفی که در پیش گرفتند را نشان می دهد.ای  دو انقالب و در نتیجه  جهت

ی فوریه ایران پدیدار شدند، رهاری های دموکراتیکی که در دورهکه شکلچنانهم

ها بودند. در ها را به تسخیر خود در آورد. شوراها بسیار دور از سوویتاسالمی آن

های که انترناسیونالیسم پرولتری بلشویکی رهایی ملیت باب مسأله ملی، در حالی

ها به اهللناسیونالیسم اسالمی آیتتحت ستم امپراتوری روسیه را ممک  ساخت، اما انتر

های تحت ستم امپراتوری ایران ای برای سرکوب خونی  ملیتی پارسایانهبهانه

درآمد. سرنوشت زنان نیز در ای  دو انقالب به خوبی مشهود است. رهاری بنیادگرای 

یالیسم ی دموکراتیک ملی وفادار ماند: ماارزه با امپرایرانی تنها در یک نقطه به برنامه

ی خود باقی ماند. یعنی توصیف دشم  نه به م ابه آمریکا. اما در ای  ماارزه به شیوه

امپریالیسم بلکه به م ابه غرب اگر نه شیطان بزرگ. خمینی، بچه را نیز با آب حما  

بیرون ریخت. یا بهتر است بگوییم بچه را پیش از آب حما . او تمامی دستاوردهای 

الب بورژوایی، از جمله دموکراسی و حتی مارکسیسم، که )به اجتماعی و سیاسی انق
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 درستی( محصول تمدن صنعتی )غربی( می دانست، به غرب منفور نسات داد.

ها فراخواند در حالی که پیوندهای او ایرانیان را به خالص شدن از دست ای  بیماری

 اقتصادی را.  گرفت؛ یعنی پیوندهایاصلی میان ایران و امپریالیسم را نادیده می

ای که مدیریت شد، هی  دستاوردی برای ایران نداشت. ی سفارت آمریکا، شیوهمسأله

های آمریکا بسیار پرخرج و سودده بود. اگر چه تحلیل نهایی برای بانک در

دیکتاتوری بنیادگرایی در ایران از امروز تکامل خواهد یافت، اما از پیش رابت شده که 

 ابر پیشرفت انقالب ایران است. تری  مانع در برمهم

آفری  است. ورای ترکیب است نائی وقایع توصیف عالوه، تکامل آن بسیار پرسشه ب

شده در باال، تفاوتی مهم میان ایران و سه کشور دیگر ذکر شده وجود دارد. ایران قادر 

. بورژوا و مستقل را تأمی  کندی با یک رژیم بنیادگرا، خردهاست تجمل یک تجربه

  نماید. اما با چه رروت نفت آن موازنه م اتی میان هزینه و بودجه را تضمی  می

ی اقتصادی دو سال نخست بنیادگرایان در ی موازنهای و تا چه زمانی؟ کارنامههزینه

های قالی بسیار منفی است. از طرف دیگر، ناهمخوانی  قدرت در مقایسه با سال

یعی از اقشار اجتماعی که با آن مرتاطند و آن را از ی بنیادگرایان با طیف وسبرنامه

کنند در تک ر مراکز رقیب قدرت آشکار است. تنها اتوریته دیدگاه خود تفسیر می

 “ ها ای  امکان را داده که خود را در پوشش وحدت نگاه دارند.خمینی به آن

ای تزهای آشکار، نوشته بسیار ارزشمندی در تحلیل مسایل انقالب در کشوره

ها در ای  انقالبات، وظایف نیروهای چپ در خاورمیانه، نقش و جایگاه اسالمیست

ای  رابطه، دستورکارهای استراتژیک ای  انقالبات و... است. خوشاتانه ای  تزها 

مطالعات ”اند و در وبالگ او یعنی زاده به فارسی ترجمه شدهتوس  وحید ولی

 در دسترس است:  های زیراز طریق لینک“ فرهنگی رادیکال

  
 زاده ، ژیلار آشکار، وحید ولییازده تز در مورد تجدید حیات بنیاد گرایی اسالمی *

 تزهای اول تا هفتم در ای  لینک:

http://radicalcs.blogfa.com/8703.aspx 

 جا: و تزهای هشتم تا یازدهم در ای 

http://radicalcs.blogfa.com/8704.aspx 

http://radicalcs.blogfa.com/8703.aspx
http://radicalcs.blogfa.com/8704.aspx
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جدال دو توحش: از ژیلار آشکار همچنی  ای  کتاب به فارسی ترجمه شده است:  -

 9685ترجمه حس  مرتضوی، نشر اختران،  نظمی نوی  جهانی،سپتامار و بی 99

های حزب کارگران سوسیالیست تاب اشاره شد، تاکتیکگونه که در مقدمه کهمان *

بریتانیا در قاال جریانات اسالمی، به حق و به درستی مورد انتقاد طیف وسیعی از 

روشنفکران مارکسیست در خود اروپا و خاورمیانه قرار گرفته است. بسیاری از 

پیغمار ی رساله هایی عمدتاً درکنند که ماانی تزوریک چنی  تاکتیکمنتقدی  اذعان می

هایی ( ارر کریس هارم  فرموله شده است. ای  مت  حاوی بخش9115) و پرولتاریا

ه اسال  رادیکال ب”، “پایه طاقاتی اسالمیسم”، “اسال ، دی  و ایدئولوژی”با عناوی  

و سه بخش شامل بررسی تجربه “ جدا شدن دو مسیر”، “م ابه یک جناش اجتماعی

بندی نهایی است. ای  رساله و الجزایر و سرانجا  جمع اسالمیسم در مصر، ایران

های اسالمی از منظر مارکسیستی حاوی مطالب ارزشمندی در زمینه تحلیل جناش

کند که انتقادات بسیاری هایی را مطرح میاست اما در سطح استنتاجات عملی بحث

 را برانگیخته است. 

ای از ارم  در ای  زمینه، خالصههای هجا برای آشنایی اجمالی با دیدگاهدر ای 

شود. هارم  کتاب بیان کرده است، ارائه می“ بندیجمع”مطالای که هارم  در بخش 

سیاست در خاورمیانه دست ”کند که مطلب خود را با اشاره به ای  واقعیت آغاز می

او سه “ در ایران، تحت سیطره جریانات اسالمی بوده است. 9178-1کم از انقالب 

نسات به ای  واقعیت و سه موضع نادرست نسات به ای  واقعیت را از هم  واکنش

 کند: تفکیک می

های اسالمی، شوک بزرگی به روشنفکران لیارال وارد کرد که اعتقاد عروج جناش

و  9140های های ضد استعماری دههداشتند که فرایند مدرنیزاسیون که در ارر پیروزی

ای بیشتر روشنفکر و کمتر ناپذیری به جامعهجتنابحاصل آمده است، به طور ا 9130

گرایی و بازگشت قرون ها در اسالمیسم، غلیان سنتسرکوبگر خواهد انجامید. آن

ها قادر به درک ای  مطلب نیستند که بینند. آنوسطی در تقابل با مدرنیزاسیون را می

کاپیتالیستی در  اسالمیسم یک جریان اجتماعی مدرن است که از دل تناقضات اقتصاد
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ای  مناطق سر بر آورده است و ریشه در طاقاتی دارد که در عی  حال که مولود 

زدگیشان در ای  انکشاف کاپیتالیسم هستند، به علت وضعیت فرودستی و فالکت

ها کامالً از مناساات، به آن اعتراض دارند. ای  روشنفکران در امر سرکوب اسالمیست

 کنند. دولت حمایت می

 گیری متضاد را شاهد هستیم: در چپ نیز دو موضع

   کنند. ای  م الً م ابه جناشی فاشیستی توصیف میه برخی جناش اسالمی را ب

   گیری فرد هالیدی و بسیاری از دیگر از فعاالن چپ بوده است. چنی  موضع

ها و فبایست ائتالشوند که میهایی عمدتاً به ای  استنتاج عملی ختم میگیریموضع

اتحادهای سیاسی با نیروهای بورژوایی برای متوقف کردن فاشیز  تشکیل داد. م الً 

های ایران را به خاطر عد  ائتالف با بورژوازی لیارال در مقابل هالیدی چپ

کند که کند. او فراموش میسرزنش می“ های ارتجاعی خمینیها و اندیشهسیاست”

تحدی  خمینی در سرکوب نیروهای چپ در م“ بورژوازی لیارال”همی  نیروهای 

هایی که چنی  موضعی را دارند، مانند بسیاری از بخشهای چپ در ایران بودند. چپ

 کنند. ها، از دولت حمایت میمصر، در جنگ دولت بر علیه  اسالمیست

ضد ”و “ خواهترقی”های م ابه جناشه ها برویکرد نادرست دیگر، توصیف اسالمیست

است. موضعی که توس  حزب توده و فداییان اک ریت و مجاهدی  خلق “ امپریالیست

توصیف “ بورژوازی مترقیخرده”اتخاذ شده بود و نیروهای حامی خمینی را به عنوان 

نمودند. بیست و پنج سال ای از خود خمینی حمایت میجاناهکردند و به شکل یکمی

داشتند و  المسلمی اخوانقابل های مصری چنی  موضعی را در مقال از آن کمونیست

 کردند.های جمال عادالناصر حمایت میاز آن بر علیه سیاست

های اسالمیستی را به طور اتوماتیک ها جناشکه سوسیالیستهارم  عقیده دارد ای 

خواه بدانند، موضع نادرستی است. فاشیست و ارتجاعی و یا ضد امپریالیست و ترقی

یکال که پروژه بازسازی جامعه بر اساس مدل محمد در قرن اسالمیسم راد”به نظر او 

یی است که از جانب “اتوپیا”کند، در حقیقت هفتم میالدی در عربستان را مطرح می

هواداران ای  جناش در عمل “ زده طاقه متوس  جدید ابدام شده است.بخش فالکت

انانه ولی پوچ و های قهرمگیرند: دست زدن به تالشدر مقابل یک دو راهی قرار می
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کنندگان جامعه و یا سازش و همراهی کردن با عاث برای تحمیل ای  امر بر اداره

حاکمی  و ایجاد یک روکش ایدئولوژیک برای سرکوب و است مار. اینجاست که 

ای از که عدهشود. منشاء ای اسالمیسم به دو جناح تروریست و رفرمیست تقسیم می

و تحمیل “ مستضعفی ”ای بدون ر برای ایجاد جامعهها از سالح و ترواسالمیست

زیرنویس کنند، در همی  جاست. هارم  در اشکال اسالمی زندگی بر افراد استفاده می

توصیف کامالً درستی بود که از “ بورژواییاتوپیای خرده”کند که ای  بخش اشاره می

یکار نامیده شد، سوی بخش منشعب سازمان مجاهدی  خلق )مجاهدی   .ل( که بعداً پ

ارائه گشت. متأسفانه سازمان )مجاهدی  منشعب( به جای پشتوانه قرار دادن یک 

 “ مارکسیز  حقیقی انقالبی، به اتکاء بر چریکیسم و مائوئیسم ادامه داد.

تواند باشد؟ چه می“ بورژواییاتوپیای خرده”ها در مقابل ای  حال موضع کمونیست

بورژوا را به عنوان های خردهتوانند اتوپیستها نمیگوید که سوسیالیستهارم  می

داری، تاعیت هزاران ها مسزول نظا  جهانی سرمایهدشمنان اصلی خود تلقی کنند. آن

ها، میلیون از افراد از قوانی  کور انااشت سرمایه، غارت تما  جهان توس  بانک

بدبختی، آزار و  و... نیستند. فقر و“ نظم نوی  جهانی”افروزی طرفداران جنگ

ها همی  امروز نابود شوند، در سرکوب حقوق انسانها و...، حتی اگر تما  اسالمیست

 جوامعی مانند مصر و الجزایر وجود خواهد داشت. 

توانند از دولت در مقابل ها نمیگوید که به ای  دالیل، سوسیالیستهارم  می

ها نیز پشتیاانی کنند. از اسالمیستتوانند ها حمایت کنند اما در مقابل نمیاسالمیست

به معنای فراخوان با جایگزی  کردن یک ستم با نوم دیگر ”ها پشتیاانی از اسالمیست

های ملی آن و واکنش نشان دادن به خشونت دولت با اجتناب از دفام کردن از اقلیت

د که به شوکه به تاانی کردن با دولتی منجر می“ گرایان، استو دینی، زنان و همجنس

گسیخته در اشکال اسالمی ادامه خواهد داد. همچنی  ای  موضع  به است مار لجا 

معنای دست کشیدن از سیاست مستقل سوسیالیستی متکی بر طاقه کارگر به عنوان 

روی از دیدگان و است مارشدگان و جایگزی  کردن آن با دناالهمتحد کننده تما  ستم

 آمیز نخواهد بود.ت که به هی  عنوان موفقیتبورژوایی اسمدینه فاضله خرده

ای هستند ها نماینده طاقهها متحدی  ما نیستند. آنکند که اسالمیستهارم  تأکید می
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که به دناال تأریرگذاری بر طاقه کارگر )و در صورت موفقیت(، کشاندن کارگران به 

ای جود به شیوهمسیر یک آوانتوریسم پوچ و فاجعه بار و یا تسلیم شدن به نظم مو

 شود.اند که در اک ر اوقات اولی به دومی منجر میارتجاعی

طلاانه از سوی ما در مقابل اما به نظر هارم  ای  به معنای اتخاذ یک موضع تنزه

های اجتماعیِ بسیار ها در خاک گروهها نیست. به عقیده او اسالمیستاسالمیست

گیری ماارزات برند و در صورت اوجمیکنند که از وضع موجود رنج بزرگی رشد می

خواهانه هدایت تواند در یک مسیر ترقیها به انقالب میطاقه کارگر، احساس نیاز آن

شوند، در چنان شرایطی شود. بسیاری از افرادی که جذب انوام افراطی اسالمیسم می

که اوالً  ها قرار بگیرند و ای  در صورتی میسر استتوانند تحت تأریر سوسیالیستمی

ها بتوانند استقالل سیاسی کامل خود را از تمامی اشکال اسالمیسم با سوسیالیست

گرا به سمت اشکال واقعاً تمایلشان برای استفاده از فرصت برای جذب افراد اسال 

 ها، ترکیب کنند.رادیکال ماارزه در کنار سوسیالیست

ازی همواره بر سر دو راهیِ بورژواسالمیسمِ رادیکال سرشار از تناقض است. خرده

طغیان رادیکال در مقابل جامعه موجود و یا سازش با آن قرار داشته است. در داخل 

جناش اسالمی ای  تناقض خود را به شکل ماارزه برای احیای یک جامعه اسالمی از 

دهد. ای  های اسالمی نشان مییکسو و سازش با نظم موجود به منظور تحمیل رفر 

ناپذیری خود را به صورت شدیدتری  اشکال اختالف بی  ه شکل اجتنابتناقضات ب

 دهد. گراید، نشان میهای اسالمی که در اغلب اوقات به خشونت میگروه

توانند از ای  ها میگیرد که سوسیالیستگونه نتیجه میهارم  از ای  واقعیت ای 

هایشان استفاده کنند سازمانها و ها به اندیشهتناقضات برای قطع وفاداری اسالمیست

کند ای  تنها در صورتی میسر است که ما سازمان مستقل خودمان را اما باز تأکید می

های اسالمیست و دولت حفظ کند، بنا نهاده که مرزبندی کامل خود را با تما  گروه

 باشیم.

توانیم شود که: در برخی موارد ما میای  مقدمات منجر به ای  استنتاج تاکتیکی می

ها هم در آن ای بر علیه امپریالیسم و دولت باینیم که اسالمیستخود را در همان جاهه

اند. ای  برای نمونه در بسیاری از کشورها در خالل جنگ جهانی دو  روی قرار گرفته
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تواند در کشورهایی مانند فرانسه و انگلستان در ماارزه بر علیه راسیسم داد و می

گیرند، ها در موضع مخالف دولت و امپریالیسم قرار میاسالمیستصادق باشد. وقتی 

با دولت هرگز، بعضی اوقات با ”توان در ای  جمله خالصه کرد که: نقش ما را می

 “.هااسالمیست

ما همچنان به مخالفت با ”دهد که هارم  در عی  حال بر تأکید بر ای  نکته ادامه می

ادامه خواهیم داد. ما طرفدار نقد مذهب و در عی  ای ها در موضوعات پایهاسالمیست

حجابی و هم طرفدار حق حال ]آزادی[ اعمال مذهای هستیم. ما هم طرفدار آزادی بی

پوشیدن حجاب برای زنان و دختران مسلمان در کشورهایی مانند فرانسه در صورت 

های بنگاهها هستیم. ما مخالف تاعیض نژادی بر علیه اعراب از سوی تمایل خود آن

اقتصادی بزرگ در کشورهایی مانند الجزایر و در همان حال مخالف تاعیض علیه 

های پایی  طاقه کارگر و طاقه متوس  هستیم که به زبان فرانسه ها و بخشبربر زبان

کنند. و از همه مهمتر ما مخالف هر نوم عملی هستیم که یک بخش از صحات می

دهد. ای  یا قومیت در مقابل بخش دیگر قرار میاست مارشدگان را بر مانای مذهب 

کنیم و در ها در مقابل دولت حمایت میبه معنای آن خواهد بود که ما از اسالمیست

گرایان، بربرها و مسیحیان در مقابل برخی عی  حال به دفام از زنان، همجنس

جاهه  ها درگوید که وقتی ما و اسالمیستهارم  می“ پردازیم.ها میاسالمیست

های سیاسی و گیریم، وظیفه ما مااح ه و به چالش کشیدن روشمشابهی قرار می

ها و بحث بر سر ای  مسأله است که آیا ها و برخوردشان با زنان و اقلیتسازمانی آن

ما باید به اقدامات خیریه از جانب رروتمندان بسنده کنیم و یا رواب  طاقاتی موجود را 

 سرنگون سازیم؟ 

 های حزب کارگران سوسیالیست رسد تما  نقدهایی که متوجه سیاستمی به نظر

بینیم که شود. میشود دقیقاً به ای  نقطه و ای  قسمت از استنتاجات مربوط میمی

های رغم ترسیم ماانی تزوریک صحیح و جالب توجه در تحلیل جناشهارم  علی

های طرفدار لیارالها، چپجای موضع ه اسالمی در ای  رساله و نیز نقد درست و ب

ها را به هایی که اسالمیستها و چپاتحاد با دولت و بورژوازی در مقابل اسالمیست

کنند، در مرحله استنتاجات عملی توصیف می“ خواهترقی”و “ ضد امپریالیست”عنوان 
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ای از مواضع جا ارائه خالصهپیماید. قصد ما در ای و تاکتیکی راه صحیحی را نمی

تواند به دلیل رسد، ای  استنتاج نادرست میها. اما به نظر می  است و نه نقد آنهارم

ها در اروپا و ای  باشد که هارم  بی  مسلمانان مورد حمله دولت و راسیست

م ابه یک جناش اجتماعی ه ها و طرفداران اسال  سیاسی و بی  اسالمیسم باسالمیست

سم و وضع موجود و اسالمیسم در قدرت و بورژوایی مخالف دولت و امپریالیخرده

 حکومت )مانند ایران( که از پایه اجتماعی به آن معنا تهی است، قائل به تفکیک 

کند. ها موضع یکسانی را اتخاذ میها، در مورد تما  آنشود و با خل  ای  تفاوتنمی

ها به اسالمیستاز “ استقالل کامل سازمانی و سیاسی”که بر به عالوه او در عی  ای 

ها و شکل اصولی تأکید دارد اما متوجه تفاوت سطح عملی فعالیت سوسیالیست

ها از جانب الم ل در اروپا نیست. وقتی اسالمیستها در شرای  کنونی فیاسالمیست

های آنان از شوند و بعد فعالیتای قدرتمند حمایت مییک امپراطوری مالی و رسانه

ر نوردیده، چگونه حزب کارگران سوسیالیست بریتانیا که در اندونزی تا مراکش را د

ای ای متکی بر طاقه کارگر در بریتانیا با موانع عدیدهایجاد یک حزب مستقل توده

تواند با تکیه بر تناقضات موجود در جریانات اسالمی، به جذب مواجه است، می

مشترک و...  هواداران و کادرهایش از طریق تالیغ و بحث در جلسات اکسیون

ای در تواند قطب جاذبهبپردازد؟ آیا حزب کارگران سوسیالیست بریتانیا واقعاً می

مقابل ای  افراد ایجاد کند و با فعال کردن تناقضات و به پرسش و چالش کشیدنشان 

شود و به دلیل که جریان بر عکس میها را به صفوف خود جذب نماید؟ یا ای آن

رغم تما  است که علی SWP بعاد جناشی و سازمانی، ای تفاوت سطح ماارزات و ا

رو و ، در عمل دنااله“استقالل سیاسی و سازمانی”تأکیدات تزوریک صحیحش بر 

 رسد؟ ها به نظر میحامی اسالمیست

بندی خود بار دیگر به بحث مواضع نادرست چپ به هر روی، هارم  در پایان جمع

ها و چپ در گذشته با فاشیست خواندن اسالمیستگردد. به نظر او در گذشته باز می

ها، دو اشتااه مرتکب شد. خواه و ضد امپریالیست خواندشان و حمایت از آنبا ترقی

ها به ضرر چپ در به عقیده هارم  ای  اشتااهات یکی از دالیل رشد اسالمیست

ر ای  زمینه د“ تجربه ایران”الم ل او در مورد بسیاری از نقاط خاورمیانه گردید. فی
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ناپذیر ناود و در عی  حال رابت پیروزی خمینی در ایران اجتناب”اعتقاد دارد که: 

بایست بر علیه آن با کرد که اسالمیسم تنها نیروی ارتجاعی بود که چپ مینمی

اش ائتالف کند. پیروزی خمینی ای  نکته را کامالً تأیید امپریالیست و متحدی  محلی

تواند منجر به قالبی در غیاب یک رهاری مستقل کارگری میهای انکرد که خیزش

برقراری مجدد نظم بورژوایی تحت سیطره یک دولت سرکوبگر، اقتدارگرا و تک 

اسال  ناود بلکه “ قرون وسطایی”حزبی گردد. حلقه مفقوده در ای  فرایند، خصلت 

هاری برای های سوسیالیست در امر تأمی  رخالیی بود که به واسطه شکست سازمان

به نظر هارم  حال نیاز به “. تجربه اما بسیار ماارز ایجاد شدیک طاقه کارگر بی

های اجتماعی عمیق رویکرد متفاوتی هست که اسالمیسم را بم ابه محصول بحران

بیند که توانایی ارائه هی  راه حلی ندارد و در جهت جلب حمایت جوانان حامی می

 کند. انقالبی مستقل کامالً متفاوت ماارزه می آن به سمت یک افق سوسیالیستی

 

 

 ای  کتاب توس  نشر آلترناتیو منتشر شده است:

http://altmag2011.files.wordpress.com/2012/06/payambar-

proltaria.pdf 

  

  

http://altmag2011.files.wordpress.com/2012/06/payambar-proltaria.pdf
http://altmag2011.files.wordpress.com/2012/06/payambar-proltaria.pdf
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 هفتمفصل 

 

 مارکسیزم درباره ستم
  

 

 

جوهر مارکسیز  ای  است که رهایی طاقه کارگران امر خود طاقه کارگر است. در 

    های مسل  بر جامعه، کند که اندیشهگونه استدالل میعی  حال مارکس ای 

ها، تری  اشکال بروز ای  اندیشههای طاقه حاکم آن جامعه است. یکی از مهماندیشه

 بر هم زدن وحدت طاقه کارگر از طریق تقسیم آن توس  ملیت، نژاد و جنسیت است. 

ستم بر سیاهان توس  سفید پوستان، بر زنان توس  مردان و ... طاقه کارگر را متفرق 

 کند. داران را بیشتر میقدرت سرمایه“ تفرقه بیانداز و حکومت ک ”کند و سیاست می

های تحت ستم را تحت تاریر قرار رگران متعلق به  گروهدیدگی چگونه شرای  کاستم

شوند. دهد؟ کارگران سیاه در انگلستان به م ابه کارگر مورد است مار واقع میمی

ها حقوق کند.  آنشود، است مار آنان را تشدید میتاعیضی که بر سیاهان اعمال می

اسب و سایر     ها بدتر است، از مسک  نامنگیرند، شرای  کار آنکمتری می

برند. همی  مساله در مورد زنان کارگر هم صادق های اجتماعی رنج میمحرومیت

گیرند است که مجاور به تحمل تاعیضی دو گانه هستند: از یک سو حقوق کمتری می

ای ها بسیار بیشتر حاشیهکنند. شغل آنو از سوی دیگر از کودکان و خانه مواظات می

ها مجاورند کار را به خاطر ی کسب مهارت دارند. آناست و فرصت کمتری برا

کشی آنان نیز باعث تشدید است مارشان های کودک رها کنند. ستمنگهداری از بچه

 شود. می

های ستمگر تعلق دارند را تحت تاریر قرار دیدگی چطور کارگرانی که به بخشستم

ها واقعا هستند. اما آیا ای  کارگران فرودست“ مافوق”ها معتقدند که دهد؟ الاته آنمی
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برند؟ کارگران سفیدپوست در مناطق جنوبی انگلستان تصور از ای  مساله سود می

-برند چون دستمزد بیشتری از سیاهان دریافت میکنند که از ای  مساله سود  میمی

کنند، مسک  بهتری دارند و .... اما کارگران سفیدپوست در شمال درآمد بیشتری 

 گیرند. ر واقع سیاهان در شمال بیشتر از سفیدپوستان در جنوب مزد میدارند. د

ها به نفع کارگران پروتستان در ایرلند شمالی ممک  است تصور کنند که زدن کاتولیک

دادند. بنا بر ای  ممک  است کارگر پروتستان آنان است وگر نه ای  کار را انجا  نمی

داشته باشد اما همان فرد حقوق کمتری از شغل و شرای  بهتری از کارگر کاتولیک 

 کند. یک کارگر در گالسکو یا بیرمنگا  دریافت می

نظیر همی  مساله در مورد رواب  زنان و مردان کارگر هم صادق است. مرد کارگر 

کند که از است مار او گیرد و به همی  خاطر تصور میدستمزد بیشتری از زن کارگر می

گاهی سطحی به قضیه است. به ای  مساله فکر کنید. یک کارگر برد. اما ای  نسود می

ای؟ زن خارهای عجیب و غریب را شنیده”ای خطاب به دوستش نوشت: مرد در نامه

آور است و شغل او مرتاا در م  شندرغاز درآمد دارد، هزینه شیرخوارگاه سرسا 

حامله است و معرض تهدید قرار دارد. برای هم آوردن سر و ته قضیه، او مرتب 

 “امکان سق  جنی  هم وجود ندارد!

داری در یک قطار چرک و اگر م  به عنوان یک مرد سفید پوست در جامعه سرمایه

پوست در ا . یک زن یا یک سیاهکنم، در صندلی کنار پنجره نشستهک یف مسافرت می

مشکل اصلی اند که شرایطی بدتر از جای م  دارد. اما صندلی دورتر از پنجره  نشسته

خود قطار است. ما همه باید شرای  یک قطار را تحمل کنیم. ما کنترلی روی راننده 

 که ممک  است ما را به هر پرتگاهی بیاندازد نداریم. 

   تری  چهره تری  بخش طاقه کارگر همیشه بازتاب دهنده دهشتناکستمکش

خواهد نیاز به تغییر و داری است. تروتسکی در جایی نوست که اگر کسی میسرمایه

ایجاد یک جامعه جدید را درک کند، باید از چشم یک زن به دنیا نگاه کند. اگر کسی 

داری را درک کند، باید در زمان جنگ خواهد ماهیت تااه شده و فرتوت  سرمایهمی

خواهد به ماهیت جامعه جهانی دو  از چشم یک یهودی جهان را بنگرد. اگر می

پی بارد، باید از چشم نویل و دوری  الورنس والدی  استفان الورنس کنونی انگلستان 
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پوستی بود که به دست پنج نازی به اطراف نظری بیاندازد؛ استفان الورنس جوان سیاه

 شدند به قتل رسید. که از جانب پلیس انگلستان حمایت می

به سمت  برای ایجاد هماستگی بی  کارگران سیه و سفید، کارگران سفیدپوست باید

پوست حرکت کنند و حتی یک مایل هم از آنان جلوتر حرکت کنند. کارگران سیاه

برای ایجاد اتحاد بی  کارگران زن و کارگران مرد، مرد کارگر باید از منافع خود 

 پوشی کند تا رابت کند که بخشی از ستمگران نیست. چشم

نوشت وقتی که کارگران  مطرح کرد. او 9102لنی  ای  مساله را با سادگی تما  در 

فق   .چی هستندها در واقع اتحادیهزنند، آنبرای دستمزد بیشتر دست به اعتصاب می

ها و دانشجویان دست به اعتصاب بزنند، زمانی که به خاطر کتک خوردن یهودی

 سوسیالیست واقعی هستند.

کرد.  اعتصابی متشکل از کارگران سفید و سیاه به تضعیف نژادپرستی کمک خواهد

کند و به همی  خاطر تاریری فراتر از مسایل فوری اعتصاب هماستگی را تقویت می

 بهاتری  دستاورد اعتصاب است. دارد. تغییر روحیه کارگران گران

تواند از یک تظاهرات ضد نژادپرستانه که منجر به ایجاد حس اتحاد اما هماستگی می

های آتی در محی  کارخانه هم تاریر کششود آغاز شود که بر کشمبا کارگران سیاه می

خواهد گذاشت. گردهمایی که در لندن در حمایت از الورنس برگزار شد بسیار 

شد و تاریر بسیاری بر پوست و سفیدپوست تشکیل میبزرگ بود و از افراد سیاه

ای در بی  کارگران بر سر سایر ها نفر با پلیس گذاشت وحدت فزایندهبرخورد میلیون

 عات دیگر ایجاد کرد.موضو

اعتصابی که در آن زنان و مردان شانه به شانه به امر غلاه بر تاعیض جنسیتی یاری 

رسانند. هر کس باید کمون پاریس را به یاد بیاورد که در آن زنان به نحو درخشانی می

جنگیدند و همی  باعث شد که یک خارنگار بریتانیایی بگوید اگر همه کمونارها می

 شدند. د، پیروز میزن بودن

اگر انقالب فرا برسد، صدر شوراهای کارگری در ”در میتینگی در لندن م  گفتم که 

ها را م  ای  ویژگی“ ساله لزبی  خواهد بود. 23پوست انگلستان یک زن جوان سیاه

داری تابو هستند: جوان ها در جامعه سرمایهبه ای  خاطر انتخاب کرد  که همه آن
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سیاه بودن بد است زن بودن بد است. لزبی  بودن بد است. بعد از بودن بد است. 

    م  همانی هستم که شما ”پوست جوانی پیش م  آمد و گفت: میتینگ زن سیاه

متاسفم ”م  جواب داد : “ سال دار  و لزبینم. 23پوستم، گفتید. م  زنم، سیاهمی

ها سال طول است دهدوست م ! فرصت از کفت رفته است. فرارسیدن انقالب ممک  

الاته نااید از حرف م  برداشت سطحی “ شوی.بکشد و تو تا آن موقع خیلی پیر می

 بچه باشد. 94ساله با  70شود. صدر شورای لندن ممک  یک مرد ایرلندی 

یک انقالبی باید مخالف افراطی تما  اشکال ستم باشد. یک انقالبی سفیدپوست باید 

فت با نژادپرستی پرشورتر باشد. یک انقالبی غیر یهودی از یک انقالبی سیاه در مخال

سمیتیز  مخالفت کند. یک مرد انقالبی نااید در تر از هر یهودی با آنتیباید بسیار قوی

 مقابل هرگونه آزار و تحقیر زنان گذشت داشته باشد.

***** 

 

 

 تر منابع برای مطالعه گسترده* 

داری امروز از منسجم از مساله زن در سرمایهبرای آشنایی با یک تحلیل جامع و * 

ها و های گوناگون فمینیسم و برخورد انتقادی با آنان و پایهمنظر مارکسیستی، گرایش

اندازهای پیشاروی آن مطالعه ای  گیری جناش زنان در ایران و چشمهای  شکلزمینه

 کتاب ارزشمند حتما الز  است: 

  
 سوئد  ،ال دانش، نشر فرهنگ سرای آبیدر، لینئولیبرالیسم، زن و توسعه

http://www.negah1.com/ketab/Newliberalism,%20zan/Newlibe

ralism,%20zan.htm  

( مطلای .peykarandeesh.org.www“ )اندیشه و پیکار”پروی  شکیاا در سایت 

 کوتاه در معرفی ای  کتاب نوشته است: 

http://peykarandeesh.org/safAzad/MoarefiyeKetab.html 

  

http://www.negah1.com/ketab/Newliberalism,%20zan/Newliberalism,%20zan.htm
http://www.negah1.com/ketab/Newliberalism,%20zan/Newliberalism,%20zan.htm
http://www.peykarandeesh.org/
http://peykarandeesh.org/safAzad/MoarefiyeKetab.html
http://peykarandeesh.org/safAzad/MoarefiyeKetab.html
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به بررسی “ مبارزه طبقاتی و رهایی زنان”خود تونی کلیف در کتابی تحت عنوان  -

ها در رابطه با مساله زن و وضعیت کنونی جناش زنان و ... تجربه تاریخی کمونییست

از ای  کتاب توس  سازمان فداییان اقلیت به فارسی ترجمه شده  هاییبخش پردازد.می

 شود: است که دو لینک متفاوت برای دستیابی به آن ارائه می

http://76.162.160.43/fileha/publication/pdf/women_clif.pdf  

  
بندی خوبی از نظرات کالسیک مارکسیتی در رابطه با مساله ملی برای مطالعه جمع* 

 نگاه کنید به:

  
 ، میشل لووی مارکسیزم و مساله ملی

-http://marx.org/farsi/reference/lowy/works/1976/masalehye

melli.pdf 

  
 ، آل  وودز و تد گرانت مارکسیزم و مساله ملی

http://www.tedbiir.com/farsi/ktabxane/Bucher-pdf/meli.pdf 

حزب کارگران سوسیالیست بریتانیا و فعاالن آن تاکید زیادی بر ماارزه در جهت * 

و در عرصه های گوناگون در ها( دارند ها و لزبی گرایان )گیجنساستیفای حقوق هم

ای  رابطه )نظری و عملی( به فعالیت مشغولند. نورا کالی  از اعضای ای  حزب 

-جنسهمدیدگی های ستمریشه”مطلای بسیار روشنگرانه در ای  زمینه تحت عنوان 

های به نگارش درآورده که خوشاختانه به فارسی ترجمه شده و در شماره“ گرایان

درج شده است. ای  مطلب را از طریق ای  لینک “ سامان نو”ه هشتم و نهم  نشری

 باینید: 

http://www.samaneno.org/89SetamKeshidegi.pdf  

  

 توضیحات * 

      آلکس کالینیکوس عضو کمیته مرکزی حزب کارگران سوسیالیست بریتانیا * 

گذراند را از سر می“ بحرانی حاد”میالدی  70ای  حزب در اواخر دهه  نویسد کهمی

http://76.162.160.43/fileha/publication/pdf/women_clif.pdf
http://marx.org/farsi/reference/lowy/works/1976/masalehye-melli.pdf
http://marx.org/farsi/reference/lowy/works/1976/masalehye-melli.pdf
http://www.tedbiir.com/farsi/ktabxane/Bucher-pdf/meli.pdf
http://www.samaneno.org/89SetamKeshidegi.pdf
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شد. یکی از ای  مسائل ای  بود که چگونه باید پاسخ که از چند مساله ناشی می

پوستان،       های گوناگون ستم )در حق زنان، سیاهبه شکل“ های اجتماعی جدیدجناش”

طاقه کارگر به خاطر سوسیالیز  مرتا  کرد  گرایان و ...( را با پیکارجنسهم

تونی کلیف در ای  فصل  .(989، الکس کالینیکوس، ص تروتسکی و تروتسکیزم)

کوشد تا در نهایت سادگی محور هسته اصلی رویکرد حزب در ای  باره را نشان می

تر توضیحات اندکی در ای  باره الز  تر و دقیقدهد. اما برای درک و شناختی عمیق

 رسد.ه نظر میب

مالحظاتی در باره ”پری اندرسون اندیشمند مارکسیست در کتاب خود به نا  

دانست که  لزوما و ضرورتا در ، مارکسیز  کالسیک را آن سنتی می“مارکسیز  غربی

جناش طاقه کارگر عصر و زمانه خود مشارکت کند و نظریه خود را بر سیر تکامل 

های اسی حکومت بورژوازی و استراتژی و تاکتیکهای سیاقتصاد کاپیتالیستی، شکل

ماارزه طاقاتی متمرکز کرده باشد. بنا بر ای  طاقه کارگر و ماارزه طاقاتی دو مفهو  

 باشند. کلیدی در ای  سنت می

بر طاق دیدگاه مارکسیز  کالسیک ماارزه طاقاتی موتور حرکت جامعه و تاریخ است 

ست. مقاطع بحران اقتصادی ای  امکان را به طاقه وقفه اای دائمی و بیو ای  ماارزه

داران را به فرجا  نهایی خود دهد تا همی  ماارزه طاقاتی خود علیه سرمایهکارگر می

داری که جامعه را داری ارتقاء دهد. بحران اقتصادی سرمایهیعنی برچیدن نظا  سرمایه

انقالبی منجر -ن سیاسیبه یک بحرا تواندمیکند، با سوال حیات و ممات روبرو می

شود در صورتی که طاقه کارگر در هر جامعه مفروض در ماارزه طاقاتی خود آن قدر 

پیش رفته باشد که توان چالش سیاسی بورژوازی و تسخیر قدرت سیاسی را کسب 

گویند طاقه کارگر صرفا در سطح جدال ها میچه آنارشیستکرده باشد. بر خالف آن

زی در سطح اقتصادی نخواهد توانست مناساات کارمزدی را روزمره خود با بورژوا

براندازد چرا که تحول مناساات اقتصادی با منافع طاقات ممتاز جامعه در ضدیت 

داری و برقراری یک شیوه تولید ماتنی بر تعاونی و است و هر قدر هم که الغاء سرمایه

متاز در مقابل آن خواهند تر باشد، طاقات دارا و مهمکاری و مالکیت اشتراکی عقالنی

هایی را سرکوب خواهند کرد. تغییر ایستاد و با تکیه بر زور دولتی چنی  تالش
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دهی نهادهای اصلی جامعه و طاقه کارگر برای مناساات اقتصادی یعنی تجدید سازمان

بایست قدرت دولتی )یعنی مناع اصلی که بتواند دست به چنی  عملی بزند، میای 

ها و بدیهیات (  را در اختیار داشته باشد. همه ای  نکات از بدایتزور در جامعه

 مارکسیز  کالسیک است. 

آیا پافشاری مارکسیز  کالسیک بر جایگاه منحصر به فرد طاقه کارگر برای پیشروی 

اعتنایی به سایر اعتراضات، به انوام دیگر سوسیالیز  به معنای چشم فرو بست  و بی

های اجتماعی غیر کارگری است؟ تما  تر به سایر جناشکستم و به بیانی تزوری

های طلاانه لهستان( و مارکسیستزندگی مارکس )م ال برخوردش به جناش استقالل

گوید طور که تونی کلیف میطور نیست. همانگوید که ای بزرگ دیگر مانند لنی  می

“ دیدگانستمتریاون ”برای هر حزب و جریان کمونیست بدیهی است که در قامت 

ها به ای  امر است. پس مساله بر ظاهر شود و ای  عاارت بیانگر رویکرد کمونیست

طلاانه اقشار و طاقات دیگر در سر تایینی است که مارکسیز  از جایگاه ماارزات حق

ها با جناش سوسیالیستی طاقه کارگر دارد. پس مساله اصلی نظا  موجود و رابطه آن

وم، نه بحث بر سر نفس الز  بودن یا ناودن ای  امر که بر سر در رابطه با ای  موض

ها دارد و همی  جایگاه ها برای کمونیستجایگاهی است که ای  گونه فعالیت

تر مساله بر سر زند. به بیانی دقیقهایی را رقم میمضمون و شیوه چنی  فعالیت

را در یک کلیت  دیدگاهی تحلیلی است که ای  رشته وظایف متنوم و ظاهرا واگرا

کند و منسجم )و نه فق  انسجا  منطقی و تزوریک که انسجا  طاقاتی( تایی  می

دیگر و چه به خصوص با ماارزه برای جایگاه و اولویتشان را چه در رابطه با یک

 کند. آرمان سوسیالیز  معی  می

های ناشج”به دغدغه مطرح شده توس  کالینیکوس باز گردیم:  ارتااط و پیوند پاسخ 

-جنسپوستان، همهای گوناگون ستم )در حق زنان، سیاهبه شکل“ اجتماعی جدید

   گرایان و ...( با پیکار طاقه کارگر به خاطر سوسیالیز  چرا و از چه طریق برقرار 

 گردد؟ در پاسخ به ای  سوال می توان به دو محور کلی اشاره کرد: می

جویی در ماارزاتی طاقه کارگر مداخلهدر وهله اول تالش برای ایجاد وحدت  -

ای است که کند. ای  نکتههای اجتماعی غیر کارگری را ایجاب میبرخی از جناش
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جویی از آن رو گذارد. ای  مداخلهکلیف در ای  فصل تاکید اصلی را بر روی آن می

هایی از طاقه کارگر با هویت های اجتماعی، بخشالز  است که در برخی از جناش

پوست و ...( گرا، سیاهجنسپوست، فردی از ملت تحت ستم، همگری )زن، سیاهدی

  شرکت دارد و در برخی اوقات حتی ای  هویت دیگر بر هویت طاقاتیشان سایه 

       ها واکنشی به تر وجود انوام ستمی که ای  جناشاندازد. به عاارت روش می

. برای تامی  وحدت ماارزاتی خودش بردهاست، وحدت طاقه کارگر را از بی  میآن

نفع است که ای  انوام ستم را برچیند و صف هم که شده طاقه کارگر در ای  امز ذی

ها چه تر کند. بنا بر ای  نسات به ای  که ای  قایل جناشطاقاتی خود ا فشرده

ع نفکنند کامال ذیها انتخاب میمطالاات و چه اهدافی و چه مسیری را برای تحقق آن

هایی را برای ای  حلجو باشد. یا به عاارتی دیگر چنان راهاست و باید مداخله

 شود. ها توصیه کند که به تحکیم صف واحد طاقه کارگر منجر میجناش

چند پاراگراف باالتر به ای  موضوم اشاره شد که طیقه کارگر برای برانداخت   -

اع اصلی زور در جامعه( را در بایست قدرت دولتی )یعنی منمناساات کارمزدی می

اختیار بگیرد. به عاارت دیگر ماارزه در عرصه سیاسی برای جناش طاقه کارگر 

های ناپذیر و حیاتی است. یک ویژگی دیگر مناساات طاقه کارگر با جناشاجتناب

طلاانه اقشار و طاقات دیگر اساسا از همی  خصلت سیاسی ماارزه طاقاتی حق

پوشانی با طاقه کارگر های دارای همود. ای  مورد هم به جناششکارگران نتیجه می

-طلاانههای حقها اشاره شد( مربوط است و هم در مورد جناش)که در بند اول به آن

ای که عموما به اقشار و طاقات غیرکارگر تعلق دارند )م ال تاریخی آن جناش 

در مورد  .شنفکران و ...(دهقانان است و امروزه جناش دانشجویی یا نویسندگان و رو

ها طاقه کارگر از زوایه منافع دراز مدت سیاسی خود برای کسب ای  قایل جناش

ها در شکل یک ماارزه انقالبی علیه دولت قدرت سیاسی کامال در ای  که ای  جناش

نفع است. پس از ای  زاویه مناساات طاقه کارگر با موجود جریان داشته باشند ذی

 طلاانه در سطح استراتژی سیاسی قرار دارد.حق هایکلیه جناش

گردد. نخستی  دقیقا در ای  عرصه است که یکی از ابعاد پر اهمیت لنینیسم آشکار می

ماارزه علیه است مار نیروی کار طاق  ،آموزه لنینیسم ای  است که ماارزه سوسیالیستی
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یگر در جامعه تعریف ماارزه ویژه طاقه کارگر است و الغیر. طاقات و اقشار د

داری مطالااتی دارند که تماما در چارچوب کاپیتالیسم شدنی است و خراشی سرمایه

اواخر قرن “ سوسیالیز  دهقانی”اندازند )حتی به مالکیت خصوصی بورژوایی نمی

العمو  و داری به طور علینوزدهم اتوپی بیش ناود(. اما همی  مطالاات که با سرمایه

داری رند )در سطح تحلیلی(، چه بسا ممک  است سرمایهخوانی داانتزاعی هم

مشخص یک جامعه و دولت معی  آن را تحت فشار قرار دهند )در سطح تاریخی و 

ها نفع است که ای  جناشدر موارد و شرای  مشخص(. طاقه کارگر از هر لحا  ذی

اهداف خود های سیاسی و اقتصادی برای تحقق ای انقالبی و با مطالاهبه شکل ماارزه

داری موجود اعمال فشار کنند و به عاارت دیگر در همراه باشند که به دولت سرمایه

داری به شکل متحد سیاسی او عمل کنند. ماارزه طاقه کارگر بر علیه دولت سرمایه

ها بر علیه دولت موجود اشکال انقالبی به خود بگیرد، در حتی اگر ماارزه ای   جناش

است. ماارزه دموکراتیک )که  ای دموکراتیکماارزهاهیت امر، بهتری  حالت و در م

گیرند( به جویانه اشتااه میطلاانه و آشتیآمیز و اصالحبعضی آن را با روش مسالمت

داری در عرصه اقتصادی و با عقب هایی به سرمایهای  معنا که با تحمیل خواسته

شان دست یابند. اما هایخواستهتوانند به داری، میراندن نسای رژیم سیاسی سرمایه

تواند در شکل دادن به توازن قوای بهتر سیاسی ها میحضور و فشار همی  جناش

برای ماارزه طاقه کارگر یا نهایتا در خلق و تداو  وضعیت انقالبی که به طاقه کارگر 

  جا باید به ایمورر باشد. پس در ای  ،دهدداری را میامکان تعرض به دولت سرمایه

هر درجه از دموکراتیزه کردن عرصه سیاست به سود  اوال دو نکته توجه داشت که

در شرای  بحران انقالبی، وجود  رانیا ماارزه سیاسی و اقتصادی طاقه کارگر است و

های انقالبی شرط الزمی برای اقدا  عملی برای پایی  صف وسیع و متحدی از جناش

 کشیدن بورژوازی از مسند قدرت است. 

های اجتماعی غیر کارگری باید فعال باشد الصه کنیم: هر کمونیستی در قاال جناشخ

اما باید مرزبندی روشنی با سوسیالیستی جلوه دادن ای  ماارزات )یعنی تنزل و تقلیل 

سو و چشم پوشیدن بر اهداف و مطالاات عینی ای  سوسیالیز  به دموکراتیز ( از یک

ردن سوسیالیز  به عنوان اهداف عینی ای  ها )و تالش در جهت قالب کجناش
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های غیرکارگری باید بسیج ها با جناشها( داشت. شیوه برخورد مارکسیستجناش

  هاها و اهداف خود ای  جناشخواستهها را برای تعقیب استراتژی برای توان آن

نظا   مدنظر داشته باشد که از نظر عینی به تقویت موقعیت طاقه کارگر در ماارزه علیه

ها، سیاسی و اقتصادی موجود منجر گردد. وظیفه فعالی  کمونیست در ای  جناش

مقابله با استراتژی طاقات دیگر و تالیغ و جا انداخت  استراتژی سیاسی طاقه کارگر 

 است. 

های اجتماعی ای  است های فعال در ای  جناشپس واضح است که وظیفه کمونیست

در راستای ماارزه سوسیالیستی قرار بگیرند و یا به  هاکه ماارزات ای  قایل جناش

ها برقرار شود. حال اوال ای  تامی  بیانی تزوریک هژمونی سوسییالیستی در ای  جناش

 شود؟ هژمونی به چه معناست؟ و رانیا از چه طریق برقرار می

     ها “ چه نااید کرد”های نادرست و برای پاسخ به ای  سواالت نخست به شیوه

 پردازیم:می

یک شیوه که رنگ و لعاب رادیکالی هم دارد ای  است که سوسیالیز  یه عنوان  -

های آشنا م ال ای  های دموکراتیک تالیغ شود )از نمونهناپذیر ای  جناشهدف اجتناب

به عنوان یک شعار و تالیغ “ آیدخودمختاری واقعی در سوسیالیز  به دست می”شعار: 

گونه شعارهایی را که حق ملل و سایر نادرست(. لنی  ای  نادرست نه یک گزاره

کاریکاتور ”دانستند، داری غیر قابل تحقق  میمطالاات دموکراتیک را در سرمایه

های دموکراتیک از خواند. جا انداخت  استراتژی سوسیالیستی در جناشمی“ مارکسیز 

ج وخیمی دارد و از جمله کند. ای  تحریفات نتایمعار ای  تحریفات تزوریک گذر نمی

با قلمداد کردن ماارزات اقشار غیرکارگر به عنوان ماارزه سوسیالیستی در همان پی  

واقعا موجود و بی  دو “ سوسیالیز ”گیرد و اول از سوسیالیز  کارگران فاصله می

گیومه آنان، قالب کردن انوام دموکراتیز  تحت نا  سوسیالیز  به طاقه کارگر خواهد 

-نمایی یعنی جلوه دادن سوسیالیز  به عنوان هدف ای  جناشوانگهی با رادیکالبود. 

 ها، چنی  موضعی بر سر یک دو راهی قرار خواهد گرفت:

و ای  یعنی لقب دهد )“ سوسیالیز ”ها را های عینی و جاری ای  جناشیا خواسته 

ریالیسم )در چپ تنزل و تقلیل سوسیالیز  به دموکراتیز  در اشکال مختلف: آنتی امپ
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های اجتماعی دموکراتیک پوپولیست یا اردوگاهی(، جمع جاری مطالاات جناش

-کمانی(، سکوالریز  و مدرنیسم )برخی شاخههای رنگی )چپ نو و طرفداران جناش

 های چپ رادیکال در ایران امروز(  و ...( 

سیاسی ها را )که مطالاه حقوق یا ای  که مطالاات و اهداف جاری ای  جناش

ای از دموکراتیک، حقوق مدنی فردی و یا م ال در مورد جناش دهقانی شکل ویژه

مالکیت خصوصی است( تخطزه کند و تالش کند سوسیالیز  و برچیدن کاپیتالیز  را 

ها جا بیاندازد. در ای  شق طایعی است که ای  به منزله خواسته و هدف در ای  جناش

هایی مورد قاول واقع نگردد، منزوی شود جناش موضع از طرف فعالی  و بدنه چنی 

“ استقالل”ها دهی خود را یکسره از دست دهد. کمونیستو قدرت بسیج و سازمان

های اجتماعی دموکراتیک را دقیقا در ای  معنا یعنی به رسمی  شناخت  امر و جناش

گاه شناسند و نه به معنای دور نها به رسمیت میدستور کار مستقل و مشخص آن

ها های سیاسی و حزبی آن طور که برخی از فعالی  آنها از فعالیتداشت  ای  جناش

 کنند.تالیغ می

پس تما  قدرت و قوت تجزیه و تحلیل مارکسیستی باید در ای  باشد که بتواند به 

ها در عمل یعنی در عرصه ماارزه سیاسی و اجتماعی نشان دهد که اهداف ای  جناش

تری  وجه تنها با پشتیاانی از شعارها و به پیگیرتری  و جامع هادموکراتیک آن

 یابد. ها یعنی با تسهیل پیشروی طاقه کارگر در جامعه تحقق میخواسته

ها ظاهرا ای  است یک شیوه دیگر برای تامی  هژمونی سوسیالیستی بر ای  جناش -

را هر چه بیشتر  که با تالیغ جهان بینی کمونیستی و مارکسیز  آحاد فعال در ای 

های کمونیستی و جا بحث مهمی در عرصه ترویج دیدگاهکمونیست کرد. در ای 

شود که به طور اخص با آموزش مارکسیز  و جایگاه آن در ماارزه کمونیستی باز می

فلسفه ترجمه و نگارش نوشته حاضر نیز مرتا  است بنا بر ای  توضیحاتی در رابطه 

 : رسدبا آن الز  به نظر می

بینی کمونیستی و کمونیست ساخت  افراد مختلف یک وجه فعالیت ترویج حهان

روتی  و تشکیک و تردیدناپذیر هر کمونیستی است. ای  که یک فرد کمونیست بر 

گذارد بستگی به شرای  مشخص روی چه افرادی برای آموزش مارکسیز  نیرو می
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ها در زندان یعنی در جایی که ستمحی  او دارد. به عنوان م ال در همی  ایران، کمونی

کردند که در جاناه حاکم بود حتی بر روی زنداناانان خودشان کار میمحدودیت همه

یک مورد مشهور منجر به فرار یک زندانی به همراه زنداناانش گردید. هدف ترویج 

بینی کمونیستی، افراد هر فرد مستعد بسته به محیطی است که مروج در آن کار و جهان

های غیر کند. ای  مساله نااید با تالیغ استراتژی سوسیالیستی در جناشزندگی می

های ها و قانونمندیکارگری خل  گردد چرا که دو حیطه جدا از هم هستند و مکانیز 

ها حاکم است. اولی کار روتی  و روزمره است و دومی در سطح متفاوتی بر آن

ای نسات به تواند مالحظهی  مارکسیستی نمیگردد. هها مطرح میاستراتژی و تاکتیک

آموزش مارکسیز  و کمونیست ساخت  افراد داشته باشد اما ای  نوم فعالیت ربطی به 

های طاقات و اقشار دیگر شیوه برخورد جناش سوسیالیستی طاقه کارگر به جناش

های ندارد و به هی  وجه جایگزی  فعالیت برای تامی  هژمونی طاقه کارگر در جناش

   -گوییم که امری مربوط به سطح استراتژی استکه بار دیگر می-غیر کارگری 

های وسیع در دادند که دگرگون کردن ایدئولوژیک تودهگردد. هر مارکسیستی مینمی

ها تنها در صورت تحول زیربنای اقتصادی جامعه یعنی پایان دادن به ای  جناش

تواند یک هدف استراتژیک برای غاز شود و نمیتواند آداری تازه میمناساات سرمایه

امروز و در مرحله پیش از کسب قدرت دولتی باشد. خالصه کنیم: در عرصه تالیغ 

بینی کمونیستی و آموزش ای و جهانسراسری وسیع، بدون شک تالیغ باورهای پایه

هاست. اما تالیغ و ترویج موضع مارکسیز  یک کار روتی  و هر روزه کمونیست

های های جناشسیالیستی در قاال مسایل حاد جامعه و مسایل روزمره و دغدغهسو

ای دارد و ویژگی آن از الم ل در شرای  امروز جامعه ایران اهمیت ویژهاجتماعی فی

گیرد که الزمه ت ایت استراتژی سوسیالیستی تالیغ مدا  در خصوص جا مایه میای 

 روز جامعه از زاویه ای  استراتژی است.

دهیم: در فاصله بندی نهایی، بحث را با یک م ال تاریخی مشهور خاتمه میبرای جمع

ها توفیق یافتند قد  به قد  به هدف فتح قدرت دولتی بلشویک 9197فوریه تا اکتار 

تر شوند و ای  امر بدون پشتیاانی دهقانان )یعنی حدود سه توس  طاقه کارگر  نزدیک

شد. یادمان نرود که شوراهای مسکو و ممک  نمیچهار  جمعیت روسیه آن روز( 
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پتروگراد شوراهای سربازان و کارگران بودند و بدون رضایت و رای سربازان که در 

شد. بودند، حرکت به سمت کسب قدرت ممک  نمی“ پوشدهقانان اونیفور ”حقیقت 

بود و  اما ای  توفیق نه نتیجه قلمداد کردن سوسیالیز  به عنوان هدف جناش دهقانی

چه ها به ایدئولوژی کمونیسم. آننه به هی  وجه نتیجه گرویدن ناگهانی اک ریت آن

المللی شایسته حزب بلشویک را در شرای  دشوار داخلی و در دل یک جنگ بی 

رهاری طاقه کارگر کرد، طرح یک استراتژی سیاسی درست )ماتنی بر یک تحلیل 

جهانی و کشوری( و نیز ای  واقعیت بود تری  روندهای منسجم مارکسیستی از عمیق

نمای فعالیت عملی خود قرار دادند یعنی در فعالیت سیاسی که ای  استراتژی را قطب

دهی، در طرح شعارها، در قاول یا روزمره چه در عرصه تالیغ و چه در عرصه سازمان

، به نحو های متعدد دولت موقترد اتحادها، در پشتیاانی یا عد  پشتیاانی از کابینه

های دیگر جا که به جلب جناشمنسجمی تحقق ای  استراتژی را تعقیب کردند. تا آن

گری خود را به توده ها نه تنها پیگیری، صداقت و اصولیگردد، بلشویکباز می

دهقانان نشان دادند بلکه با طرح شعارهای استراتژیک صحیح )م ل صلح به مرد ، 

ها و گان( به جناش دهقانی نشان دادند که خواستهزمی  به دهقانان،  نان به گرسن

     شود و گیری طاقه کارگر تامی  میتری  وجه با قدرتاهداف آنان به سریع

 کند. گیری شوراها ای  امر را به سادگی ممک  میقدرت
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 فصل هشتم
 

 

 نبرد بر علیه فاشیزم

 9133ها در سال های پیروزی نازیدرس

  

 

 

هیتلر صدر اعظم آلمان شد. به قدرت رسیدن او به هی  وجه غیر  9166ژانویه  60در 

حزب سوسیال دموکرات آلمان  9162قابل اجتناب ناود. دو ماه پیشتر از آن در نوامار 

(SPD )2/7 ( میلیون رای کسب کرد و حزب کمونیست آلمانKPD  )3   .میلیون

 7/99ها داشتند در حالی که نازیمیلیون رای  96بنابرای  دو سازمان در مجموم 

تر میلیون رای کمتر از آنان. از آن مهم 4/9میلیون رای آورده بودند و یا به عاارتی 

ها بود که های کارگری در مقایسه با هواداران فاشیستکیفیت حامیان سازمان

 کند:تروتسکی آن را بدی  نحو مطرح می

 9000ها وزنی به اندازه اشیسترای ف 9000بر مانای آمارهای انتخاباتی، ”

کارگر در یک  9000ها دارد. اما در ترازوی ماارزه طاقاتی، رای کمونیست

پا و صاحب منصب خرده 9000کارخانه بزرگ نیرویی صد برابر بیشتر از 

هایشان دارد. ج ه عظیم فاشیز  از غاار انسانیت ها و مادر زنکارمند و زن

 “پدید آمده است...

 ای کامال ورشکسته بودند.رهاری هر دو سازمان تودهمتاسفانه 

در مقابل تهدید فاشیز  و برای دفام از دموکراسی، حزب سوسیال دموکرات به 

پلیسش اتکا داشت. حتی زمانی که هیتلر صدر اعظم شد، اوتو ولز رهار حزب 

توانست بگوید که دلیلی برای نگرانی مرد  وجود ندارد چون سوسیال دموکرات می

ها( نیست بلکه از ائتالفی از ها )نازیکابینه جدید فق  شامل ناسیونال سوسیالیست
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شود. تنها سه نفر از ها تشکیل میاحزاب ناسیونالیست به همراه ناسیونال سوسیالیست

کارند. عالوه بر ای  نفر بقیه محافظه 1نفر اعضای هیات دولت نازی هستند و  92

ه که به سوگندش به حفظ قانون اساسی وایمار وفادار هیتلر به رییس جمهور قول داد

بماند. ویلهم فریک وزیر کشور نازی اعال  کرد که کابینه با غیر قانونی کردن 

ها مخالفت کرده و آزادی بیان را محدود نخواهد کرد! دو ماه بعد الاته هم کمونیست

ات انتخابات حزب کمونیست غیر قانونی شده بود و هم کاندیداهای سوسیال دموکر

 بازداشت شده بودند.

یک قانون اختیار دهنده که به هیتلر قدرت نامحدود اعطا  9166مارس  22وقتی در 

کرد از تصویب مجلس گذشت، اوتو ولز بر علیه آن سخنرانی کرد اما ای  را هم می

روش  ساخت که حزب نقش یک اپوزیسیون قانونی را ایفا خواهد کرد و تنها 

 کند. ولز چنی  گفت:آمیز با دولت را پیشنهاد میو غیر خشونت مخالفت قانونی

مارس احزاب تشکیل دهنده دولت حائز اک ریت شدند و  4در انتخابات ”

ی  خاطر ای  فرصت به آنان داده شده که مطابق مت  و روح قانون مبه ه

اساسی حکومت کنند... ما وضعیت کنونی آنان را به عنوان یک واقعیت        

جویی مرد  نیز یک نیروی سیاسی است و پذیریم. اگر چه حس عدالتمی

 “جویی را متوقف نخواهیم کرد...ما رجوم به ای  حس عدالت

روی از استالی  ها ورشکسته ناود. با دناالهتر از ای رهاری حزب کمونیست آلمان کم

  تفاوت ها را سوسیال فاشیست اعال  کردند که یعنی هیها سوسیال دموکراتآن

گونه بود که رمله رهار ها وجود ندارد. ای ها و سوسیال دموکراتماهوی بی  نازی

اعال  کند که پس  9169اکتار  95توانست در فراکسیون پارمانی حزب کمونیست می

ما از حضرات فاشیست ”از هیتلر ما شاهد یک چرخش به سمت رمله خواهیم بود: 

)حق با ...“ ر حکومت دیگری به سر خواهد رسیدها زودتر از هترسیم. کار آننمی

 ها( توست، زودتر از کمونیست

ای تروتسکی با تما  اشتیاق و استعداد خود به کارگران آلمان فراخوان داد که با فاجعه

ای با او جزوه 9162نوامار  26شود مقابله کنند. در که توس  هیتلر نمایندگی می

 نوشت. او گفت: مللیالکلید وضعیت بین آلمان،عنوان 
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رود، نه تنها به سرنوشت مسیری که راه حل بحران آلمان در آن پیش می”

خود آلمان )که خود همی  هم مساله مهمی است( که به سرنوشت اروپا و 

اند مربوط خواهد بود... به موجودیت کل جهان در سالیانی که در پیش

از هر چیز به معنای  ها در آلمان، قالقدرت رسیدن ناسیونال سوسیالیست

هایش، اعتماد به نفس و پژمردن گل طاقه کارگر آلمان، نابودی سازمان

یافتگی تناقضات اش خواهد بود. با در نظر داشت  پختگی و فعلیتآینده

اجتماعی در آلمان، کارنامه جهنمی فاشیسم ایتالیایی در مقایسه با اعمال 

آمیز در رنگ و شفقتای کمجربههای آلمانی احتماال تناسیونال سوسیالیست

 خواهد بود... ده خیزش پرولتاریی و ده شکست، یکی پس از دیگری، 

تواند پرولتاریای آلمان را به اندازه یک لحظه تفرقه در مقابل فاشیز  نمی

گیری در مورد ای  که هنگامی که تصمیم [آن هم]ضعیف و ناتوان سازد؛ 

اختیار باشد، قریب الوقوم است...  چه کسی در خانه آلمانی آقا و صاحب

 “ المللی در آلمان قرار دارد...کلید وضعیت بی 

را نوشت،  المللیآلمان، کلید وضعیت بینسه روز پس از آن که تروتسکی 

به سوی جبهه متحد درخواست دیگری نوشت و به کارگران آلمانی که تحت عنوان 

داد. او با عجله و خیلی فوری  کردند هشدارفعالیت می کارگری بر علیه فاشیزم

 نوشت:

ها نفر هستید؛ شما جایی کارگران کمونیست، شما صدها هزار نفر، میلیون”

برای رفت  ندارید. به اندازه کافی گذرنامه برای شما وجود ندارد. هنگامی 

ها به قدرت برسند، مانند یک تانک عظیم از روی جمجمه و که فاشیست

       ای هند کرد. نجات شما در گرو ماارزهستون فقرات شما عاور خوا

  دموکرات رحمانه است. و تنها یک ماارزه متحد با کارگران سوسیالبی

تواند به پیروزی ختم شود. عجله کنید کارگران کمونیست! شما فرصت می

 ...“بسیار اندکی دارید 

دوباره  هبریهای رفاجعه آلمان، مسئولیتای تحت عنوان در مقاله 9166می  28در 

تری  حادره از زمان فتح قدرت توس  سابقه پرولتاریای آلمان مهمشکست بی”نوشت: 
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فاجعه کنونی در ”نتیجه گرفت که:  9166ژوئ   22و در “ پرولتاریای روسیه است...

 “ تری  شکست طاقه کارگر در طول تاریخ است.آلمان بدون شک بزرگ

  
 های آلمان آموختیم از درس آن چه ما در حزب کارگران سوسیالیست

به قدرت رسید، بیکاری طی سه  9175هنگامی که حزب کارگر در انگلستان در سال 

میلیون نفر افزایش یافت. دستمزدها سقوط کردند و  3/9هزار نفر به  300سال از 

برای اولی  بار پس از جنگ جهانی دو  تنزلی در استانداردهای واقعی زندگی روی 

( مهیا شد. NFآمدن فقر و محرومیت، فضا برای رشد جاهه ملی نازی ) داد. با پدید

هزار رای در انتخابات محلی به دست آورد. حزب ملی،  55جاهه ملی  9173در سال 

در انتخابات  9177دیگر حزب نازی دو کرسی در شورای بلکارن به دست آورد. در 

پنج درصد آرا را شامل  رای کسب کرد )که 036،991تر شورای لندن جاهه ملی بزرگ

گیری به حوزه رای 66ها را در (  و لیارال9176در صد سال  4/0شد در مقایسه با می

رتاه سو  راند. طاق برآورد دانشگاه اسکس ای  میزان حمایت از جاهه ملی منجر به 

 شد. کرسی پارلمانی توس  آن می 24کسب 

تدارک دید که بخشی در جنوب  جاهه ملی یک راهپیمایی در لویزها  9177در اوت 

شرقی لندن است و جمعیت سیاهپوست زیادی دارد. حزب کارگران سوسیالیست دو 

کارگر و جوان دیگر  8000هزار نفر از اعضای خود را گرد آورد و در خود محل هم 

ها با همراهی همدیگر دیوار پوست بودند به حرکت در آورد؛ ای را که بیشتر سیاه

 ها را متوقف ساختند.شکستند و به شکل فیزیکی راهپیمایی فاشیستحائل پلیس را 

حرکت حزب کارگران سوسیالیست عمال توس  همه سخنگویان حزب کارگر 

ها را شما نازی”وزیر شد گفت: محکو  شد. مایکل فوت که بعدا معاون نخست

اررتری  یکنید. بپاچه میکنید و پلیس را دستکنید بلکه بطری پرتاب میمتوقف نمی

رون هایوارد دبیر کل حزب “ هاست.ها رفتارکردن مانند خود آنراه ماارزه با فاشیست

چپ افراطی و راست  هایکارگر از تما  اعضای حزب درخواست کرد از سازمان

کنندگان خش  یعنی گیرند. او گفت که تفاوت اندکی بی  راهپیماییافراطی فاصله 

 بیند. های جاهه ملی میستحزب کارگران سوسیالیست و فاشی
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گیری اتحادیه ضد در اوینزها  به م ابه تخته پرشی برای شکل 9177حوادث اوت 

 ( در نوامار همان سال عمل کرد.ANLنازی )

اتحادیه ضد نازی جاهه متحدی بود که توس  حزب کارگران سوسیالیست، پیتر هی  

یناک، ادری وایز و مارتی  و ارنی روبرت نماینده پارلمان از حزب کارگر و نیل ک

 اندازی شد.فلنری سایر نمایندگان پارلمان که به جناح چپ حزب تعلق داشتند، راه

که -ای وسیع تادیل شد. برای جذب جوانان اتحادیه ضد نازی به یک جاهه توده

به ماارزه بر علیه جاهه ملی اتحادیه ضد  -تری  گروه سنی حامی جاهه ملی بودندمهم

های و قال از انتخابات 9171ی  کارناوال خود را در لندن در اواخر آوریل نازی نخست

محلی به راه انداخت. موفقیت ای  کارناوال فراتر از تصور همگان بود که به یک 

هزار نفره از میدان ترافالگار به سمت فستیوال موزیک در ویکتوریا  80تظاهرات 

. مراسم با اجرای موسیقی راک بر علیه مایل منجر شد 3پارک یعنی مسافتی به اندازه 

هزار نفر(، کاردیف  64های عظیمی را در منچستر )نژادپرستی همراه بود و کارناوال

نفر(،  4000همپتون )نفر( ساوت 2000(، هاروی  )8000نفر(، ادیناورگ ) 4000)

در  هزار نفر(، در پی داشت. رای جاهه ملی 900نفر( و دوباره لندن ) 2000بردفورد )

الیه شرقی انتخابات محلی بعدی دچار سقوط شد. حتی در پایگاه اصلیش در منتهی

 درصد سقوط کرد.  50لندن 

های کارگری مورد حمایت مالی قرار اتحادیه ضد فاشیست وسیعا توس  اتحادیه

، AUEWشاخه و بخش  60و پیش از کارناوال، 9178گرفت. در نیمه اول آوریل 

 ،TGWUو شش تا ده شاخه  NUMمنطقه  99شورای کارگری،  24

GPSA،TASS ،NUJ، NUT و NUPE، 96  کمیته از نمایندگان کارگران در

کردند. ای  حزب کارگری محلی از اتحادیه ضد نازی حمایت می 40صنایع بزرگ و 

 تعداد پس از کارناوال افزایش یافت.

موقعیت خود را به ها هی  وقت نتوانستند زیر ضرب اتحادیه ضد نازی، فاشیست

 55جاهه ملی  9173بازسازی کنند. برای یادآوری: در سال  9173-77های مانند سال

می  97رای در لندن به دست آورد. در  991000هزار رای در لیستر و سال بعد از آن 

 عدد بود.  6000جمع آرای آنان و حزب ملی انگلستان فق   9118
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هایی ها و حمله به فاضالبداشت: حمله به موش سیاست ما در نارد با فاشیز  دو لاه

ها کافی نیست. باید با بیکاری، کنند. نارد با فاشیستها زاد و ولد میها در آنکه موش

     های اجتماعی که شرای  رشد فاشیز  را فراهم دستمزدهای پایی  و محرومیت

دن پرستاران در لااس ای از وحدت هر دو لاه، سازمان داآورند نیز جنگید. نمونهمی

 فر  در تالیغ علیه فاشیز  و در دفام از خدمات بهداشتی ملی بود.

  
 در فرانسه“ جویی بر علیه نژادپرستییاری”مقایسه با 

درصد آرا را  75/0( چیزی بیش از FNجاهه ملی فرانسه ) 9175در انتخابات سال 

اوضام اساسا  9189ل کسب نکرد. اما با انتخاب میتران به ریاست جمهوری در سا

ای به وجود آمد. بیکاری بیش از دو برابر شد. جاهه ملی دگرگون شد. یاس گسترده

درصد آراء یعنی حدود دو میلیون  99 9185مانند قارچ در همه جا رویید. در سال 

کرسی پارلمان را به دست آورد  64، 9183رای به دست آورد. در انتخابات پارلمانی 

های حزب کمونیست فرانسه بود. از زمانی که سیستم اد کرسیکه برابر با تعد

انتخاباتی تغییر کرد جاهه ملی کرسی در پارلمان به دست نیاورده است اما حدود 

عضو شورای شهر دارد و کنترل چهار شهر کوچک در جنوب فرانسه را به  9000

ج میلیون رای جاهه ملی پن 9117دست دارد. در آخری  انتخابات انجا  شده در ژوئ  

 درصد آراء را به دست آورد.  94یعنی 

چرا نمودار جاهه ملی در انگلستان سیر نزولی را پیمود در حالی که در فرانسه به 

سرعت به سمت باال در حرکت است؟ ای  را تنها با ارجام به تفاوت وضعیت عینی 

 توان توضیح داد.انگلستان و فرانسه نمی

درصد کل جمعیت است.  3یا  4به اندازه انگلستان یعنی جمعیت سیاهان در فرانسه 

سطح بیکاری تفاوتی ندارد. و در واقع سطح ماارزات کارگری در فرانسه بسیار باالتر 

تری  نزول سطح ماارزات کارگری رنج تری  و طوالنیبوده است. بریتانیا از عمیق

 برد.می

توان تفاوت بی  سرنوشت جاهه ملی فرانسه و جاهه ملی انگلستان را پس چگونه می

توضیح داد؟ در ای  جا باید به عوامل ذهنی نگریست. در بریتانیا ما اتحادیه ضد نازی 
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 جویی بر علیه نژادپرستییاری”تری  سازمان ضد نازیستی، را داشتیم. در فرانسه مهم

(SOS Racism “)آمد. رهار آن سوسیالیست به شمار می ای از حزببود که دناالچه

بازی ”کرد که ای  آورد و ادعا میهارلم دسیر بر علیه مقابله با جاهه ملی استدالل می

است. او برای از ریشه برکندن  نژادپرستی “ در زمی  لوپ  )رهار جاهه ملی فرانسه(

زه انتظار راستی به یک انداهای چپی و دستمراقب افکار عمومی بود و از سازمان

افتادند برای مواجهه هایی که توس  سازمان او به راه میکمک داشت. راهپیمایی

 فیزیکی با جاهه ملی تدارک دیده نشده بود. 

داشت. یادمان “ جویی بر علیه نژادپرستییاری”میتران نقشی محوری در اخته کردن 

دوران جنگ جهانی رتاه در حکومت مارشال پت  در باشد که میتران یک کارمند عالی

های گاز هزار یهودی را به اتاق 70کرد و ها همکاری میدو  بود؛ حکومتی که با نازی

گرد مرگ منتقل کرد. میتران پس از رسیدن به ریاست جمهوری هر ساله و درسال

گذاشت. تاج گل دیگری بر سر همان مزار توس  لوپ  پت ، تاج گلی بر مزار او می

 شد.نهاده می

***** 

 

 برای مطالعه بیشتر * 

های روی کار آمدن فاشیز  و در مورد  زمینه برای آشنایی با نظرات تروتسکی* 

 های ماارزه ضد فاشیستی، مطالعه ای  کتاب حتما الز  است:استراتژی

، لزون نبرد با فاشیزم در آلمان و مبارزه مدنی با فاشیزم در ایاالت متحده آمریکا

  9687تروتسکی، ترجمه رضا مرادی اسپیلی، نشر دیگر، زمستان 

  

 توضیحات  *

(، ویم  بنت از اعضای ANLدهنده ملی اتحادیه ضد نازی )سازمان 2007در سال 

کمیته مرکزی حزب کارگران سوسیالیست بود که جایگزی  جولی واترسون که نیز از 

 اعضای همان حزب است، شده بود. 
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، اتحادیه ضد نازی “فاشیز : تزوری و پراتیک”ن مورخ سوسیالیست در کتاب دیو رنتو

(ANL را به عنوان یک )”کند که بر مانای توصیف می“ جاهه متحد ارتدوکس

( سیاستی United Frontوحدت طاقه کارگر بنا نهاده شده است. جاهه متحد )

دار در طاقه مترقی ریشههای برای ماارزه ضد فاشیستی بود که بر پایه اتحاد سازمان

کارگر حول محور مشخص مقابله با فاشیز  استوار شده بود. چکیده ای  سیاست را 

بیان کرد. سابقه تاریخی ای  سیاست به چهار “ طاقه بر علیه طاقه”توان در فرمول می

گردد و تروتسکی نیز با اتکاء به همان سابقه، وحدت کنگره نخست کمینترن بر می

دموکرات را بر محور وظیفه عاجل ماارزه علیه ونیست و کارگران سوسیالکارگران کم

 نمود. فاشیز  توصیه می

در ادبیات مارکسیستی در بسیاری اوقات، سیاست جاهه متحد در مقابل سیاست 

ها پس از پیروزی شود. استالینیستمطرح می(“ Popular Frontجاهه خلق )”

خواندن سوسیال “ فاشیستسوسیال”اتنی بر فاشیز  در آلمان، از خ  قالی خود م

ها کوتاه آمدند و از سوی دیگر با  غلطیدند یعنی سیاست ائتالف با احزاب دموکرات

بورژوایی بر مانای یک خ  و برنامه سیاسی بورژوایی و کوتاه آمدن از برنامه و 

ارا را مطرح کردند )که آشک“ جاهه خلق”استراتژی انقالبی و پرولتری تحت عنوان 

آمیز فرض داشت(. در فرانسه که نمونه موفقیتای از انقالب را پیشدرک مرحه

در آن جا تجربه شد، حزب کمونیست وارد ائتالفی انتخاباتی با “ جاهه خلق”

ها شد. ای  ائتالف در انتخابات پارلمان پیروز شد و حزب ها و لیارالسوسیالیست

مدتی بعد حزب کمونیست از های کارگری را گرفت. کمونیست جلوی خیزش

  رای به سر کارآمدن “ جاهه خلق”ائتالف بیرون انداخته شد و همان کاندیداهای 

 ها یعنی مارشال پت  دادند. دست نازیهم

ها، اتحادیه ضد نازی عمال منحل شد میالدی و با تضعیف فاشیست 80در اوایل دهه 

جاهه ملی انگلستان، حزب و با احیای مجدد فعالیت انتخاباتی  9112)در سال 

اندازی کرد(. در ای  هنگا  یعنی کارگران سوسیالیست، اتحادیه ضد نازی را مجددا راه

تعدادی از اعضای حزب کارگران سوسیالیست که در اتحادیه ضد  9189در سال 

عملی اتحادیه در آن مقطع انتقاد داشتند، از آن جدا نازی فعال بودند و نسات به بی
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( را بنیان گذاشتند که با مواجهه Red Action“ )عمل سرخ”وه شدند و گر

طور که تونی کلیف در ای  فصل اشاره ها معتقد بود. همانآمیز با فاشیستخشونت

کرد کاربرد خشونت یک روش مورر و کارآمد و ضروری ماارزه با فاشیز  بود که 

م اتی رسید. الکس  حزب کارگران سوسیالیست آن را به کار گرفت و به نتایج کامال

ای پردازان حزب در همان زمان مقالهکالینیکوس از اعضای کمیته مرکزی و از نظریه

نوشت و ماانی و لزو  استفاده از ای  روش و سوابق “ در دفاع از خشونت”به نا  

تاریخی آن را مستدل ساخت. اعضای عمل سرخ نیز به تعطیل فعالیت اتحادیه ضد 

اشتند و بر تداو  همان سیاست و روش یعنی کاربرد خشونت ( انتقاد دANLنازی )

ها اتحادیه ضد نازی و حزب کارگران در مقابله با راست افراطی تاکید داشتند. آن

تادیل “ جاهه خلق”به یک “ جاهه متحد”کردند که از یک سوسیالیست را متهم می

ت. عمل سرخ شده و به همکاری با جریانات و سیاستمداران بورژوایی مشغول اس

های خود را در مناطق گوناگون به ویژه در ای به همی  نا  منتشر کرد و شاخهنشریه

شهرهایی مانند لندن، منچستر، گالسکو و لیدز راه انداخت. نشریه ایندیپندنت در 

 “ مشتاقانه به کاربرد خشونت اعتقاد دارند.”همان زمان نوشت که اعضای گروه 

 (“ AFAعمل ضد فاشیستی )”ای را تحت عنوان هجاه 9184عمل سرخ در سال 

ها و حتی برخی ها، سوسیالیستها، آنارشیستاندازی کرد. ای  جاهه از کمونیستراه

یک استراتژی دو بعدی را علیه فاشیز   AFAشد. اعضای حزب کارگر تشکیل می

ولوژیک ها در خیابان و نارد سیاسی و ایدئدر پیش گرفت: مقابله فیزیکی با فاشیست

های آنتی فاشیست، با آن در مناطق کارگری. برخالف سایر جریانات نظیر لیارال

AFA  فعالیت خود را بر کار در بی  کارگران سفید پوست متمرکز نمود که آن را به

، 10و  80های کرد. در دههها محسوب میتری  بستر فعالیت فاشیستعنوان مهم

AFA ها انجا  داد که طیفی از مقابله با فاشیست های گسترده و مورری درفعالیت

های موسیقی، ها در خیابان، به راه انداخت  گروههای مقابله فیزیکی با فاشیستفعالیت

دهی تظاهرات چند هزار نفره، تالیغات سیاسی و ایدئولوژیک ضد فاشیستی و سازمان

 گرفت. ... را در بر می

 ،جناش ضد فاشیستی در انگلستان AFA و ANLها و ماارزات به یم  فعالیت
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های آموزنده بسیاری )از جمله در زمینه استراتژی و و درس ای غنیاکنون سابقه

 های ماارزه ضد فاشیستی( برای ماارزی  ضد فاشیست در سایر نقاط دنیا دارد. تاکتیک

 توانید به سایت عمل سرخ مراجعه کنید:)برای اطالم از جزییات بیشتر می

 www.redaction.org  

ها در انگلستان، لقب اسکوادیسم بر ضد فاشیست AFAو  ANLهای فعالیت

(squadismگرفت که به معنای به کاربردن روش )جویانه و خش  بر های ماارزه

ها و راهپیماییهاست. یک جناه از ای  سیاست را بر هم زدن تجمعات، علیه فاشیست

ای که پشت ای  تاکتیک قرار دهد. ایدههای راست افراطی تشکیل میسایر گردهمایی

ای نیز نااید از آنان ها باید مرعوب شوند و حمایت رسانهدارد ای  است که فاشیست

صورت گیرد. پیشینه تاریخی ای  واژه و ای  سیاست به ماارزات ضد فاشیستی دهه 

یک گروه ماارز آنتی فاشیست به نا   9129گردد. در ژوئ  لیا باز میمیالدی در ایتا 20

( در ایتالیا تشکیل شد. هدف ای  گروه مقابله با People Squadsهای خلق )جوخه

ها، مونیستکها بود و از “ پیراه  سیاه”های طرفدار موسولینی و فاشیست

ها )سوسیال ستشد. سوسیالیخواهان و ... تشکیل میها، جمهوریآنارشیست

ها بسته بودند از ای  گروه ها(ی ایتالیایی که معاهده صلحی با فاشیستدموکرات

کردند و با آن مخالف بودند. در آن موقع رهاری حزب کمونیست ایتالیا حمایت نمی

در دست آمادئو بوردیگا بود و چون در ای  گروه افراد غیر کمونیست هم حضور 

ای در پراودا ، لنی  مقاله9129ژوییه  90کردند. در ی نمیها پشتیاانداشتند، از آن

پرداخت و گرایش طرفدار بوردیگا در رهاری “ های خلقجوخه”نوشت و به تحسی  

های خلق ها در مقابل جوخهحزب کمونیست ایتالیا را به خاطر موضع سکتاریستی آن

ز انقالبی مارکسیست پردابه باد انتقاد گرفت. از سوی دیگر آنتونیو گرامشی نظریه

های طرفدار نظریات )چند سال بعد دبیرکل حزب کمونیست ایتالیا شد( و کمونیست

کردند و به سیاست جناح بوردیگا در حزب حمایت می“ های خلقجوخه”او نیز از 

های خلق اقدامات مورر و قهرمانانه بسیاری کمونیست ایتالیا اعتراض داشتند. جوخه

نفر از اعضای  640، 9129ها انجا  دادند. از جمله در اوت تدر مقابله با فاشیس

ای را هزار فاشیست مقاونت جانانه 20های خلق از شهر پارما در مقابل هجو  جوخه

http://www.redaction.org/
http://www.redaction.org/
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های فراوان در ها به دلیل ابهامات و خالءسازمان دادند. با ای  وجود، ای  مقاومت

به قدرت رسیدن فاشیستها در سیاست و استراتژی جریانات مخالف فاشیسم، مانع از 

 ایتالیا نشد. 

 شود: در خاتمه بحث چند نکته بدیهی و ابتدایی در رابطه با مقوله خشونت ذکر می

بینی سیاسی، منطق و ها شیفتگان و پرستندگان خشونت نیستند اما واقعکمونیست -

مقابل  دهد که مدافعی  نظم کهنه و سود برندگان از آن درتجارب تاریخی نشان می

ایجاد تغییرات اساسی در جامعه به هر طریقی مقاومت خواهند کرد. به همی  خاطر 

دانند که ایجاد تحوالت ها هی  گونه توهمی در ای  رابطه ندارند و میکمونیست

بنیادی و عمیق در جامعه، زایش نظم نوی  و پیشارد انقالبات در نهایت جز با در 

ذا خشونت بار علیه طاقات حاکم و ممتاز ممک  پیش گرفت  ماارزات قهرآمیز و ل

نخواهد بود. به تعایر کلیف در همی  ارر در فرایند زایش نظم نوی  در دل جامعه، 

ها در مورد خشونت ابزار است و نه خود نوزاد. ای  دیدگاه استراتژیک کمونیست

 بار است. ماارزه قهرآمیز و خشونت

دون هدف و کور مخالفند. خشونت در ها به به کاربردن خشونت بکمونیست -

ها یک تاکتیک مشروم و مجاز ماارزه است اشکال گوناگون آن از دیدگاه کمونیست

توان گرفت: است. از ای  مساله دو نتیجه می“ تاکتیک”اما در هر صورت یک نوم 

یکی ای  که به کارگیری خشونت باید در راستای یک گا  جلوتر بردن نیروی به 

تر و استراتژیکش باشد و دیگر ای  که فی ن در مسیر اهداف بلند مدتکاربرنده آ

بایست در شرای  مناسب به کار نفسه امری مقدس نیست و قابلیت تغییر دارد و می

آمیز و ماارزات مدنی و مسالمت”های کوشند از تاکتیکگرفته شود. امروزه برخی می

بسازند که به معنی به کارگیری  وارهنوعی دگم سیاسی و امری بت“ بارغیر خشونت

ها و شرای  است که با یک نوم تاکتیک قابل بحث و چالش سیاسی در تما  زمان

     بدیهیات و منطق یک ماارزه سیاسی مورر بیگانه است. برای جا انداخت  ای  

ای تحت عنوان تاکتیک سیاسی، طرفداران آن مجاور به بندی تالیغاتی و رسانهبسته

گردند؛ م ال از ماندال و ماارزات کنگره ملی ریف آشکار وقایع تاریخی میجعل و تح

ها فراموش آورند. آن( به عنوان شاهدی بر تایید نظرت خود م ال میANCآفریقا )
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های آغازی  تا مرحله آخر پیروزی خود اند که کنگره ملی آفریقا از همان گا کرده

عملیات نظامی بر علیه رژیم آپارتاید به  بود که به انجا “ بازوی نظامی”دارای یک 

 پرداخت و خود ماندال مدتی در راس آن قرار داشت. می“ تالیغ مسلحانه”منظور 

  کند، در امر ماارزه، ما طور که تونی کلیف بارها در ای  کتاب اشاره میهمان -

های وشای جز ای  نداریم که قرینه دشمنانمان باشیم یعنی بسته به ماهیت و رچاره

های سیاسی مناسب و متناسب و مورر استفاده کنیم. هر آینه دشم ، از ابزارها و سالح

برد، بدیهی است بار بهره میگرانه و خشونتهای سرکوبدشم  در مقابل ما از روش

ای، قربانیان چشم و گوش های تالیغاتی و رسانهما نااید به بهانه دل بست  به دگم

نقل قول آوردن از مارکس ”گوید: طور که کلیف میاشیم. همانبسته و مسلم تاریخ ب

 “ آورد محافظت کند.تواند از م  در مقابل سگ هاری که هجو  مینمی

الکس کالینیکوس که همراه الستر هچت به نگارش “ در دفاع از خشونت”مت  مقاله  

 در آمده، به زبان انگلیسی در ای  لینک در دسترس است : 

http://www.marx.org/history/etol/writers/callinicos/1977/09/vio

lence.htm 

مبارزه ”ای با عنوان الملل هم مقالهپیتر سدجویک از اعضای جریان سوسیالیز  بی 

توانید اش را در ای  جا میدارد که مت  انگلیسی“ ا تاکتیکغیر خشونت بار: دگم ی

 : باینید

http://www.marx.org/archive/sedgwick/1961/12/nonviolence.ht

m 

 ای  جا باینید: را در  جبهه متحد کارگرینظرات لزون تروتسکی در مورد * 

http://www.socialist-

forum.com/Library/Trotsky_JebheVahedProletery_01.pdf 

های ضد فاشیستی را باینید که توانید گزارش یکی از گردهماییدر لینک پایی  می* 

ای توس  کمیته جوانان و دانشجویان ایرانی در بلژیک تهیه شده است و نمونه

 مشخص از مااح ی است که در باال بیان شد:

http://www.ofros.com/gozaresh/kdb_antifa.pdf 

***** 

http://www.marx.org/history/etol/writers/callinicos/1977/09/violence.htm
http://www.marx.org/history/etol/writers/callinicos/1977/09/violence.htm
http://www.marx.org/archive/sedgwick/1961/12/nonviolence.htm
http://www.marx.org/archive/sedgwick/1961/12/nonviolence.htm
http://www.socialist-forum.com/Library/Trotsky_JebheVahedProletery_01.pdf
http://www.socialist-forum.com/Library/Trotsky_JebheVahedProletery_01.pdf
http://www.ofros.com/gozaresh/kdb_antifa.pdf
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 فصل نهم
 

 68های مهم وقایع می درس
  

 

 

 

 

های گذشته با تمامی وزن بار سنت همه نسل

 کند.خود بر ذهن زندگان سنگینی می

 ()مارکس

  
عریان خود را آشکار ساخت؛  در جریان جناش پیشتاز کارگران، استالینیسم تاریر

کارگران فرانسوی نسات به حزب کمونیست بسیار وفادار بودند. از هر چه بگذریم، 

فرانسوی توس  حزب کمونیست آموزش دیده و تربیت شده یک نسل از کارگران 

ای قدرت حزب کمونیست در میان کارگران را نشان داده بودند. پیش از ای ، واقعه

های آمریکا و انگلستان ارتش آلمان را شکست دادند، پاریس بود. هنگامی که  ارتش

رهاری  ( یعنی نیروی مقاومتی که توس  حزب کمونیستMaquiبه دست ماکوی )

شد، آزاد گشت. کارگران مسلح کنترل پاریس را به دست گرفتند. سپس موریس می

تورز دبیر کل حزب کمونیست فرانسه از مسکو به پاریس پرواز کرد و اعال  نمود: 

منظور سرکار تورز همان پلیسی بود که در “. یک پلیس، یک ارتش، یک دولت”

کارگران پاریس رهنمود تورز را  ها بود. به هر رویدست نازیجریان جنگ هم

 پذیرفتند و خلع سالح شدند. 

 تاریر حزب کمونیست کامال گسترده بود.  38حال در جریان می 

پیش از ای  اشاره کردیم که یک میلیون کارگر و دانشجو در پاریس راهپیمایی کردند. 



 989 |   
 مارکسیسم در هزاره  نشر آلترناتیو

، چون خواستند کارگران و دانشجویان با هم قاطی شوندرهاران حزب کمونیست نمی

های دانشجویان کامال خارج از دایره تاریرگذاری حزب کمونیست قرار داشتند؛ اندیشه

ای بیست هزار تر از حزب بود. به همی  خاطر رهاران حزب زنجیرهآنان بسیار چپ

ها تشکیل دادند تا بخش کارگری را از بخش دانشجویی ]در نفره از مسزوالن اتحادیه

 د. جریان راهپیمایی[ جدا کنن

ای داشتیم. در ای  جا نیز بار دیگر نقش حزب ها هم اشارهما به اشغال کارخانه

درصد کارگران به خانه  80-10تاریرگذار بود: حدود  CGTکمونیست و بوروکراسی 

فرستاده شدند و به همی  خاطر اقلیتی از کارگران در جریان اشغال فعال بودند. 

فرصت به بحث گذاشت  استراتژی و  بدیهی است که کارگران منزوی در خانه

 را از دست دادند.  -دهدکه روح جناش را شکل می-ها تاکتیک

ها از طرف کارگران های اعتصاب فعال بودند اما ای ها کمیتهدر جریان اعتصاب

 انتخاب نشده بودند بلکه توس  مسزولی  اتحادیه منصوب شده بودند. 

شد که کارگران گران یک کارخانه گفته میبرای خاتمه دادن آسان اعتصاب به کار

اند. ای  تاکتیک بارها و بارها تکرار شد. های دیگر کار را از سر گرفتهکارخانه

ها مستقل موفقیت ای  تاکتیک به ای  خاطر بود که هی  خ  ارتااطی در بی  کارخانه

 ای وجود نداشت.از ماشی  اتحادیه

  

 در روسیه  9199انقالب فوریه 

هی  کاری بهتر از ای  نیست  38درک تناقضات نهفته در آگاهی کارگران در می  برای

در روسیه بیاندازیم. ای  انقالب نقظه پایانی  9197که نگاهی به تجربه انقالب فوریه 

بر تزاریسم نهاد. پلیس کامال منحل شد. کارگران در همه جا در قالب شوراها سازمان 

 ان از همه جا سر برآوردند.یافتند. در ارتش شوراهای کارگر

توصیف نمود. درست است که در “ قدرت دو گانه”لنی  وضعیت آن دوره را با عنوان 

آن زمان شوراها قدرتمند بودند اما به موازات شوراها دولت موقت بورژوایی فعالیت 

  ها های سربازان در همه جا حاضر بودند اما ژنرالکرد. درست است که کمیتهمی

ها نفر به راندند. درست است که شوراها تمایل میلیونبر ارتش فرمان می چنانهم
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های کردند اما جنگ امپریالیستی ادامه داشت. درست است که کمیتهصلح را بیان می

ای در تملک ای وجود داشتند اما هنوز هر کارخانهکارگری قدرتمند در هر کارخانه

ا دهقان در شوراها متشکل شده بودند اما هداران بود. درست است که میلیونسرمایه

شان را از کف نداده بودند. رهاری شوراها هایداران یک وجب از زمی اما هنوز زمی 

هایش رولوسیونرها بود که از دولت موقت و سیاستها و سوسیالبه دست منشویک

 کردند. حمایت می

در بی  نهادهای آن زمان  انقالب فوریه گسستی از گذشته بود اما گسستی کامل ناود.

 ها نفر، تضادها و تناقضات بسیاری وجود داشت.و در ذه  میلیون

ها رهاری نمی شد. برای شورای پتروگراد نهاد جدید و جالای بود اما توس  بلشویک

کردند، بریدن از تزاریسم و چرخش ها نفر که تا دیروز از تزاریسم حمایت میمیلیون

مستقیم به سوی بلشویسم ناود، بلکه به معنای گرایش به به چپ به معنای حرکت 

ها و گرفتند، یعنی منشویکجریاناتی بود که در سمت راست بلشویسم قرار می

در  9197ها جنگیدند تا در سپتامار ها و ماهها هفتهسوسیال رولوسیونرها. بلشویک

رصت نیست که شوراهای پتروگراد و مسکو اک ریت را به دست آورند. در ای  جا ف

در مورد وقایع گوناگون بی  فوریه و اکتار توضیح دهیم. ای  وقایع پیشروی مداو  و 

در  9197ها تا پایان ژوئ  دهند. نفوذ بلشویکمنظم بلشویسم به جلو را نشان نمی

شورای پتروگراد افزایش یافت. در ابتدای ماه جوالی به عقب رانده شدند و حزب 

شریاتش تعطیل شدند، لنی  مجاور به زندگی مخفیانه و عمال غیرقانونی شد، ن

نویسد، جوالی ماه افترا بود. تروتسکی زندانی شد. همان طور که تروتسکی می

کردند. مطاوعات به شکل هیستریکی لنی  را به جاسوسی برای آلمان متهم می

های افراطی ایجاد کرد و چرخش فضای سیاسی به راست، حس اطمینانی در راست

آگوست ژنرال کورنیلوف فرمانده ارتش روسیه کودتایی را تدارک دید که  27-60ر د

ای ایتالیایی که روسی بود. تروتسکی رسید، فاشیسم دیگر نه کلمهاگر به پیروزی می

از داخل زندان دفام از پتروگراد در مقابل کورنیلوف را سازمان داد. شکست 

بلشویسم را باال برد؛ در روزهای پس ای سرعت پیشروی کورنیلوف به شکل گسترده

ها اک ریت شوراهای پتروگراد و مسکو را به دست از ای  واقعه بود که بلشویک
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 چند هفته بعد انقالب اکتار روی داد. آوردند و

های بایست از اندیشهروزه نیست؛ یک فرایند است. کارگران میانقالب یک واقعه یک

اند بگسلند اما ای  گسست در یک روز کامل تهبورژوایی که پیش از ای  تسل  داش

نخواهد شد. تا مدتی آگاهی متناقضی در بی  کارگران وجود خواهد داشت. الاته 

“ تما  قدرت به شوراها”و “ زمی ، نان، صلح”ها از آوریل یعنی شعارهای بلشویک

شعارهای مستحکم و فاقد تناقضی در راستای حل مشکالت دهقانانی بود که زمی  

ها نفر که از جنگ به ای که به نان احتیاج داشتند، میلیونها گرسنهخواستند، میلیونمی

بله، الاته که ما ”گفتند که: ستوه در آمده بودند. اما تا مدتی بسیاری از کارگران می

بایست تا پایان جنگ صار کنیم، تا پارلمان قانون دادن اعطای خواهیم اما میزمی  می

خواهیم اما بگذارید اول در جنگ تصویب کند. الاته که ما صلح می زمی  به ما را

 “پیروز شویم و سپس صلح به دست خواهیم آورد.

درصد  4/2هزار عضو داشت و از حمایت  26، 9197حزب بلشویک در مارس 

ها تخته پرش به اندازه کافی مستحکمی برای شوراها برخوردار بود بنا بر ای  آن

 ی داشتند.حرکت به سمت پیروز

آلترناتیو چپی که در مقابل حزب کمونیست فرانسه وجود داشت، کوچک بود. 

های شد. مائوئیستنفر بالغ می 500، به 38ها در می مجموم اعضای تروتسکیست

تر از آن حدی بود که با متشکل نیز همی  تعداد نیرو داشتند. ای  نیرو بسیار کوچک

ها چند ده هزار عضو ش کشید. اگر تروتسکیستها را به چالآن بتوان استالینیست

می به نحو مورری به 96توانستند در جریان راهپیمایی یک میلیون نفری داشتند می

شان را به هایها بخواهند که دستمااح ه با کارگران و دانشجویان بپردازند و از آن

  ؛ در هم بدهند و مانع تشکیل شده توس  مسزوالن اتحادیه را در هم بشکنند

توانستند با کارگران بحث کنند و از آنان بخواهند که در های اشغال شده میکارخانه

     کارخانه بمانند و به خانه نروند و بدی  شکل ابتکار عمل را به دست بگیرند؛  

های اعتصاب تواستند در جهت برگزاری انتخابات به منظور برگزیدن اعضای کمیتهمی

های توانستند بی  کارخانههای انتصابی تالش کنند؛ میتهگیری کمیبه جای شکل

تفرقه بیانداز و حکومت ”مختلف ارتااط ایجاد کنند تا بوروکراسی نتواند از سیاست 
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 در جهت خاموش کردن اعتصاب استفاده کند.“ ک 

  
 های آینده  68می 

اند که ای  دناپذیر است. الاته کسی نمیوقوم یک انفجار گسترده در آینده اجتناب

اتفاق دقیقا چه زمانی روی خواهد داد. لنی  سه هفته قال از انقالب فوریه وقتی برای 

کرد و نظرات و مالحظاتش در گروهی از جوانان سوسیالیست در سوییس صحات می

ها انقالب روسیه را نمود، گفت که آنان یعنی جوانرا تکمیل می 9104مورد انقالب 

فوریه( لنی   7تر انقالبیون. چند روز قال از انقالب ) دیمیخواهند دید و نه نسل ق

ها دیروز یک گردهمایی داشتیم )گردهمایی”خطاب به دوستش اینسا آرماند نوشت: 

کنند. وضعیت عصایم اصال خوب ناود؛ سردرد داشتم؛  قال از  همیشه م  را خسته می

روز بعد با وقوم انقالب او دانست که چند آیا او می“ پایان جلسه را ترک کرد (....

 گونه غرولند نخواهد کرد؟دیگر ای 

بینی نیستند. برای مدت گاه قابل پیشنقاط عطف اساسی به دالیل مشخصی هی 

سال  20یا  90زمانی بسیار طوالنی سیر حرکت تاریخ بسیار کند است. برای حدود 

روز یا یک هفته، دهند و بعد ناگهان در عرض یک تنها تغییرات مولکولی روی می

 دهد.های پیشی  روی میتر از نسلتغییراتی عظیم

در آستانه  38هستند. حوادث سال  9138امروزه تناقضات کاپیتالیسم بسیار حادتر از 

رکودی پس از  9176داری روی دادند. از سال پایان دوره رونق بلندمدت سرمایه

تر از گذشته است و است مار مداری عظیرااتی سرمایهرکود دیگر رخ داده است. بی

     کند. انفجارات عظیم کامال کارگران و ناامنی هر روز رشد بیشتری پیدا می

ناپذیرند. اما برای تضمی  ای  که ای  انفجارات به یک پیروزی پرولتاریایی اجتناب

بیانجامند، نیاز ما به یک حزب انقالب بسیار بیشتر از گذشته است. در اک ر موارد  

های خود انگیخته کارگران مانند بخار است. حزب انقالبی مانند پیشستون عالیتف

آید و بخار به تنهایی باد هواست. برای یک است. پیستون به خودی خود به کار نمی

یاید برای ما هم مناع الها  و  38پیروزی پرولتاریایی مساله رهاری حیاتی است. می 

 هم هشدار باشد. 
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***** 

 

 

 مطالعه بیشتر برای * 

جزوه بسیار آموزنده و روشنگری که تونی کلیف و یان بیرچال در  خوشاختانه* 

اند، به نوشته “فرانسه : نبرد ادامه دارد!”در فرانسه با عنوان  38تحلیل وقایع می 

کامال متمایز است و  38بندی کلیف از جناش می فارسی برگردانده شده است. جمع

های آن تاکید ل نیز پیداست بر بازگشت به لنینیسم و آموزههمان طور که در ای  فص

 دارد. آن را در ای  لینک باینید: 

http://www.mindmotor.info/Mind/wp-

content/uploads/2009/05/clif.pdf 

  
 

  ترگسترده * برای مطالعه

)و نه تحلیل( که در زبان فارسی در مورد وقایع می  گزارشیتری  و بهتری  جامع* 

نگار غیر مارکسیست به نگارش در موجود است، کتابی است که توس  دو روزنامه 38

دهد و از حیث را مورد واکاوی قرار می 38های گوناگون تجربه می آمده و جناه

تواند های عملی ماارزه دانشجویی نیز میتکارات و روشآشنایی با دستاوردها و اب

 های بسیاری برای فعالی  دانشجویی باشد:حاوی درس

، پاتریک سیل و موری  فرانسه )نگرشی بر جنبش دانشجویی فرانسه( 9168انقالب 

 9689مک کانویل، مترجم حسی  بخشنده، نشر سرایی، 

  
های گیری موج اعتراضات جوانان و خیزشهای شکلبرای اطالم بیشتر از زمینه* 

-19ها )تاریخ جهان عصر نهایتمیالدی نک به:  30دانشجویی در اواخر دهه 

،  9686، اریک هابزبا ، ترجمه حس  مرتضوی، نشر آگه، چاپ دو ، بهار (9194

http://www.mindmotor.info/Mind/wp-content/uploads/2009/05/clif.pdf
http://www.mindmotor.info/Mind/wp-content/uploads/2009/05/clif.pdf
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 ، 590-27صص 

  

  * توضیحات

 در چارچوب کلی استراتژی انقالبی  38به وقایع می  در ای  فصل تونی کلیف* 

ها تاکید دارد را از ای  زاویه های کتاب بر آننگرد و مطالای را که در سراسر بخشمی

توان )که سمال آن را می“ های نیمه تما انقالب”کند: لزو  بسنده نکردن به بررسی می

    گوری برای انقالبیون  دانست( چون تادیل به 9197در روسیه “ انقالب فوریه”

(، لزو  تداو  انقالب و در هم آمیخت  47شوند )مانند مورد ایران در سال می

داری، های ضد استادادی و دموکراتیک با ضد است ماری و ضد سرمایهخواسته

 ها ترویج ای از انقالب که سمی بود که توس  استالینیستاجتناب از درک مرحله

ای انقالبی در تضمی  یعنی یک حزب توده“ عامل ذهنی”عاده الشد، اهمیت فوقمی

تری  عامل و .... همان طور که خود کلیف در ای  موفقیت ای  فرایند به م ابه مهم

نویسد، اعتصاب عمومی را بخش عمده و مهم و در حقیقت قلب فرایند کتاب می

انگلستان( کتابی )پس از اعتصاب معدنچیان در  9184داند. وی در سال انقالبی می

نوشت که بخش اول آن به فارسی ترجمه  “ایالگوهای اعتصاب توده”تحت عنوان 

 دهد: شده است و دیدگاه او را در ای  زمینه نشان  می

http://marx.org/farsi/archive/cliff/works/1969/etesabat-

tudeii.pdf 

    انداز استراتژیکی که کلیف در سراسر ای  کتاب بارها و بارها بر آن تاکید چشم

انداز استراتژیک انقالبی در سنت کالسیک مارکسیستی کند، در حقیقت همان چشممی

پرداز مارکسیست و از اعضای رهاری حزب جدید ضد است. دانیل ب  سعید نظریه

در ”گوید که ، می“بازگشت استراتژی”ای تحت عنوان ( در مقالهNPAداری )سرمایه

  توان دو فرضیه کالن استراتژیک و می“ پرتو تجارب بزرگ انقالبی قرن بیستم

ها تشخیص داد. یکی از ای  دو فرضیه کالن استراتژیک، به های ترکیای بی  آنحالت

سعید و هم کلیف خود ا به آن متعلق سنت کالسیک مارکسیستی تعلق دارد که هم ب  

 نویسد: دانند. ب  سعید در ای  مقاله میمی

http://marx.org/farsi/archive/cliff/works/1969/etesabat-tudeii.pdf
http://marx.org/farsi/archive/cliff/works/1969/etesabat-tudeii.pdf
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گرایانه در رابطه با فرایند انقالبی و های خودانگیختهبرخالف بینش”

، ما همواره بر سهم 9130های دهه ی سالتحرکی ساختارگرایانهبرخالف بی

بلکه بر آن چه آنتوان  ورزیم. اما نه در الگوبرداریاصرار می“ عامل ذهنی”

اشاره دارد، و ما آن را “ نقد کمونیستی”اش در مجله آرتوس در مقاله

وجه بازی با هی ایم، اصطالحی که به نا  نهاده“ های استراتژیکقضیه”

کردن، نظیر یک دستورالعمل ، چیزی برای کپیهالگوکلمات نیست. یک 

تکیه بر تجربیات گذشته، ، راهنمایی است برای عمل و با فرضیهاست. یک 

های جدید باز بوده و اما در آن  بر روی تجربیات و بر حسب موقعیت

ست ایپردازی ناوده، بلکه  چکیدهپذیر است. بنا بر ای ، یک خیالانعطاف

ای که در اختیار داریم(، با علم به ای  که حال از تجارب گذشته، )تنها ماده

ای د. در نتیجه، انقالبیون با همان مخاطرهباشنتر میو آینده، ضرورتا غنی

روبرو هستند که نظامیان، که به قول عوا ، همیشه به اندازه یک جنگ تاخیر 

 دارند.

در پرتو تجارب بزرگ انقالبی قرن بیستم )نظیر انقالب روسیه و انقالب 

چی  و نیز انقالب آلمان، جاهه خلق در فرانسه، جنگ داخلی اسپانیا، جنگ 

توان ، پرتقال، شیلی ...(، دو فرضیه بزرگ را می38خش ویتنا ، می بآزادی

( و فرضیه GGIشود )تمیز داد. فرضیه اعتصاب عمومی که منجر به قیا  می

(. ای  دو به دو نوم بحران، دو نوم قدرت GPPای طوالنی )جنگ توده

 شوند: یابی بحران خالصه میی پایاندوگانه و در دو شکل از نحوه

ورد اعتصاب عمومی  منجر به قیا ، دوگانگی قدرت شکلی اساسا در م

شهری دارد، از نوم کمون )نه تنها کمون پاریس بلکه شورای پتروگراد، قیا  

توانند برای هاماورگ، قیا  کانتون و قیا  بارسلون و ...( دو قدرت نمی

با زیستی کنند. در ای  مورد، مدتی نساتا طوالنی و در فضایی متمرکز هم

تواند به یک رودررویی سریع برای تعیی  وضعیت روبرو هستیم )که می

رودررویی طوالنی منجر شود: نظیر جنگ داخلی در روسیه، جنگ آزادی

ای، تضعیف و ....( در چنی  فرضیه 9154بخش در ویتنا  پس از قیا  
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کند دهی سربازان نقش مهمی بازی میانظااط و سازمانروحیه ارتش و عد 

  MIRهای میر ها در پرتقال و دسیسه SUVمیته سربازان در فرانسه، )ک

 اند. در میان ارتش شیلی، بخشی از آخری  تجارب قابل ذکر در ای  زمینه

ای روبرو هستیم که در ای طوالنی، با قدرت دوگانهدر مورد جنگ توده

نند تواکند )نواحی آزادشده و اداره ای  مناطق( که میسطح کشور عمل می

چرا حاکمیت سرخ ”زیستی کنند. مائو با انتشار جزوه تری همزمان طوالنی

ای  شرای  را به خوبی درک  9127در سال “ تواند در چی  دوا  یابد؟می

ی نخست، کرد و تجربه جمهوری ینان نمونه بارز آن بود. در مورد فرضیه

شرای   های قدرت بدیل به لحا  محتوای اجتماعی منحصراً توس ارگان

ی شهری )نظیر کمون پاریس، شورای پتروگراد، شوراهای کارگری، کمیته

میلیشیای کاتالونیا(، بندهای صنعتی و چریک محلی و غیره است که تعیی  

متمرکز می“ ارتش خلق”ی دو ، در شوند در حالی که در مورد فرضیهمی

 شوند )با اک ریت دهقانی(

توان انوام ترکیاات بینابینی را یافت. ه، میدر بی  ای  دو کالن فرضیه پاالیید

شده کانون )عمدتا از ی سادهرغم افسانهجمله در انقالب کوبا و علیم 

طریق کتاب رژی دبره، انقالب در انقالب(، ما شاهد پیوند و خیزش کانون 

هایی در جهت اداره امور ی ارتش شورشی، با  تالشچریکی در مقا  هسته

 “ ومی در شهرهای هاوانا و سانتیاگو هستیم...های عمو اعتصاب

بازگشت مساله ” ترجمه ای  مقاله ارزشمند دانیل ب  سعید به فارسی تحت عنوان

درج “ سامان نو”توس  بهروز عارفی در شماره پنجم نشریه  “استراتژیکی-سیاسی

 شده است: 

http://www.samaneno.org/5SaidMasale.pdf  

تری  جریان چپ افراطی حاضر در تری  جریان تروتسکیست و شاید مهممهم* 

هایی نظیر ( بود که چهرهJCRدر فرانسه، جوانان کمونیست انقالبی ) 38جناش می 

غیر  38پس از وقایع می  JCRآل  کریوی  و دانیل ب  سعید در آن حضور داشتند. 

ونی شناخته شد. مدتی بعد از یک جریان دانشجویی به یک حزب تادیل شدند و قان

http://www.samaneno.org/5SaidMasale.pdf
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اقدا  به  LCR( را بنیان گذاشتند. اخیرا LCRهای انقالبی )اتحادیه کمونیست

 ( در فرانسه نموده است. NPAداری )تشکیل حزب جدید ضد سرمایه

اند )و مشخصات در کتابی که پاتریک سیل و موری  مک کانویل به نگارش در آورده

شیوه فعالیت و نقش آن در  ،JCRمطالب آموزنده و جالای در مورد  ،آن در باال آمد(

هایی آن نظر به اهمیت موضوم در ای  آورده شده است که به گوشه 38خیزش می 

 شود:جا اشاره می

JCR  ای در پاریس اعال  با شرکت صد و بیست جوان در جلسه 9133در آوریل

در آن اعال  موجودیت نمود با  JCR. دوارهای سال  کنفرانسی که موجودیت نمود

ها و پالکاردهایی از مارکس و انگلس، لنی ، تروتسکی و لوکزاماورگ پوشانده عکس

بیشتری  نقش ” 38گویند که ای  جریان در جناش می شده بود. پاتریک و موری  می

“ تری  گروه چپ افراطیتری  و قویتری  و هولناکسرسخت”و “ را بر عهده داشت

دو سال وقت  JCR، 9138تا زمان آزمایش در  9133بود. از زمان تشکیل در سال 

ای را در انداز تشکیل یک حزب تودهها چشمدهی بپردازد. آنداشت تا به سازمان

 ای را به عنوان کادرهای انقالبی تربیت پیش رو داشتند اما در ای  حال افراد زبده

ها تشکیل شدند. اولی  هدف سری آندر اقصی نقاط کشور پراکنده میکردند که می

تری  رهار هایی بود که هر هسته تعداد اعضای هر چه بیشتری گرد آورد. مهمهسته

JCR، رئالیسمی بود که به ندرت ”های او تری  خصوصیتآل  کریوی  بود و از مهم

 “ شد.نزد سیاستمداران افراطی یافت می

( بود. عضویت کامل پس از یک دوره Circleحلقه ) ،JCRای پایه سلول اصلی و

گرفت. ظرف ای  مدت شخص حداقل سه ماهه ناظر بودن صورت تحقق به خود می

    ها را تحت کنترل در شد و آنبایست بر احساسات و عواطف خود فائق میمی

فهمید بلکه در یرا خوب م JCRهای بایست نظرات و اندیشهآورد. او نه تنها  میمی

      آمد. یک فرد در عی  حال شد و از پس دفام از آن بر میدفام از آن خاره می

بود. در مقایسه با دیگر می JCRبایست آژیتاتور و مالغ خوبی برای عقاید و افکار می

 بود بر هوش و توانایی اجرایی اعضای خود خیلی تاکید داشت و  JCRها تشکل

گرفت. دیسیپلی  وجود داشت و الز  االجرا بود اما بر زیر نظر میها را به دقت آن
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   شد. یک عضو خاطی خود را تحت مراقات حلقه خود دهی تاکید مینظم-خود

شد و یا در صورت ارتکاب خطای دید و چه بسا به عضو ناظر تنزل داده میمی

 شد. اخراج می JCRبزرگ و جدی از 

ای شدن حرکت و دخالت مورر و منظم و توده 38می در جریان اوج گیری جریانات 

ها را به عنوان رهاران موقعیت آن”ای، در امواج تحرکات توده  JCRیافتهو سازمان

 “سیاسی انقالب ت ایت کرد.

  
پردازان حزب کارگران * الکس کالینیکوس عضو کمیته مرکزی  و از نظریه

در فوریه “ جنبش دانشجویی امروز”ای تحت عنوان سوسیالیست بریتانیا در مقاله

گیری و به بررسی مسائل اساسی جناش دانشجویی از جمله بسترهای شکل 9174

 پردازد. اندازهای استراتژیک و ... آن میچشم

، 9138کند که تا یک دهه پیش از کالینیکوس مقاله را با اشاره به ای  واقعیت آغاز می

لستان نمونه تیپیک ای  مساله است و به جناش دانشجویی وجود خارجی نداشت. انگ

توان از تحرکات دانشجویان فرانسوی در مخالفت با جنگ ی نیز میعنوان است نا

نا   9143های دانشجویان لهستانی و مجارستانی در وقایع سال الجزایر و نیز فعالیت

داشت، برد. به عقیده او، اگر پیش از ای  تحرک سیاسی هم  در بی  دانشجویان وجود 

   گرفت. به عنوان م ال در بریتانیا و آمریکا مقامات در اردوی راست قرار می

های دانشجویی با سیا )سازمان جاسوسی آمریکا( مرتا  بودند و طاقه کار اتحادیه

شک  را که برای مقابله با اعتصاب عمومی انگلستان هنوز خاطره دانشجویان اعتصاب

هایی بود ی به چنی  واقعیتاند. با اتکارا فراموش نکردهدر بریتانیا اعزا  شدند  9123

، وجود پتانسیل انقالبی “سوسیالیز  و روشنفکران”ای با عنوان که تروتسکی در مقاله

کند. به نظر کالینیکوس ای  دیدگاه در آن زمان معتار در بی  دانشجویان را انکار می

ت که نشان دهند که چرا ای  دیدگاه دیگر اش دقیقا به دناال ای  اسبود اما او در مقاله

 اعتاار ندارد. 

ای  تغییر دیدگاه را الز  کرده است. در اواخر  9138تغییر شرای  در یک دهه قال از 

از لندن تا پراگ، از برکلی تا  ،تقابل بی  دانشجویان و حکومت سراسر جهان 30دهه 
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  که بسیاری از ای  دانشجویان تر ایبرلی  و از پاریس تا توکیو را در نوردید. مهم

دانستند. سوالی که ای از مارکسیز  انقالبی معتقد میسیاسی خود را به گونه

کند ای  است که: چرا چنی  تغییر اتفاق افتاد؟ و در کالینیکوس در ای  جا مطرح می

ای  سوال را پاسخ “ تناقضات”و “ دانشجویان و کاپیتالیسم متاخر”قالب دو قسمت 

. وی مانند هر مارکسیست دیگری برای پاسخ به چرایی ای  تغییرات، به جای دهدمی

مقوالتی مانند رشد آگاهی انتقادی و اقتضائات سنی  جوانی و از  شروم کردن

ها های ای  دگرگونیهای محی  آکادمیک و ... در وهله اول به ماانی و زمینهویژگی

طور که خود او در زیرنویس مقاله  پردازد. هماندر عرصه اقتصاد کاپیتالیستی می

تری  کند، چارچوب تزوریک بحث او بر مانای نظرات یکی از اصلیاشاره می

های حزب کارگران سوسیالیست بریتانیا یعنی کریس هارم  در ای  رابطه تزوریسی 

( مدون شده 9131 ،)لندن“ داری و انقالب دانشجوییآموزش، سرمایه”که در کتاب 

به فارسی ترجمه “ ) تاریخ مردمی جهان”رد. کریس هارم  در کتاب قرار دا ،است

 کند: شده است( با سادگی و شتاب، بخشی از نظرات خود در ای  رابطه را خالصه می

[ پس از جنگ جهانی دو ]سرانجا  در تمامی کشورهای پیشرفته، رونق دراز مدت ”

  دولت از توسعه  به افزایش چشمگیری در شمار دانشجویان منجر شد. همه جا

آسای آموزش عالی پشتیاانی کرد چنان که در جستجوی قابلیت رقابت ملی غول

( تنها 9154بود. در بریتانیا که در آغاز جنگ جهانی دو  ) داری ملی خود  میسرمایه

هزار نفر بالغ شد.  600تعداد دانشجویان تقریاا به  9135هزار دانشجو داشت، در  31

ییر کیفی در ترکیب جمعیت دانشجو به وجود آورد. در حالی که چنی  تغهم ،رشد

خاستند، دانشجویان در گذشته بیشتر از میان طاقه حاکم و اعوان و انصارش بر می

تر از میان کارگران سر بر های طاقه متوس  و به میزانی کماکنون عمدتا از میان بچه

ردند، به نحو روزافزونی بزرگ و کهایی که در آن توده تحصیل   میآوردند. کالجمی

ها به همان نحوه آموزان در آننواخت استوار بود و دانشهای یکبر الگوی طرح

یافتند. دانشجویان معترض در برکلی و کالیفرنیا ها تمرکز میتمرکز کارگران در کارگاه

کردند. دانشجویان پیش از آن که به سرنوشت شکایت می“ های دانشکارخانه”از 

تر نقل مکان کنند، فق  سه یا چهار سال در اقاتی بسیار متفاوتی در جامعه گستردهط
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توانست کردند، میآمدند. اما شرایطی که در آن خود را پیدا میای  جا گرد هم می

ها را به اقدا  جمعی وادارد. چیز اشتراک احساس و منافعی ایجاد کند که بتواند آن

  های ایدئولوژیک در جامعه داشته باشد: تنشدیگری ممک  بود همان ارر را 

تر ممک  مسائل مطروحه در سطح جامعه گستردهتر... ای  بدان معنا بود که گسترده

 “ ها منفجر شوند...است در کالج

، کریس هارم ، ترجمه پرویز بابایی و جمشید نوایی، تاریخ مردمی جهان)نک به 

 د از ماست( تاکی ،311-700، صص 9683انتشارات نگاه، 

گوید که تناقضات و تضادهای موجود در کاالینیکوس بر مانای نظرات هارم  می

ریزی برای یک گسترش منظم آموزش عالی گسترش آموزش عالی از تنش بی  برنامه

گرفت. تصمیماتی داری نشات میریزی و آنارشیک سرمایهو ماهیت غیر قابل برنامه

التحصیالن مروز به ای  معنا بود که بازار کار از فارغکه ده سال قال گرفته شده بود، ا

های انجا  شده در گذشته ممک  بود در تضاد با سیاست قطع ریزیپر شود. برنامه

زده آموزش های عمومی و یا نیازهای فوری صنعت قرار بگیرد. گسترش شتابهزینه

ای دانشجویانی های شلوغ، فضای کم و امکانات اندک برعمومی به معنای کتابخانه

داری از رقیاان خارجی، به داخل بود که به خاطر احساس تهدید دولت سرمایه

ای بودند ها اشکال گوناگون ای  تناقض پایهها هل داده شده بودند. تما  ای دانشگاه

ریزی کند و در کوشید گسترش آموزش عالی را برنامهکه سرمایه ملی از یک سو می

های رونق و رکود که ماهیتا غیر قابل اشی از رقابت و دورهعی  حال به فشارهای ن

 ریزی بودند، پاسخ دهد.برنامه

ها در رابطه با جایگاه آموزش عالی در سطح اقتصادی، پس از ارائه ای  تحلیل

پردازد و سه فاز ماارزات جناش دانشجویی را کالینیکوس به عرصه سیاست می

 کند: تفکیک می

گردد. در ای  دوره برمی 30جناش دانشجویی به اواخر دهه  نخستی  فاز ماارزات

بست رسیدن چپ رفرمیست و سیاست نقش مسل  را بر عهده دارد. به ب 

گردد. جناش بر علیه پارلمانتاریست، منجر به رشد چپ افراطی در بی  دانشجویان می

ترش ای بی  گسجنگ ویتنا  نیز مناع دیگری برای کسب نیرو است. تناقض پایه
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آموزش عالی و ماهیت آنارشیک سیستم کاپیتالیستی نیز زمینه اعتراض دانشجویان را 

در  38گیرد. خیزش می کند. ماارزات دانشجویی در سراسر اروپا اوج میفراهم می

اکتار  27رسد و در انگلستان در از راه می“ پاییز داغ”دهد. در ایتایا فرانسه روی می

ها )در اوایل قرن نوزدهم(  با شرکت ای از زمان چارتیستتری  تظاهرات تودهبزرگ

 گردد. هزار نفر در مقابل سفارت آمریکا برگزار می 900

دهد: کالینیکوس دو گرایش انحرافی در برخورد چپ با ای  اعتراضات تشخیص می

ها طلب(. تنزهopportunismطلای )( و فرصتabstentionismطلای )تنزه

پنداشتند و به همی  خاطر در را خارج از عرصه ماارزه طاقاتی می ماارزات دانشجویی

    کردند. موضع اپورتونیستی در ای  زمینه توس  ارنست مندل آن شرکت نمی

اعتقادی به طاقه پرداز انترناسیونال چهار  تزوریزه شد. چکیده ای  موضع، بینظریه

پیشتاز ”داری و جایگزی  کردن آن با کارگر به عنوان تنها عامل انقالب بر علیه سرمایه

بود. انترناسیونال چهار  به انحطاط رسیده بود و قادر به ارائه یک تحلیل “ دانشجویی

داری متاخر و نقش محوری طاقه کارگر به عنوان تنها جامعه مارکسیستی از سرمایه

به  های فصل پیشی نیرویی که سرنگون ساخت  امپریالیسم است، ناود )در زیرنویس

 روند تادیل انترناسیونال چهار  به یک چپ غیرکارگری اشاره شد(. بر اساس 

ها، عمال نیروهای جدیدی به عنوان عامل انقالب جایگزی  طاقه کارگر های آنتحلیل

بایست توان انقالبی آنان را در به چالش کشیدن های ارائه شده میشدند و تحلیلمی

هنگا  بود که جناش دانشجویی به م ابه یک مرحمت داری اراات کند. در ای  سرمایه

بود و دانشجویان و جوانان در “ دانشگاه گهواره انقالب”الهی فرا رسید. به اعتقاد آنان 

بایست به جای طاقه کارگر عاملی  های جهان سو  و سیاهان و ... میکنار چریک

ها از شده توس  چریک ها همان طور که مناطق آزادانقالبی جدید باشند. به عقیده آن

ها گرفت، دانشگاهخارج از دسترس نیروهای حافظ نظم حاکم قرار میجغرافیایی نظر 

 خارج از دایره نفوذ طاقه حاکم است.  شناسانهجامعهنیز از لحا  

ها به عقیده آنان خارج از دایره نفوذ طاقه کند که اینکه دانشگاهکالینیکوس اشاره می

های پاپادوپولوس )رییس حکومت دیکتاتوری آن نشد که تانکحاکمه بودند، مانع 

ها در یونان( دروازهای دانشگاه پلی تکنیک آت  را خرد کنند و وارد آن سرهنگ
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 شوند. 

نیو ”الملل چهار  )که نشریه چپ افراطی در انگلستان عمدتا از طرفداران دیدگاه  بی 

الملل رفداران جریان سوسیالیز  بی تری  تریاون نظری آنان بود( و طمهم“ لفت ریویو

شد و همی  اختالف نظر مهم، باعث اختالف در )دیدگاه تونی کلیف( تشکیل می

که در دور -الملل سیاست آنان در قاال جناش دانشجویی شد. جریان سوسیالیز  بی 

اول اعتراض به جنگ ویتنا  و سایر اعتراضات دانشجویی رهاری را به دست گرفته 

ای از آن دست که طرفداران دیدگاه تقاد داشت که دانشجویان توان مواجههاع -بود

انتظار دارند را ندارند، آماده ماارزات دفاعی برای مقابله با واکنش “ پیشتاز دانشجویی”

مسزوالن دانشگاه در قاال تهاجماتشان نیستند و چنی  برخوردهایی در برخی اوقات 

ود. در برهه باالگرفت  اعتراضات و تب داغ شبه نفع مقامات دانشگاه  تما  می

 ها در اقلیت ماند. دانشجویان، موضع آن

 ها بودند: های فاز نخست ماارزات جناش دانشجویی ای درس

  .نخست ای  که ماارزات دانشجویی به شدت ناپایدار و دمدمی مزاج است

دن به خاطر انزوا و شاخه شاخه بودنی که موقعیت و موجودیت دانشجو بو

جویی و انفعال در توانند به سرعت بی  ماارزهدر خود دارد، دانشجویان می

نوسان باشند و تغییر حالت دهند. در هنگا  طغیان، با روحیه و تما  نیرو 

شوند و در همان حال هنگامی که ماارزه مشخصی که درگیر وارد عمل می

 گی دچار زدعالقگی و دلکند به سرعت به حالت بیآن هستند افت می

 شوند. می

 های ماارزات جناش دانشجویی بود. درس دو ، آشکار شدن محدودیت

دانشجویان در فرانسه توانستند جرقه اعتصاب عمومی در فرانسه را بزنند 

اما نتوانستند بر نفوذ حزب کمونیست فرانسه که از جریان یافت  اعتصاب 

 . کرد، غلاه کننددر مسیر انقالب کارگری جلوگیری می

به هر روی ماارزات دانشجویی باعث تقویت چپ انقالبی شد. در آلمان غربی چپ 

چنان یک پدیده دانشجویی باقی ماند اما در انگلستان به یم  فعالیت انقالبی هم

های انقالبی شکل گرفتند که بر الملل، قشری از سوسیالیستجریان سوسیالیز  بی 
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اه شده و به ای  نتیجه رسیده بودند که های ماارزه جناش دانشجویی آگمحدودیت

ای ها وظیقه بنا نهادن یک حزب تودهتواند عامل انقالب باشد. آنتنها طاقه کارگر می

 که در طاقه کارگر ریشه داشته باشد را در دستورکارشان قرار دادند. 

    9170-76های فاز دو  ماارزات جناش دانشجویی از نظر کالینیکوس به سال

کرد، احیای مجدد یک گردد. عامل کلیدی که ای  دوره را از دوره قال جدا میبرمی

کرد کار تالش میجناش کارگری تهاجمی بود. با باال رفت  نرخ تور ، حزب محافظه

دستمزدها را پایی  بیاورد و قوانینی را در ای  رابطه تصویب کند. موج اعتصابات با 

به  9172شد و با اعتصاب معدنچیان در  شروم 9131اعتصاب رفتگرها در کریسمس 

در پاریس که تونی کلیف به درستی  38اوج رسید. الاته از همان اعتصاب عمومی می 

ها در رابطه با خواند، بسیاری از بحث“ تری  اعتصاب عمومی در تاریخبزرگ”آن را 

صاب پاسخ خود را در عمل گرفته بودند. اعت“ عامل انقالب کیست؟”هایی نظیر سوال

های فکری که ها و نحلهبا تما  عظمت خود، به تما  آن تزوری 9138عمومی می 

دانستند طاقه کارگر را مستحیل در جامعه بورژوازی و فاقد ظرفیت و توان انقالبی می

“ های رنگی  کمانیجناش”و “ های اجتماعی جدیدجناش”کنندگان و به تما  ستایش

تا پیش از ماه می گسترش ”نویسد: س هارم  میدرس بزرگی داد. همان طور که کری

المللی منجر به محاوبیت نوینی برای زبان انقالب ماارزات دانشجویی به لحا  بی 

گشت اما تا ماه مه چنی  سخنانی هنوز در چارچوب و کادر مفاهیم کسانی چون می

نمای تگنجید همراه با نادیده انگاشت  کارگران. شعارهای خصلهربرت مارکوزه می

آوردند ماه مه آن را تغییر داد. از آن سخ  به میان می“ قدرت دانشجویی”جناش از 

، 9858داد و رویدادهای پس گرایش روزافزونی پیدا شد که میان آن چه روی می

روی داده بود پیوند برقرار  9143و در برخی موارد با آن چه در  9163، 9197، 9879

تی که در جریان زندگی فکری در غرب به مدت بیش کند. مفاهیم و معانی مارکسیس

)تاریخ مردمی جهان، “ از دو دهه به حاشیه رانده شده بود، به ناگهان متداول شد...

 ( 709کریس هارم ، ص 

های به هر حال وقوم موج جدید اعتراضات کارگری به ای  معنا بود که تزوری

مرکز دیگر نه بر روی هماستگی انداز خارج شده است. تاز چشم“ پیشتاز دانشجویی”
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 با ویتنا  که بر وحدت با ماارزات کارگران بود. 

های دانشجویی از جانب دولت شد از سوی دیگر باال رفت  تور  باعث کاهش مقرری

که برای کسانی که تنا به آن متکی بودند، بسیار حیاتی بود. ای  مساله دو تاریر بر 

دن اهمیت اتحادیه ملی دانشجویان جناش دانشجویی گذاشت: باعث مطرح ش

(NUF شد و بسیاری دانشجویان را به ای  فکر انداخت که برای دفام از منافع )

مادی خود وارد عرصه شوند. ای  به ای  معنی بود که مطالاات صنفی و اقتصادی در 

ای شدن آن حتی بیش از ای یافته است و زمینه برای تودهدانشجویی اهمیت فزاینده

شد که پیش از ای  یک نهاد بوروکراتیک شمرده می NUFفراهم آمده است.  گذشته

شود اما با اهمیت یافت  مسائل صنفی و تهدید ها اداره میها و رفرمیستتوس  راست

کاران به عنوان سنگری برای دفام از منافع صنفی منافع دانشجویان از سوی محافظه

ها خارج شد و ها و رفرمیستست راستدانشجویان درآمد. به زودی کنترل آن از د

صحنه بحث میان چپ افراطی و چپ طرفدار اردوگاه بر سر مسائلی مانند نحوه 

 کاران، رابطه دانشجویان، مساله ایرلند و ... گردید. پاسخ به محافظه

)زمان نگارش مقاله( و در واکنش به کاهش بودجه آموزشی از  9174فاز سو  از سال 

شود. کالینیکوس اعتقاد دارد که فاز جدید ماارزات نقاط عزیمت میسوی دولت آغاز 

گیرد. ماارزه بر سر ای  صنفی و اقتصادی دارد و از منافع مادی دانشجویان نشات می

انداز و استراتژی موضوعات ناگزیر به عرصه سیاست کشیده خواهد شد و به چشم

 رای انقالبیون به منظور های بسیاری بنیاز خواهد داشت. در ای  واقعیت فرصت

ها باید بتوانند از خالل گذاری بر ماارزات جناش دانشجویی نهفته است و آنتاریر

گویی به ای  مسایل در جهت کسب رهاری جناش بکوشند و جناش دانشجویی پاسخ

سراسری که در پیوند با سازمان کارگری انقالبی باشد ایجاد کنند. کالینیکوس به ای  

کند که وضعیت، بافت، موقعیت و مطالاات جناش دانشجویی در ه میمساله اشار

های راست و رفرمیست در دوران کاپیتالیسم متاخر زمینه را برای منزوی کردن گرایش

ای  جناش فراهم کرده است. از سویی دیگر تا زمانی که انقالبیون در جناش 

ردهای عمده نگردد، گها و عقبدانشجویی فعال باشند و طاقه کارگر دچار شکست

جریانات راست قادر به کسب نفوذ در بی  دانشجویان نخواهند شد. اما بالفاصله  
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باید آگاه باشند که دانشجویان به شکل اتوماتیک در کنار  دهد که انقالبیونهشدار می

. تجربه زیست و ماارزه هر روزه طاقه کارگر منجر به طاقه کارگر نخواهند ایستاد

شود اما در مورد دانشجویان به علت منزوی و شاخه شاخه ها میآنتقویت اتحاد 

بودن چنی  نیست. ای  که دانشجویان بتوانند بر اتمیزه بودن که خصلت ماهوی 

موقعیتشان است غلاه کنند یا نه، به اوضام سیاسی عمومی بستگی دارد. در شرای  

ه کارگر فاقد روحیه های اجتماعی وجود دارد و طاقمشخص مانند زمانی که بحران

ماارزاتی است، دانشجویان ممک  است به فاشیز  گرایش پیدا کنند. به همی  خاطر 

تواند نتایج وخیمی به همراه بی توجهی به جناش دانشجویی از سوی انقالبیون می

 داشته باشد.

شود؟ کالینیکوس ای  اما چه عواملی باعث گرایش دانشجویان به سمت سوسیالیز  می

 دهد که: پاسخ میگونه 

دانشجویان باید سوسیالیز  را به م ابه یک آلترناتیو واقعی باینند و ای  در گرو آن 

ای با پایگاه کارگری ای  آلترناتیو را به جناش است که یک حزب انقالبی توده

دانشجویی ارائه کند. به عاارت دیگر آن چه مورد نیاز است سازمانی است که وظیفه 

ای متعلق به طاقه کارگر را با طرح یک استراتژی انقالبی تودهساخت  یک حزب 

انقالبی در جناش دانشجویی ترکیب کند. تا آن زمان انقالبیون باید به فعالیت در 

های جناش دانشجویی ادامه دهند و تعداد هر چه بیشتری از آنان را به سیاست

اد محکم و سوسیالیستی جذب کنند. حرکت در چنی  مسیری است که به اتح

استراتژیک جناش دانشجویی و جناش کارگری منجر خواهد شد و نه صرفا اعزا  

ها به دانشجویان انقالبی به میان کارگران به منظور مواجهه و بحث با آنان و جذب آن

 ایدئولوژی و آگاهی انقالبی. 

 های سوسیالیستی از چه کانالی حاصلاما جذب توده و بدنه دانشجویان به سیاست

خواهد شد؟ به نظر کالینیکوس ای  مهم نیازمند کارکردن بر روی موضوعاتی است که 

دهد )اعم از صنفی و سیاسی و ...(. وقتی مستقیما دانشجویان را تحت تاریر قرار می

شود، ای  وظیفه انقالبیون است که مسیری در ماارزه به شکل خودانگیخته آغاز می

نشان داد که تنها با درگیر شدن در  30ی آخر دهه هامقابل آن بگذارند. تجربه سال
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های رادیکال خواهند شد. اراات صحت ای، دانشجویان جذب سیاستیک ماارزه توده

های انقالبی به توده دانشجویان )مانند توده کارگران(  تنها از طریق تالیغ و سیاست

پذیر ان امکانترویج از بیرون ممک  نیست بلکه با رهاری کردن ماارزات جاری آن

 است. 

کند که به منظور برآورده ساخت  اهدافی که در باال بیان شد، وی سپس یادآوری می

الملل اقدا  به تاسیس یک سازمان سراسری دانشجویان هوادار گرایش سوسیالیز  بی 

“ المللهای سوسیالیز  بی سازمان سراسری جمع”در جناش دانشجویی موسو  به 

(NOISSنموده )های چپ در دانشگاه از د که وظیفه آن تمرکز بخشیدن به سیاستان

کند که طریق دخالت در ماارزات دانشجویی است. کالینیکوس بار دیگر تاکید می

برای نیل به ای  هدف، جذب دانشجویان مستعد به ایدئولوژی انقالبی از طریق تالیغ 

گری در ماارزات جاری های مارکسیستی کافی نیست بلکه به دخالتو ترویج دیدگاه

نویسد که برای قرار گرفت  در چنی  مسیری نیاز دانشجویان نیاز است. او در پایان می

های سکتاریستی گذشته چپ به یک گسست نیز هست: گسست از سنت سیاست

ای: یک سنت کار رادیکال در جناش دانشجویی و روی آوردن به سنت کار توده

انداز پیگیرانه و اصولی انقالبی را با آژیتاسیون )تالیغ ای که قادر باشد یک چشمتوده

در راستای ها و تهییج( حول مسائل و معضالت جاری دانشجویان به منظور بسیج آن

    در هم آمیزد.  منافع خودشان

  
های مطرح شده در قسمت توان کاربست دیدگاه)مقاله کالینیکوس را در حقیقت می

  درباره ستم( در مورد مشخص جناش دانشجویی توضیحات فصل هفتم )مارکسیز

 دانست( 

  
 ای  مقاله در نشریه آلترناتیو منتشر شده است:

 

 http://www.altiran.com/2011/08/blog-post_2156.html 

  
 شناسنامه کامل کتاب کریس هارم  : * 

http://www.altiran.com/2011/08/blog-post_2156.html
http://www.altiran.com/2011/08/blog-post_2156.html
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، کریس هارم ، ترجمه پرویز بابایی و جمشید نوایی، انتشارات تاریخ مردمی جهان

 9683نگاه، 

  
های کریس هارم  در رابطه با تحلیل موقعیت دانشگاه در جامعه بورژوایی و کتاب

ها قابل مشاهده هستند )الاته جناش دانشجویی در سایت آمازون از طریق ای  لینک

معرفی آنها!(. متاسفانه مت  رایگان ای  کتابها یافت فق  روی جلد و مشخصات و 

 نشد.  

  
 : داری و انقالب دانشجوییآموزش، سرمایه

www.amazon.com/Education-capitalism-student-revolt-

Harman/dp/B0007K57C4 

 و پس از آن: 9168آخرین آتش: 

www.amazon.co.uk/Fire-Last-Time-1968-

After/dp/1898876355 

  
های پس از جنگ جهانی دو  را ارنست مندل تغییر نقش و بافت دانشگاه در سال*  

کند. نظیر ای  حادره یر مییتغ“ دانشگاه تکنوکراتیک”به “  دانشگاه کالسیک”از به گذر 

شمسی( اتفاق  50های اول دهه های پس از اصالحات ارضی )سالدر ایران در سال

افتاد اما تفاوتی هم در ای  میان وجود داشت و آن ای  بود که پیش از آن هم رهاری 

ر دست فعالی  چپ بود و دانشجویان به تحرکات و اعتراضات دانشجویی مطلقا د

ی مقاله در نقش مدافعی  جناش کارگری ظاهر شدند. برای مشاهده 20ویژه در دهه 

به نشریه آلترناتیو در ( 9170“ )تغییر نقش دانشگاه بورژوایی”ارنست مندل با عنوان 

 : ای  آدرس مراجعه کنید

http://www.altiran.com/2011/09/4-1995-72.html 

ای را آلمانی، نقش عمده-رزا لوکزاماورگ، کمونیست و انقالبی برجسته لهستانی*  

در سنت کالسیک و انقالبی مارکسیستی “ اعتصاب عمومی”در برجسته ساخت  مقوله 

مواره تاکید ویژه بر اهمیت های نخستی  قرن بیستم ایفا کرد. تونی کلیف هدر سال

ای در مورد او در اندیشه و جایگاه رزا لوکزاماورگ داشت و ای  را با نوشت  جزوه

http://www.amazon.com/Education-capitalism-student-revolt-Harman/dp/B0007K57C4
http://www.amazon.com/Education-capitalism-student-revolt-Harman/dp/B0007K57C4
http://www.amazon.co.uk/Fire-Last-Time-1968-After/dp/1898876355
http://www.amazon.co.uk/Fire-Last-Time-1968-After/dp/1898876355
http://www.altiran.com/2011/09/4-1995-72.html
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( نشان داد. اما تفکر رزا در ارزیابی از 9131)و ویرایش مجدد آن در سال  9141سال 

نقش حزب انقالبی در فرایند انقالب دچار ابهامات و نقائصی بود و به همی  خاطر 

از اعضای برجسته حزب  لیندسی جرم الفاتی با لنی  بر سر ای  موضوم داشت. اخت

کلیف نوشته “ رزا لوکزاماورگ”ای که بر کتاب مقدمهکارگران سوسیالیست بریتانیا در 

 دهد: ها و محتوای ای  مااح ات به دست میبندی خوبی از زمینهاست، جمع

ویژه درکی بود که از  تری  دستاورد رزا لوکزاماورگ بهشاید بزرگ”

اندیشید اعتصاب ای داشت. رزا لوکزاماورگ میاعتصاب عمومی توده

ای در دگرگونی انقالبی جامعه نقش داشت و بیش از پیش عمومی توده

های انقالبی همه نمودار آن امروزه تجربه جناشیافت. سهمی مرکزی می

 است که تحلیل او تا چه مایه درست بود ...

ای سرزنده و نیرو وکزاماورگ به ویژه در در برابر چنان زمینهآرای رزا ل

ورزید که انقالب نمود. رزا بارها و بارها بر ای  نکته تاکید میبخش می

آورند. های خودانگیخته طاقه کارگر پدید میسوسیالیستی را حرکت

  ها را تعمیم دهند.ها درس بگیرند و بکوشند آنانقالبیون باید از ای  حرکت

گرایی و نادیده گرفت  اهمیت سازمان سیاسی متهم کردن رزا به خودانگیخته

ی  رزا لوکزاماورگ است. رزا به عالوه همواره بر اهمیت تحریف آرا

میلی او به جدایی سازمان تاکید داشت اما )همی  امر یکی از دالیل اصلی بی

او از  رفت( وانگهی خوداز حزب سوسیال دموکرات آلمان به شمار می

های دوران نوجوانی چه در لهستان و چه در چه آلمان همواره عضو سازمان

با ای  همه شک نیست که نظر او در مورد سازمان سوسیالیستی بود. 

ها پیامدهای جدی . ای  نقصانسوسیالیستی بیشتر ناقص و گاه نادرست بود

 های روسیه و آلمان در پی داشت. برای امر رهاری انقالب

ی  ارر رزا لوکزاماورگ در مورد ماارزه طاقاتی تا حد بسیاری جزوه او بهتر

کوشد است. در ای  ارر او می ایاعتصاب تودهیعنی  9104در مورد انقالب 

د. امروزه فکر اعتصاب ای جدید یعنی اعتصاب عمومی را توضیح دهپدیده

انگیز بسیار شگفت 9103نماید اما در سال عمومی به هی  وجه عجیب نمی

http://www.marx.org/archive/luxemburg/1906/mass-strike/index.htm
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نمود. گر چه اکنون باور کردنش دشوار است اما باید گفت نظر می

ای از ای  دست همواره ها در آن دوره درباره اعتصاب تودهسوسیالیست

زیدند که با اعتصاب ورها تاکید میمنفی بود. در واقع همیشه آنارشیست

اندیشیدند ها هم به نادرست میداری را نابود کرد. گرچه آنشود سرمایهمی

ها که اعتصاب عمومی تنها امر مورد نیاز است. حتی آن گاه که سوسیالیست

ای اعتصاب را به عنوان یک تاکتیک پذیرفته بودند، اساسا به چشم حربه

 نگریستند. دفاعی  به آن می

موضع حزب سوسیال دموکرات آلمان به هنگا  درگرفت  انقالب ای ، 

های رزا گیریروسیه بود. تحلیل رویدادهای آن زمان و نتیجه 9104

ی داد. ای  آرای نشان میلوکزاماورگ چالش پرتوان او را نسات به ای  آرا

های اعضای گوناگون حزب سوسیال دموکرات و به ویژه رهاران اتحادیه

انگیخت و از ای  رو علیه او دست به ک را بر ضد او بر میبوروکراتی

زدند. در آن زمان رزا در بی  رهاران حمالت سیاسی و یا شخصی می

    ای را کاری ها محاوبیتی نداشت زیرا او فعالیت اتحادیهاتحادیه

شمرد. اکنون ای  رهاران از ای  به هراس افتاده بودند که می“ گونهسیزیف”

زد که از حد رویکرد مقرراتی و قانونی ای را دام  میرگ ماارزهلوکزاماو

رزا لوکزاماورگ شناخت  ایاعتصاب تودهرفت. های آلمان فراتر میاتحادیه

ه دست داد. رزا ای از نقش اعتصاب در روند انقالبی بیگانه و تازه

یابد اعتصاب داری گسترش میدید همان گونه که سرمایهلوکزاماورگ می

یابد. انقالب سوسیالیستی تنها به معنای تری میای نیز نقش مرکزیتوده

داری ناود، تنها به معنای چیرگی ای  گروه یا آن گروه بر نظا  سرمایه

 نقالب سوسیالیستی دگرگونی شکل و پوسته سیاسی بیرونی ناود بلکه ا

  بایست ماارزه اقتصادی کارگران باشد چنان که بود و قلب نظا  می

داد. رفت. ای  ماارزه به کارگران توان سیاسی میداری را نشانه میسرمایه

رزا لوکزاماورگ فکر تقسیم ماارزه به دو عرصه سیاسی و اقتصادی را به 

ی آن زمان هواخواه داشت هاگرفت )ای  تفکر در بی  رفرمیستمسخره می

http://www.marx.org/archive/luxemburg/1906/mass-strike/index.htm
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های جزیی ها ظاهرا ممک  است از درخواستو اکنون نیز دارد.( اعتصاب

تر در سطحی اقتصادی آغاز شوند اما به سرعت به صورت درخواستی وسیع

یابند. رزا بر آن بود سیاسی علیه حکومت، کارفرمایان یا قوانی  گسترش می

طلای ی باید به شکل ماارزهکه روی دیگر سکه آن است که انقالب سیاس

اقتصادی در آید و گرنه سرانجا  شکست خواهد خورد. رزا در دوران 

( دوباره ای  بحث را از سر گرفت. رزا 9198-91انقالب آلمان )

برد که معتقد بود اعتصاب را باید چنی  به تفکری حمله میلوکزاماورگ هم

ی تعیی  کرد. حزب پدید آورد یا مراحل اساسی آن را به روشی مکانیک

یابد. لوکزاماورگ توانست بگوید کی و چگونه چنان اعتصابی تحقق مینمی

تری  و توان پدید آورد ولو بلندپایهای را به اراده نمیاعتصاب توده”نوشت: 

نیرومندتری  کمیته مرکزی حزب سوسیال دموکراتیک چنی  تصمیمی 

ای که توان انقالبی دورهدر عی  حال اعتصاب عمومی انقالبی در “ بگیرد.

 وجود ندارد امکان نداشت سر بگیرد. 

در “ ماندهعقب”ها و انقالبی که در روسیه جزوه مزبور که به یم  اعتصاب

آمد و گرفته بود نوشته شد، یک نوم راهنمای عملی انقالبیون به شمار می

کرد. های وابسته به حزب حمله میبه طور ضمنی به رهاران آلمانی اتحادیه

های کنونی اعتصاب عمومی را نه ای  رهاران نیز مانند بوروکراسی اتحادیه

یی ضروری ماارزه انقالبی که آخری  حربه و تاکتیک برای آوردن فشار جز

 شمردند.بر می

فشرد که طاقه کارگر باید خود رزا لوکزاماورگ همواره بر ای  نکته پای می

اره ماهیت ای  خود رهایی وجود را رها کند و هی  نکته غیر علمی درب

ندارد. برای پیشارد چنی  امری به بوروکرات شدن احزاب سوسیالیست   

گرچه همیشه بر لزو  وجود سازمان تاکید داشت اما تاخت اما در عمل، می

هی  گاه نتوانست نشان دهد که چگونه تشکیالتی مورد نیاز است؛ و ای  

  خود ضعفی اساسی بود.

الملل دو ، خود گ م ل هر عضو رهاری سوسیالیست بی رزا لوکزاماور
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های سده نوزدهم احزاب پرورده زمان و شرای  بود. در طی واپسی  سال

های بزرگ و گسترده درآمده سوسیال دموکرات اغلب به صورت سازمان

ها به اصول سیاسی رسمی مارکس وفادار بودند اما در میان بودند. آن

ا و هم انقالبیون و هم افرادی که بی  ای  دو هاعضای خود هم رفرمیست

پذیرفتند. نظر مسل  آن بود که سوسیالیسم به گرایش نوسان داشتند را می

تدریج و ناگزیر فرا میرسید بنا بر ای  وظیفه آنان نه دخالت در ماارزه 

روزمره طاقه کارگر که تالیغ و تهییج بود. توان سوسیالیستی ای  احزاب 

توانستند شد. ای  بدان معنا بود که احزاب میزموده نمیاغلب در عمل آ

افرادی از ای  دست و گونه که بر سر مسایل، اندک توافقی داشتند را در بر 

 بگیرند. 

رزا لوکزاماورگ شاید تند و تیز تر از هرکس سیاست تردید آمیز ای  کسان 

ه طاقه یافت و نیز شرکت در ماارزه روزمررا در درون حزب آلمان در می

های گیریها به نتیجهگاه از ای  یافتهاما هی . کارگر را مد نظر داشت

تشکیالتی نرسید و تا همان اواخر بر آن بود که هی  راه دیگری جز باقی 

  ماندن در درون اس.پی.دی }حزب سوسیال دموکرات آلمان{ وجود ندارد.

کامیابی هر چه  دهی که به مدد آن بتوان باوظیفه گسترش شکلی از سازمان

های روسی و لنی ، که بخش بیشتری در رویدادها مداخله کرد به بلشویک

بسیار کوچکی از جناش سوسیالیستی بودند، واگذار شده بود تا بدان جا که 

سرانجا  به کسب قدرت به دست طاقه کارگر روس انجامید. حزب 

اده که آیا سوسیال دموکرات روسیه بر سر ای  مساله به ظاهر پیش پا افت

بایست زیر نظر حزب کار کنند یا ای  که شرای  عضویت اعضای حزب می

 از هم شکافت.  9106تر باشد، در سال باید سهل

ماتنی بر ”رزا لوکزاماورگ به ای  گسست و به برداشت لنی  از حزب 

منضا  حمله برد. او نیز چون لنی  شرای  خاص “ تمرکز دموکراتیک

قب مانده، طاقه کارگر ضعیف و حکومت سرکوبگر و روسیه یعنی اقتصاد ع

کرد که هی  یک از ای  خودکامه را مد نظر داشت با ای  همه استدالل می
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تمرکز بیش از ”گفت ای  ها نااید به تشکیل حزبی متمرکز بیانجامد. رزا می

حزب روسیه را از طاقه کارگر جدا خواهد کرد. رزا لوکزاماورگ “ اندازه

های مشهور چه تاخت. بسیاری از سوسیالیستد که به لنی  میتنها کسی ناو

 در روسیه و چه در خارج با او هم زبان بودند.

آورد که دقیقا به ساب همی  شرای  است که از سوی دیگر لنی  دلیل می

طاقه کارگر نخواهد توانست بدون چنان حزبی به انقالب سوسیالیستی 

سست مایه و بی در و پیکر از آن  اندیشید که حزبیدست یابد. لنی  می

کرد موفق نخواهد شد )گرچه لنی  خود تا دست که در آلمان فعالیت می

دهی حزب در آلمان به دیرگاهی پس از آن اعتقاد نیافت که شکل سازمان

خودی خود نادرست است(. از ای  رو خود به ایجاد  سازمانی منضا  

شد حزب به یک گرفته میدست زد که وقتی تصمیمات به صورت دموکرات

 آورد. شکل یکپارچه و منسجم آن را به اجرا در می

در روسیه همان گونه اتفاق افتاد که رزا لوکزاماورگ  9197انقالب فوریه 

-خودی تودهیعنی با قیا  خودبهشرح داده بود.  “ایاعتصاب توده”در جزوه 

ها نه تنها انقالب فوریه را رهاری ها در حی  ماارزات کارگران. بلشویک

نکردند بلکه در واقع از وقوم آن غافلگیر شدند. اما آزمونی که حزب از سر 

گذراند آن بود که چگونه با انقالب رابطه برقرار کند، ماارزات را عمومیت 

ها و ن حزب به برکت ساختارها، سازمانبخشد و گسترش دهد. اکنو

، بینی سیاسی خود توانسته بود ماهیت طاقاتی انقالب را ارزیابی کندروش 

های طاقه کارگر به سوی شورشی زودرس تری  بخشروی پیشرفتهاز پیش

در ماه ژوییه جلوگیری کند، برای پس راندن تالش کورنیلف در انجا  

-ت یاری برساند و در نهایت قیا  موفقیتکودتایی دست راستی در ماه او

 آمیز ماه اکتار را رهاری کند. 

و هر -به سخ  دیگر حزب بلشویک در هر نقطه بحرانی در روند انقالب 

توانست  -گرفتکجا که کامیابی نیروی کارگران مورد تردید قرار می

 قاطعانه دست به عمل بزند و حزب را به موفقیت رهنمون کند. 

http://www.marx.org/archive/luxemburg/1906/mass-strike/index.htm
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ی در روسیه به برآمدن موجی انقالبی در سراسر اروپا دام  قدرت شورای

ها به حزب آلمان دوخته شده بود که با داشت  قویتری  زد. همه چشم

تری  حزب سوسیالیستی در عی  حال قدرت جناش کارگری و بزرگ

آمد. اما همی  حزب تا آن زمان داری مهم و بزرگی نیز به شمار میسرمایه

تا چه اندازه از انجا  انقالب سوسیالیستی فاصله دارد و نشان داده بود که 

 داری پشتیاانی کند. آماده است که تا حد بسیار از نظا  سرمایه

رزا لوکزاماورگ ای  نکته را به خوبی دریافته بود. او با شور و حرارت با 

ها و ، رهاران اتحادیه“هارویزیونیست”با -های گوناگون درون حزب گروه

به بحث و گفتگو پرداخته بود. اما حزب سوسیال دموکرات   -رایانگتدریج

ماند. بنا چنان ماهیتی داشت که ای  مااحث تنها در حد یک گفتگو باقی می

بر اب  ای  گفتگوها از باالی سر کارگران و اعضای عادی و معمولی حزب 

ها را تحت تاریر قرار دهد خواست آنکه رزا لوکزاماورگ در حقیقت می

پذیرفت؛ و در نتیجه او در اقلیت ماند. منتها او فکر ایجاد کردن صورت می

اش در زد و با وجود انزوای رو به فزونییک حزب جانشی  را پس می

در حزب باقی ماند. الاته  9195های پیش از درگیری جنگ در سال سال

های راست حزب فکرانش را برای ماارزه با گرایشگروه کوچکی از هم

دهی کرد ولی فعالیت ای  گروه از حد تالیغی فراتر نرفت و با مانساز

 کارگران هی  پیوند واقعی نیافت. 

خیانت رهاری حزب سوسیال دموکرات آلمان در پشتیاانی از جنگ 

احتماال تعجب رزا لوکزاماورگ را چندان بر  9195امپریالیسم آلمان در 

هاری حزب در برابر بحران العمل رها گذشته عکسنیانگیخت. زیرا از ای 

شااهت به ای  مورد ناود.  ، هر چند با اهمیتی کمتر، بی9199مراکش در 

تر حمایت تقریاا کامل اعضای حزب و جناش کارگری از ضربه بزرگ

رهاری بود. در نتیجه انزوای سیاسی رزا لوکزاماورگ میشد تنها به پشتیاانی 

 امیدوار بود.  شماری از کسان از موضع او علیه جنگاندک

 9197گر چه در آن زمان نیز لوکزاماورگ از حزب جدا نشد. تنها در سال 
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زیر فشار احساسات ضد جنگ خود از حزب بریدند “ هامستقل”آن گاه که 

ای برپا کردند او نیز حزب را ترک کرد. او تنها پس از و سازمان جداگانه

حزب کمونیست یل دست به تشک 9198های آخر خالصی از زندان در ماه

از روی نمونه بلشویکی آن دست زد. حتی ای  اقدا  را هم  (KPD) آلمان

کرد که نطفه ای  حزب چندان نارس است میلی انجا  داد. احساس میبا بی

{ از 9198اورگ }تا پیش از تواند گسترش یابد. چرا رزا لوکزامکه نمی

الگوی بلشویکی حزب استقاال نکرد و به ایجاد حزبی مستقل و انقالبی 

 دست نزد؟ 

هایی که لنی  پرداخته بود نخست آن که هی  کس اعتقاد نداشت که نظریه

هم بود. رزا لوکزاماورگ و  9197های پیش از پذیر به سالعمدتا تعمیم

توان در نوم خاص تشکیالت را تنها می هوادارانش بر آن بودند که ای 

شرای  ویژه روسیه به کار بست. دو  آن که حزب سوسیال دموکرات که 

تری  و رزا لوکزاماورگ به آن تعلق داشت تا حد زیادی بزرگ

تاریرگذارتری  حزب کارگران در جهان بود. فکر جدایی از آن بیشتر کسان 

عمل تالیغات وجه مسل   انداخت. و از آن جا که دررا به وحشت می

تر آشکارا آمد ابراز عقاید از سوی حزب  بزرگسیاست به شمار می

 نمود تا ابراز همان عقاید از سوی حزبی کوچکتر. تر میعاقالنه

های اما واقعیت امر ای  نیز بود که رزا لوکزاماورگ بر قدرت و توان بحث

ا بر آن بود که اگر چه فکری و ذهنی اتکای بسیاری داشت. بدی  معنا که رز

آرای انقالبی ممک  است در دوره معینی در اقلیت باشد، اما آن گاه که 

ی متکی باشد. به یک معنا تواند به آن آراانقالب فرا رسد طاقه کارگر می

ها کارگر میلیون 9198-91های ای  اندیشه آشکارا درست بود و در سال

ها نه به رزا البی بودند. اما آنهای انقآلمانی واقعا به دناال اندیشه

لوکزاماورگ و حزب کمونیست آلمان جدید التاسیس که به حزب قدیمی و 

رهاران آن تکیه کردند، به کسانی متکی شدند که آمادگی داشتند در چنان 

موقعیتی آرای جناح چپ را طرد کنند اما گفتار و کردارشان داستان دیگری 

http://en.wikipedia.org/wiki/communist_party_of_germany
http://en.wikipedia.org/wiki/communist_party_of_germany
http://en.wikipedia.org/wiki/communist_party_of_germany
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  ورزی انقالبی خود به طور در سیاست کرد. رزا لوکزاماورگرا نقل می

بسته بر اصول تکیه داشت اما ای  حقیقت بر توده کارگران آشکار ناود هم

زیرا در حزب سوسیال دموکرات آلمان او تا حدود زیادی از انظار پنهان 

 بود. 

تواند تا حد معینی به خودداری از های فکری نیز میاعتقاد به قدرت بحث

ساخت  حزب بیانجامد. حزب دیگری که رزا لوکزاماورگ   فعالیت روزمره و

که رزا بسیار پیش از -به آن تعلق داشت یعنی حزب سوسیالیست لهستان 

نشانی  -گیری آن یاری رسانده بودحزب سوسیال دموکرات آلمان به شکل

کند که از ای  نکته دارد. شرح حال نویس لوکزاماورگ جان نتل اشاره می

به مراتب  9104حزب سوسیالیست لهستان در طی انقالب های حزبی جزوه

ها ذهنی و انتزاعی بود و از ماارزات کارگران های بلشویکبیش از جزوه

 فاصله زیادی داشت. 

گرفت که حزب ای سرچشمه میای  امر به هی  رو تصادفی ناود و از نظریه

بداند  را بیش از آن که رمره رشد تجربه اعضای آن در ماارزات روزمره

Leo Jogi)لزو یوگیشس پنداشت. سازمانی کامال آماده به کار می shes)  

رهار حزب سوسیالیست لهستان که محاوب و همکار همیشگی رزا 

لوکزاماورگ بود  به ای  دلیل در تشکیل حزب کمونیست آلمان تردید روا 

داشت که معتقد بود ای  حزب فاقد رشد الز  است )الاته در ای  نکته 

او به جای آن که رشد و بلوغ سیاسی را تنها حاصل شکی ناود(؛ اما گویی 

های زمان و دخالت شرای  بداند، انتظار های حزب در برابر آزمونمقاومت

ها تطایق داشت که بلوغ سیاسی به طور سحرآمیز پدیدار گردد و با موقعیت

 یابد. 

ای ناکامی در ساخت  به موقع حزبی سوسیالیست و انقالبی  تاریر خرد کننده

زمانی در اختیار بر انقالب آلمان داشت. رزا لوکزاماورگ بر خالف لنی  سا

های نداشت که پیش از رویارویی ناگهانی با تند باد انقالب در    درگیری

کوچک محک آزمایش خورده باشد. از ای  رو حزب نوبنیاد کمونیست 

http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/RUSjogishes.htm
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 بهره چندانی بارد.  9198-91های انقالبی آلمان نتوانست از موقعیت

ی لطمه دید. هی  خود رزا لوکزاماورگ  نیز از ناکامی در ساخت  چنی  حزب

تواند برای مدت نامحدودی سوسیالیستی ولو فردی با استعداد هم باشد نمی

ء تعابیر و تحریفات سیاسی شود. ای  منزوی بماند، بی آن که دستخوش سو

دقیقا همان نقشی بود که او در طی دوران طوالنی از زندگی سیاسی خود 

ه رهاری حزب شجاعت پذیرفت. رزا لوکزاماورگ در گفتار و کردار علی

داد اما فق  به عنوان یک فرد. لنی  پیش از آن که بداند ای نشان میاندازهبی

جزوه ”رزا لوکزاماورگ است، در ای  باره نوشت: “ جزوه یونیوس”نویسنده 

و بی یار و یاور در یک تشکیالت غیرقانونی را  یونیوس تصویر فردی تنها

   آورد که اعضای آن عادت دارند شعارهای انقالبی را به   به ذه  می

یافته به قالب ها را به شکل نظا های خود تقلیل دهند و تودهگیرینتیجه

 (9193، “درباره جزوه یونیوس”والدیمیر لنی ، )“ خود در آورند.

از زندان بیرون آمد از مسایلی که  9198زمانی که رزا لوکزاماورگ در نوامار 

چنی  ضرورت انقالب آلمان با آن درگیر بود دریافت دقیقی داشت. هم

که فردی  ایجاد حزبی انقالبی و سوسیالیستی را نیز دریافته بود. اما از آن جا

های طاقه کارگر را خواست به ای  ترتیب بهتری  بخشکرد و نمیعمل می

از خود  براند میل نداشت مرزبندی روش  سیاسی خود را در انظار بر مال 

 سازد. 

ها که به ساب ها، با داشت  اعضایی با تجربه در کارخانهلنی  و بلشویک

     و مورد احترا  بودند ها ماارزه طاقاتی دشوار، آزموده و مجرب سال

توانستند عمل کارگران را در هنگامه شور و حرارت انقالب به باد انتقاد می

که در  9197به عنوان م ال کارگران را از شورش نارس ماه ژوییه -گیرند 

توانستند زیرا ای  اعضا می -انجامید بازدارندصورت وقوم به فاجعه می

مطرح کنند و پیش بارند. اما انزوای رزا ها را در میان طاقه کارگر بحث

    لوکزاماورگ، ناکامی او در ساخت  حزبی سوسیالیستی و انقالبی در 

های نخست به معنای آن بود که رزا فاقد ای  شالوده استوار بود. او از سال

http://www.marx.org/archive/luxemburg/1915/junius/index.htm
http://www.marx.org/farsi/archive/lenin/works/1916/junius.pdf
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ها گردد، میلی بیم آن که ماادا در گرماگر  ماارزه کارگران، متهم به ترک آن

اشت. با ای  همه چنی  انتقادی به گواه شورش نارسیده کارگران به انتقاد ند

ضرورتی حیاتی داشت. پیامد ای  رفتار چه به لحا   9191آلمانی در ژانویه 

انگیز بود و بهای آن را رزا شخصی و چه به لحا  سیاسی بسیار غم

و بسیاری دیگر با جان خود پرداختند. اما ای   کارل لیاکنختلوکزاماورگ، 

شد. در طی چندی  سال فقدان حزب در ها نمیفاجعه تنها محدود به آن

آلمان منجر به شکست انقالب آلمان شد. به دناال آن امیدهای سوسیالیستی 

در روسیه رو به در ابعاد جهانی بر باد رفت و فاشیز  در آلمان و استالینیز  

گسترش نهادند. هنگامی که ماارزات کارگران آغاز شد و الز  بود برای 

حمله به حاکمیت سیاسی و کسب قدرت سیاسی ای  ماارزات را به کار 

انگیز رزا لوکزاماورگ از ماارزات خود انگیخته گیرند، دیگر دفام هیجان

 کارگران کافی ناود. 

د که پس از مرگش همه کسانی که با رزا لوکزاماورگ چنان بداقاال بو

گذاشتند لب به تحسینش گشودند. شنیدن کلمه انقالب پا به فرار می

ها خوار پافشاری او بر خودانگیختگی و آن چه به ادعای استالینیست

شمردن سازمان است، موجب شد تا کسانی نظیر رهاران حزب کارگر 

او به دور بودن به ها از سیاست )اریک هفر و مایکل فوت( که فرسنگ

 گمان از ای  تعریف و تمجید از او بپردازند. رزا لوکزاماورگ بی

شد زیرا اینان از همان قماش اعضای حزب ها ناخشنود میمجیزگویی

ها سخ  سوسیال دموکرات آلمان او بودند که خود بارها و بارها علیه آن

 شند از برخی کوگذشته از ای ، از اظهار نظر کسانی که میگفته بود. 

های خود به افکار لنی  در مورد حزب سود های او برای توجیه حملهنوشته

. اگر کسانی در ای  نکته شک دارند بهتر است خوردجویند نیز جا می

علیه کسانی که معتقدند   -را“ یا ای  یا آن”برای نمونه مقاله -حمالت او را 

 بخوانند. ای وجود دارد میان رفر  و انقالب راه میانه

المللی و خودرهایی رزا لوکزاماورگ در سنت سوسیالیسم انقالبی بی 

http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/GERliebknecht.htm
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 کارگران جایگاه روشنی دارد. 

 به نقل از :  

ترجمه از نسترن موسوی، انتشارات  ،تونی کلیف ،رزا لوکزامبور 

، مقدمه لیندسی جرم ، 9680مطالعات و روشنگران زنان، چاپ دو  

 )تاکیدها در کل مت  از ماست(  7-22صفحات 

تری  تری  و جامعی رزا لوکزاماورگ  کاملهمی  طور کتاب زیر در رابطه با  آرا

 شر شده است:مناعی است که تا کنون به زبان فارسی در ای  رابطه منت

به کوشش پیتر هودیس و کوی  ب. اندرسون. گزیده هایی از رزا لوکزامبور . 

 ( 9684)تهران: نشر نیکا،  ترجمه از حس  مرتضوی.

***** 
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 فصل دهم

 

 انقالب روسیه
 

 

 

برگزاری مراسم روز جهانی زن آغاز شد. ای  آغاز انقالب بود.  9197فوریه  26در 

در پتروگراد دست به اعتصاب زدند. دو روز بعد از آن  هزار کارگر 200روز بعد 

کنندگان فوریه اعتصاب عمومی شهر را فرا گرفت و چند ت  از اعتصاب 24یعنی در 

هایی از سربازان دست به نافرمانی زدند و توس  ارتش کشته شدند. دو روز بعد دسته

ی که فرمان آتش از شلیک کردن به مرد  خودداری ورزیدند و در برخی موارد افسر

جا بود که گیری کرد. نکته جالب ای کرد به قتل رساندند. تزار کنارهرا صادر می

گیری تزار، یک شورای نمایندگی کارگران شکل گرفت. درست یک روز قال از کناره

ها ها و کارخانهبخشید. تما  کارگاهبه حوادث شتاب می 9104خاطرات انقالب 

 تادند.نمایندگانی به شورا فرس

 گوید: گونه که تروتسکی میریزی بود. همانانقالب کامال خود انگیخته و بدون برنامه

توانیم ای  را بر اساس اطالعات ما قطعا می-هی  کس، مسلما هی  کس ”

فوریه آغاز کنار زدن قاطعانه  26کرد که تصور نمی  -موجود رابت کنیم

 “ خودکامگی باشد.

حتی یک حزب هم ”بیند: گونه میالب اوضام را ای سوخانوف شاهد برجسته انق

چنی  یکی از روسای اخرانا، پلیس مخفی هم“ برای ای  خیزش عظیم آماده ناود.
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ای بود و به هی  وجه رمره کامال خود انگیختهانقالب پدیده ”گوید که تزاری، می

آغاز کردند، ها نفر حیات سیاسی خود را هنگامی که میلیون.“ آژیتاسیون حزبی ناود

پا به عرصه نهاد و پس از انقالب تنها  ایحزب بلشویک به عنوان یک حزب حاشیه

ای خودشان را آفتابی فوریه با انتشار بیانیه 24ها در روز هزار عضو داشت. آن 26

هزار  200داد و ای  تازه پس از آن بود که کردند که فراخوان اعتصاب عمومی می

بودند! در انتخابات شوراها حزب بلشویک اقلیت کوچکی  کارگر دست از کار کشیده

نماینده که به عاارت  9400-9300نماینده از بی  حدود  50را به دست آورد یعنی 

 گرفت. درصد کل نمایندگان را در بر می 4/2دیگر 

  

 قدرت دوگانه 

شانه به شانه دولت موقت که ریاست آن را شاهزاده لووف به عهده داشت، حکومت 

 وجود داشت.“ قدرت دو گانه”جا وراها قرار گرفته بود. به همی  خاطر در آنش

  توانست تا مدت زمانی طوالنی دوا  آورد. یکی از دو قدرت چنی  وضعیتی نمی

 بایست کنار برود.می

ای برای مارس شورا، برنامه 2کرد. در جلسه در آغاز شورا از دولت لووف حمایت می

 94موقت یعنی انتقال قدرت به بورژوازی مطرح گردید. تنها  انتقال قدرت به دولت

نماینده  50نماینده به آن رای مخالف دادند که ای  بدان معنا بود که حتی کل 

نماینده حاضر  9300بلشویک هم با آن مخالفت نکرده بودند. فشار عمومی از سوی 

  داشتند یعنی  ها را به تسلیم واداشته بود. احزابی که بر شورا تسل بلشویک

کردند. رولوسیونرها مواضعی آشفته و درهم و برهم را اتخاذ میها و سوسیالمنشویک

ها هم کردند. آننمودند اما از دولت موقت هم حمایت میها از شوراها حمایت میآن

های دهقانان برای ها از خواستهخواهان صلح بودند و هم خواهان ادامه جنگ. آن

 کردند اما در عی  حال پشتیاان دولتی بودند که ی  پشتیاانی مییابی به زمدست

 داران بود.گوی زمی سخ 



 291 |   
 مارکسیسم در هزاره  نشر آلترناتیو

دهد. زندگی هر مساله را روانه اجازه بروز و ظهور نمیهای میانهاما انقالب به سازش

 کند. تری  شکل خود مطرح میبه افراطی

مارس  6تاریخ خود رهاری حزب بلشویک در روسیه هم دچار سردرگمی بود. در 

نااید با دولت ” کمیته پتروگراد حزب بلشویک تحلیلی را مطرح کرد که بر مانای آن

های آن با منافع پرولتاریا و مطالاات دموکراتیک گسترده جا که فعالیتنموقت تا آ

 ,ostolkaبه روسی “ ) جا کهتا آن”ای  فرمول .“ مرد  منطاق باشد، مخالفت کرد

posilkuیه کمیته اجرایی شورای پتروگراد در مورد نوم رابطه با دولت ( در بیان

موقت هم ظاهر شد و به عالمتی برای ارجام به ای  نوم سیاست خاص حمایت از 

 دولت تادیل گشت. 

به دستش رسید که در آن گفته شده  پراوداای از لنی  هنوز در سوییس بود که نسخه

جا که با ارتجام و تا  آن”موقت حمایت کنندها باید قاطعانه از دولت بود که بلشویک

تری  عامل ضد انقالبی در آن و فراموش شده بود که مهم “کندضد انقالب ماارزه می

 زمان همان دولت موقت بود. 

  

 کندلنین حزب را دوباره مسلح می

لنی  به پتروگراد رسید. هنگامی که لنی  در ایستگاه فنالند از  9197در سو  آوریل 

ر پیاده شد، حزب بلشویک هنوز مدافع انقالب پیروزمند فوریه بود. لنی  قطا

همه ”و “ نان، زمی ، صلح”برخوردی تحقیرآمیز با ای  موضع داشت و شعارهای 

 را مطرح کرد.“ قدرت به شوراها

ها تاریر بگذارند اما ای  یک جاده یک کوشیدند بر تودهبدیهی است که انقالبیون می

داد. های اک ریت بزرگ مرد  نیز انقالبیون را تحت تاریر قرار میگاهطرفه ناود. دید

 تزهای آوریلچند روز بعد لنی  در دیدار با اعضای کمیته پتروگراد حزب بلشویک، 

نفر حاضر، سیزده نفر علیه لنی  رای دادند، دو نفر موافق او  93خود را مطرح کرد. از 

 بودند و یک رای نیز ممتنع بود.
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ای  شروم نامیمون، لنی  در مدت بسیار کوتاهی توانست تا حد زیادی نظر  رغمعلی

موافق حزب را نسات به موضوم خود جلب کند. ای  نتیجه پیگیری لنی  و تجربه 

داران هنوز مردند،  زمی ها نفر بود. جنگ ادامه داشت و هزاران نفر میروزانه میلیون

گذرانی مشغول چنان به خوشداران هممایهسر، کردندبه شدت دهقانان را است مار می

حدود یک ماه طول کشید که لنی  . بودند در حالی که کارگران از فقر در رنج بودند

 نظر اک ریت حزب را به موضع خود جلب کند. 

ها جلب نظر موافق شوراها اندکی بیشتر طول کشید. در اوایل سپتامار بلشویک

آوردند و تروتسکی به ریاست شورا برگزیده اک ریت شورای پتروگراد را به دست 

ها موفق به فتح شورای مسکو شدند و کامنف بلشویک به زمان بلشویکشد. هم

 ریاست آن برگزیده شد.

 از ای  نقطه تا پیروزی انقالب اکتار فاصله کمی باقی مانده بود. 

ریزی و حساب به همان میزان که انقالب فوریه خود انگیخته بود، انقالب اکتار برنامه

 شده بود.

اکتار کمیته مرکزی حزب بلشویک فراخوان یک قیا  مسلحانه را صادر نمود.  90در 

سه روز بعد بخش سربازان شورای پتروگراد رای به انتقال کلیه اختیارات نظامی از 

اکتار  93های نظامی به کمیته نظامی انقالبی به فرماندهی تروتسکی داد. در قرارگاه

یع کمیته مرکزی و هیات اجرایی کمیته پتروگراد، سازمان نظامی، اعضای پلنو  وس

ها، کمیته منطقه پتروگراد و های کارخانههای کارگری، کمیتهشورای پتروگراد، اتحادیه

اکتار کمیته نظامی  20آه  مجددا تصمیم به قیا  را تایید نمودند. در کارگران راه

اکتار قیا  رخ داد. تروتسکی عملیات  24مود. در انقالبی شروم به تدارک عملی قیا  ن

را به نحو درخشانی فرماندهی کرد همان گونه که پس از آن ارتش سرخ را در جنگ 

 داخلی به سوی پیروزی رهنمون شد.

ریزی بسیار با خون ،ریزی و اجرا شدکه انقالب اکتار خوب و دقیق برنامهبه دلیل ای 

 قالب فوریه تعداد بسیار بیشتری جان باخته بودند. اندکی همراه بود. در جریان ان
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پس از انقالب و در جریان جنگ داخلی صدها هزار نفر جان باختند اما ای  به خاطر 

کشور خارجی بود. سرزنش کردن  93اقدامات دولت شوراها ناود بلکه به دلیل تهاجم 

مقابل جنایت، از ها به ای  خاطر، مانند ای  خواهد بود که کسی را که در بلشویک

 خود با خشونت دفام کرده است محکو  کنیم. 

  

 انقالب پیروزمند

ها یعنی در طول قرن بیستم چند انقالب پرولتری روی داد. متاسفانه تنها یکی از آن

های نیمه روسیه با پیروزی خاتمه یافت. بارها و بارها ما شاهد  انقالب 9197انقالب 

پیامارگونه س  ژوست انقالبی بزرگ فرانسوی بود که: تما  بودیم که مصداق جمله 

 .“انددهند، گور خودشان را کندهآنانی که انقالب را نیمه تما  انجا  می”

های نیمه تما  بود. حزب بلشویک نقشی بی  انقالب انقالب اکتار روسیه است نایی در

 حیاتی در تکمیل انقالب روسیه داشت. 

های کارگری و سایر انقالب 9197وت بی  روسیه در مرز بی  شکست و پیروزی، تفا

ای رهاری مورری را تدارک دید. در ای  بود که در روسیه یک حزب انقالبی توده

بینی کنند، حتما توانند زمان آغاز بحران انقالبی را پیشها نمیهنگامی که سوسیالیست

قالبی مشخص توانند نتیجه احتمالی را با ساخت  تدریجی یک حزب بزرگ انمی

 نمایند. 

 د: نویستروتسکی می

آورد اما نه حزب بلکه ای  طاقه کارگر است که انقالب را به وجود می”

کند. بدون یک سازمان رهاری کننده، حزب، طاقه کارگر را رهاری می

ها مانند بخاری که وارد پیستون نشود، در هوا ناپدید خواهد انرژی توده

آورد نه پیستون و ماشی  را به حرکت در میچه نشد. با ای  وجود آ

 “اش  بلکه همان بخار است.محفظه
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ها به مالکیت دولت درآمد و تحت کنترل زمی  اربابان بی  دهقانان توزیع شد، کارخانه

های تحت ستم از حق تعیی  سرنوشت برخوردار شدند؛ کارگری قرار گرفت و ملیت

به فدراسیونی از مرد  آزاد و برابر تادیل ، دمشهور بو“ هازندان ملیت”روسیه که به 

 شد. 

برنامه علیه  40، 9889ستیزی در روسیه تزاری شایع بود. در سال ها یهودیبرای قرن

ها حق نداشتند در دو پایتخت روسیه یعنی مسکو و س  یهودیان اجرا شد. یهودی

صدر شورای  نامه ویژه داشتند. حال،پترزبورگ ساک  شوند مگر آنانی که اجازه

پتروگراد یک یهودی یعنی تروتسکی بود. یک یهودی دیگر یعنی کامنف صدارت 

شورای مسکو را برعهده داشت. صدر جمهوری شوراها نیز یک یهودی دیگر به نا  

سوردلف بود. هنگامی که تروتسکی فرماندهی ارتش سرخ را بر عهده گرفت، مقا  او 

 یعنی زینوویف بر عهده گرفت. در شورای پتروگراد را یک یهودی دیگر 

های انقالب، آناتولی و در خالل ماه 9197انقالب، جشنواره ستمدیدگان بود. در سال 

هزار نفره  50هزار تا  60های ای بود، گردهماییلوناچارسکی که سخنران برجسته

کرد و در مورد موضوعاتی نظیر درا  یونانی، ویلیا  شکسپیر و ... سخ  برگزار می

برابر پتروگراد بود و کارگران بریتانیایی نیز با  5گفت. جمعیت لندن در آن موقع می

گاه شاهد برگزاری چنی  های روسی خود بودند اما ما هی ایطاقهسوادتر از هم

 ایم.هایی در لندن ناودهمیتینگ

د تری  قوانینی که تا آن موقع درسطح جهان در رابطه با زنان وجودولت شوراها مترقی

داشت را وضع نمود: حق طالق در صورت تمایل حداقل یکی از طرفی ، آزادی سق  

های عمومی برای برای اولی  بار در جهان(، ایجاد غذاخوریتمایل )جنی  در صورت 

رها کردن زنان از آشپزخانه، آموزش و پرورش جمعی کودکان و.... همی  طور 

 داشت، ملغی گشت.گرایان وجود ها و همجنسقوانینی که علیه گی

  

 آیا انقالب روسیه منجر به استالین و گوال  نشد؟ 
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ایم و اکنون تقریاا به یک ای  استداللی است که بارها از جانب مخالفی  انقالب شنیده

درک عمومی بدل شده است. ای  جمله به همان اندازه صحیح است که بگوییم 

یجه قانون جاذبه نیوتون بود. الاته انداخت  بمب اتم بر روی هیروشیما و ناکازاکی نت

عنصری از حقیقت در ای  گزاره وجود دارد: اگر قانون جاذبه ناود، بمب از هواپیما 

 افتاد.پایی  نمی

 المللی انقالب روسیه است.نکته کلیدی برای فهم دالیل عروج استالی ، خصلت بی 

روسیه کوچک بود:  انقالب روسیه بخشی از انقالب جهانی بود. طاقه کارگر صنعتی

 930آه  و معادن تنها سه میلیون نفر از جمعیت ها، راهتعداد کارگران در کارخانه

بیشتر از کشور کوچکی مانند  9197میلیونی روسیه بود. تولید صنعتی روسیه در 

بلژیک ناود اما طاقه کارگر در واحدهای بزرگ صنغتی بسیار تمرکزیافته بود. برای 

تری  گر در کارخانه پوتیلوف مشغول به کار بودند. پوتیلوف بزرگهزار کار 50م ال 

کارخانه جهان درآن موقع بود. ای  نتیجه توسعه تدریجی و ارگانیک اقتصاد روسیه 

 گذاری خارجی در روسیه بود.ناود بلکه مطلقا نتیجه سرمایه

ت. در گرفالمللی شکل میچنی  تحت تاریر شرای  بی تمایالت کارگران روسیه هم

ساعت کار در  8بریتانیا از زمان تولید صنعتی دو قرن طول کشید تا کارگران مطالاه 

 9104روز را مطرح کردند. در روسیه ای  مساله، مطالاه محوری کارگران در انقالب 

 بود. 

گاه مارکسی ها، مارکسیز  محصول طایعی جامعه روسیه ناود. تاریخ هی عالوه بر ای 

یکاردویی روسی و آدا  اسمیتی روسی پا به عرصه گذاشته باشد، روسی که پس از ر

به  روشنفکری-سره از طریق رشد در فضای سیاسیبه خود ندید. مارکسیز  یک

منتشر گردید. ترجمه  9837روسیه قد  نهاد. جلد اول کاپیتال نخستی  بار در سال 

بود که کاپیتال به  روسی آن شش سال بعد انتشار یافت و ای  نخستی  زبان غیرآلمانی

شد. نهایتا، آخری  انگیزه برای انقالب نیز از خارج وارد شد: شکست آن ترجمه می

 سنگی  سربازان روسی از سربازان آلمانی. 
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لنی  و تروتسکی بارها هشدار دادند که حکومت شوراها در صورت عد  گسترش 

رنوشت بدی دچار خواهد به س ،انقالب و به ویژه اگر انقالب آلمان به یاری آن نیاید

 شد و همی  طور هم شد.

استالی  وارث انقالب روسیه ناود بلکه گورک  آن بود. ای  واقعیت که او تما  

اعضای کمیته مرکزی بلشویک در زمان انقالب را به قتل رساند، به خوبی نشان دهنده 

یال ای  مساله است. پدر استالینیسم نه لنی  که نوسکه بود؛ نوسکه همان سوس

دموکرات دست راستی بود که مستقیما در جریان قتل رزا لوکزاماورگ و کارل 

 لیاکنخت، و در نتیجه به قتل رساندن انقالب آلمان مشارکت داشت.

انقالب آلمان در مقایسه با انقالب روسیه، به نحو مناسای سازمان و گسترش نیافته 

اندلر داشتم که پس از مرگ رزا آید که یک بار مالقاتی با هاینریش بربود. یاد  می

لوکزاماورگ رهار حزب کمونیست آلمان شد. از او پرسید  که وضعیت سازمان رزا 

هزار عضو داشت که  5چگونه بود؟ او پاسخ داد که حزب،  9198لوکزاماورگ در 

جو بودند )م  عی  عاارات اک ریت آنان نه مارکسیست که پاسیفیست و مسالمت

ها مقایسه کنید که از سال  (. ای  وضعیت را با وضعیت بلشویکبراندلر را نقل کرد

هزار عضو داشتند  26، 9197در  ،به عنوان یک حزب به فعالیت مشغول بودند 9106

 و ای  تازه در کشوری بود که طاقه کارگر کوچکتری از آلمان داشت. 

آیند. انزوای انقالب ها باال میماند اما در یک آب راکد، تفالهآب در یک رود، تمیز می

های بوروکراتیک شد و هنگامی که استالی  وارد رقابتی روسیه منجر به باال آمدن تفاله

-داری غرب شد، تقلید از آن الز  آمد. اگر آلمان نازی یک ماشی  صنعتیبا سرمایه

خواست. تنها راه برای دستیابی سریع نظامی عظیم داشت، استالی  هم مانند آن را می

ها را به  گیری گوالگن، است مار شدید کارگران و دهقانان روسیه بود که شکلبه آ

دناال داشت. روسیه استالینی بیش از پیش به آلمان نازی شااهت پیدا کرد و رژیم 

 داری دولتی شد.  حاکم بر آن، سرمایه
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  منابع برای مطالعه بیشتر *

 چگونه از تجربه انقالب اکتبر دفاع کنیم؟  -9

های امروز به بررسی تجربه ها و دغدغهانیل ب  سعید در ای  مقاله از منظر پرسشد* 

پردازد. مطالعه آن برای مسلح شدن به دیدگاهی امروزی  برای دفام انقالب اکتار می

 از تجربه انقالب اکتار حتما الز  است: 

وده و های اکتبر: آیا انقالب روسیه کودتا بوده و آیا از ابتدا محکوم بپرسش

 ، دانیل ب  سعید، ترجمه تراب حق شناس زودرس؟

http://www.peykarandeesh.org/article/Porsehhaye-Oktober-

Daniel-Ben-Said.html 

  

گیری آن های شکلوقایع انقالب اکتار و زمینهبهتری  کتاب در مورد تاریخ و سیر * 

ارر لزون تروتسکی است. ای  کتاب در بهم  سال تاریخ انقالب روسیه بدون شک 

با ترجمه سعید باستانی و توس  انتشارات نیلوفر تجدید چاپ شد. خوشاختانه  9687

 د: استفاده کنی  ای  کتاب در اینترنت نیز موجود است. می توانید از ای  لینک

http://www.marxists.org/farsi/archive/trotsky/works/1930/ter/te

r.htm  

 

 ، لزون تروتسکی در دفاع از انقالب روسیه* 

  9162مت  سخنرانی لزون تروتسکی در دانمارک در سال 

http://marx.org/farsi/archive/trotsky/works/1932/defa-

enghelab.pdf 

  
های گوناگون تجربه انقالب ارنست مندل در ای  کتاب به تفصیل به دفام از جناه* 

http://www.peykarandeesh.org/article/Porsehhaye-Oktober-Daniel-Ben-Said.html
http://www.peykarandeesh.org/article/Porsehhaye-Oktober-Daniel-Ben-Said.html
http://www.marxists.org/farsi/archive/trotsky/works/1930/ter/ter.htm
http://www.marxists.org/farsi/archive/trotsky/works/1930/ter/ter.htm
http://marx.org/farsi/archive/trotsky/works/1932/defa-enghelab.pdf
http://marx.org/farsi/archive/trotsky/works/1932/defa-enghelab.pdf


 226 |   
 مارکسیسم در هزاره  نشر آلترناتیو

 پردازد: اکتار می

، ارنست مندل، ترجمه رامی  جوان، نشر کارگری انقالب اکتبردر دفاع از 

 سوسیالیستی

http://nashr.de/1/mndl/oktbr/j.pdf 

، به معرفی کتاب “تسویه حساب با انقالب اکتار”تراب رالث در ای  مطلب با عنوان 

 پردازد: مندل می

http://www.iran-echo.com/mandel/fa/about%20mandel/totab-

october-revolution.pdf 

  
 نگاری و سیر وقایع تاریخ -2

 ارر تروتسکی: “ تاریخ انقالب روسیه”به غیر از 

  
، کریس هارم ، ترجمه پرویز بابایی و جمشید نوایی، نشر جهانتاریخ مردمی * 

 405-29، صص 9683نگاه، چاپ اول 

  
-حساس رز  و همسر لنی  را از هم خاطرات کروپسکایاتوانید در ای  مطلب می* 

های پایانی مهاجرت، انقالب فوریه، حرکت به تری  دوران زندگی لنی  یعنی ماه

 ی  و شب قیا  مطالعه کنید: سمت روسیه، زندگی مخفی لن

http://xalvat.org/Nashr-eDigaran/551-600/585.Yad-Ha.pdf  

کتاب زیر گزارشی بسیار دقیق، جزیی، مشروح و زنده از روند حوادث منجر به * 

نگاری غیر ب است که توس  نویسنده و روزنامهانقالب در روزهای قال از انقال

کمونیست به نا  الکساندر رابینووی  به نگارش در آمده و توس  مرتضی محی  به 

 فارسی برگردانده شده است: 

http://nashr.de/1/mndl/oktbr/j.pdf
http://www.iran-echo.com/mandel/fa/about%20mandel/totab-october-revolution.pdf
http://www.iran-echo.com/mandel/fa/about%20mandel/totab-october-revolution.pdf
http://xalvat.org/Nashr-eDigaran/551-600/585.Yad-Ha.pdf
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 رسند؟( ها به قدرت میدر پتروگراد )چگونه بلشویک 9197انقالب 

http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab580/ketab58

0.pdf 

  
، آیزاک دویچر، ترجمه محمد نامه تروتسکی(پیامبر مسلح )جلد اول زندگی* 

  271-644صص ، 9678وزیر، انتشارات خوارزمی، چاپ اول 

  
های ها و اسناد تاریخی حزب سوسیال دموکرات روسیه در سالبخشی از قطعنامه* 

9197-9818 

http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab046/ketab.pd

f 

http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab047/ketab.pd

f 

http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab430/ketab.pd

f 

  
 آثار مهم لنین: -3

 ارر لنی :  بحران انقالبی و دو خط مشی در انقالبای تحت عنوان جزوه* 

http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_2/ketab2811/keta

b2811.pdf 

  
 ارر لنی :  تزهای آوریل* 

http://marx.org/farsi/archive/lenin/works/1917/tezhaye-

avril.pdf 

  
 نوشته شد(  9197ارر لنی  )در دوران زندگی مخفیانه و در ژوییه  دولت و انقالب* 

http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab580/ketab580.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab580/ketab580.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab046/ketab.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab046/ketab.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab047/ketab.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab047/ketab.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab430/ketab.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab430/ketab.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_2/ketab2811/ketab2811.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_2/ketab2811/ketab2811.pdf
http://marx.org/farsi/archive/lenin/works/1917/tezhaye-avril.pdf
http://marx.org/farsi/archive/lenin/works/1917/tezhaye-avril.pdf
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http://marx.org/farsi/archive/lenin/works/1917/de/dolat-va-

enghelab.htm 

  
  :ارر لنی انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد * 

http://marx.org/farsi/archive/lenin/works/1918/km/kautsky-

mortad.htm 

  
 های مشخص انقالب اکتبر در عرنه -4

، شکوفا دشتستانی، شراره گرامی، کهزاد های کارخانه در انقالب روسیهکمیته* 

 معی  

http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4194/keta

b4194_1.pdf 

http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4194/keta

b4194_2.pdf 

http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4194/keta

b4194_3.pdf 

http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4194/keta

b4194_4.pdf 

http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4194/keta

b4194_5.pdf 

http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4194/keta

b4194_6.pdf 

http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4194/keta

b4194_7.pdf 

http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4194/keta

b4194_8.pdf 

http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4194/keta

b4194_9.pdf 

http://marx.org/farsi/archive/lenin/works/1917/de/dolat-va-enghelab.htm
http://marx.org/farsi/archive/lenin/works/1917/de/dolat-va-enghelab.htm
http://marx.org/farsi/archive/lenin/works/1918/km/kautsky-mortad.htm
http://marx.org/farsi/archive/lenin/works/1918/km/kautsky-mortad.htm
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4194/ketab4194_1.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4194/ketab4194_1.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4194/ketab4194_2.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4194/ketab4194_2.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4194/ketab4194_3.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4194/ketab4194_3.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4194/ketab4194_4.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4194/ketab4194_4.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4194/ketab4194_5.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4194/ketab4194_5.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4194/ketab4194_6.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4194/ketab4194_6.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4194/ketab4194_7.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4194/ketab4194_7.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4194/ketab4194_8.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4194/ketab4194_8.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4194/ketab4194_9.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4194/ketab4194_9.pdf
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http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4194/keta

b4194_10.pdf 

  
ها در جریان ای از آندره نی  کمونیست انقالبی اسپانیایی )به دست استالینیستمقاله* 

جنگ داخلی اسپانیا کشته شد( در مورد ساختار جمهوری شورایی در اتحاد جماهیر 

 شوروی: 

http://www.marxists.org/farsi/archive/nin/works/jomhooriyeh-

shoraha.htm 

  
 ، آنتونیو موسکاتو مساله ملی در اتحاد شوروی* 

http://nashr.de/2/mot/taki/mskto/1.pdf 

  
 ، هندرد هاانقالب اکتبر و ملیت* 

http://nashr.de/2/mot/taki/hndrd/0.pdf 

 مطالب گوناگون  -0

 نامه انقالب اکتار ، ویژه5، شماره سامان نونشریه * 

http://www.samaneno.org/saamaaneno_4.pdf 

  
 لنینیسم  -6

لنی  و سیاست: ”آلترناتیو با عنوان نشریه در  دانیل بن سعیدنگاه کنید به مطلب * 

 “ جهش! جهش! جهش!

http://www.altiran.com/2011/06/blog-post_22.html#more 

 

http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4194/ketab4194_10.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4194/ketab4194_10.pdf
http://www.marxists.org/farsi/archive/nin/works/jomhooriyeh-shoraha.htm
http://www.marxists.org/farsi/archive/nin/works/jomhooriyeh-shoraha.htm
http://nashr.de/2/mot/taki/mskto/1.pdf
http://nashr.de/2/mot/taki/hndrd/0.pdf
http://www.samaneno.org/saamaaneno_4.pdf
http://www.altiran.com/2011/06/blog-post_22.html#more
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 ، ارنست مندل های تاریخی و نظری بلشویزمریشه* 

 http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/sources-

theoriques-historiques-bolchevik.html 

  
بررسی انکشاف آگاهی طبقاتی -دهی و ربط امروزی آن  نظریه لنینیستی سازمان* 

 ارنست مندل نزد طبقه کارگر، 

http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/leninist-theory-of-

organisation.html 

  
  :هاگیری بلشویکجهتیک مطلب کوتاه از ارنست مندل به نا  * 

http://xalvat.org/Ketabkhaneh-

eXalvat/Marxism/Mandel/JahatGiri.pdf 

  
 ، ارنست مندل مفاهیم تشکیالتی نزد لنین* 

http://nashr.de/1/mndl/mfah/0.pdf  

***** 

  

  

http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/sources-theoriques-historiques-bolchevik.html
http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/sources-theoriques-historiques-bolchevik.html
http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/leninist-theory-of-organisation.html
http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/leninist-theory-of-organisation.html
http://xalvat.org/Ketabkhaneh-eXalvat/Marxism/Mandel/JahatGiri.pdf
http://xalvat.org/Ketabkhaneh-eXalvat/Marxism/Mandel/JahatGiri.pdf
http://nashr.de/1/mndl/mfah/0.pdf
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 فصل یازدهم

 

 کاپیتالیسم و میلیتاریسم
  

 

 

 

 

دهد و به یک قدرت ترکیه نیمی از بودجه خود را به مسائل نظامی اختصاص می

مزدها ای  روزها دولت سیاست کاهش دستنظامی عمده در منطقه تادیل شده است. 

سازی را در پیش گرفته است و از سوی دیگر مقادیر هنگفتی برای به و خصوصی

 کند.دست آوردن تانک و هلیکوپتر خرج می

های نظامی به یکی از موضوعات مهم مورد بحث حتی در در دو هفته گذشته هزینه

ها نوشته است که: نویساز ای  مقالهنشریات روسا و کارفرمایان بدل شده است. یکی 

سهم هر شهروند ترکیه  نصف قرص آسپری  )یک داروی ارزان قیمت برای سردرد( ”

هزار نفر یک مرکز بهداشت و دو تانک وجود  90و سه بمب دستی است. برای هر 

تری  بخش ناتو است اگرچه ارتش ترکیه پس از ایاالت متحده آمریکا بزرگ“ دارد.

 باشد. ترکیه بسیار کمتر از درآمد ملی آلمان، فرانسه، بریتانیا یا ایتالیا می درآمد ملی

  

 تغییر نقش اقتصاد نظامی 

های متفاوتی را به عهده گرفته است. در ادوار مختلف کاپیتالیسم صنعت جنگ نقش
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کرد. اما با خواه بود ارتش نقشی فرعی را ایفا میداری جوان و ترقیزمانی که سرمایه

در آلمان  9166داری به دوران افول، اوضام تغییر کرد. در سال پا گذاردن سرمایه

ها منجر میلیون نفر رسید. دو سال بعد سیاست تجدید تسلیحات نازی 8بیکاری به 

به از بی  رفت  بیکاری شد. پس از آن حوادث مشابهی نیز در آمریکا، بریتانیا و سایر 

 داری روی داد.کشورهای سرمایه

پس از پایان جنگ جهانی دو  و فرا رسیدن دوران جنگ سرد، اهمیت ارتش بسیار 

و الاته کمتر از دوران جنگ جهانی دو  بود. ای   9160و  9120های باالتر از سال

همان چیزی بود که ما در آن زمان اقتصاد تسلیحاتی مداو  نامیدیم. ای  اقتصاد سطح 

ای و در مقاله 9143شار از تناقضات است. در سال دارد اما سراشتغال را باال نگاه می

ای  تناقضات را توضیح داد . صرف هزینه برای  اقتصاد جنگی مداومبا عنوان 

شود که در آن شود اما منجر به وضعیتی میتسلیحات منجر به ایجاد اشتغال کامل می

مجدد  کند، توانایی کمتری برای تجهیزکشوری که هزینه زیادی صرف تسلیحات می

دهند. صحت ای  صنعت از کشورهایی دارد که هزینه کمتری به ای  کار اختصاص می

آشکار شد. تدوا  جنگ سرد و صرف هزینه برای  9170و اوایل  9130نظر در دهه 

تسلیحات سطح اشتغال را باال نگه داشت اما کشورهایی م ل ژاپ  و آلمان غربی که 

ادند، توانایی خود را در امر تجهیز مجدد دبودجه کمتری را به دفام اختصاص می

تر از آمریکا و انگلستان نشان دادند. ژاپ  و آلمان در رقابت صنعت بسیار بهتر و بیش

های دیگر اقتصاد موفق های صنعت اتوموبیل، صنایع الکترونیکی و حیطهدر عرصه

که باعث شد  9176شدند. سقوط دالر در کنار افزایش شدید قیمت نفت در سال 

 آمریکا و انگلستان بودجه نظامی خود را شدیدا کاهش دهند.

  

 داری و میلیتاریسم وجود نداردای بین سرمایهرابطه ساده

داری است اما ای  بدان معنا نیست که درست است که میلیتاریسم در خدمت سرمایه

برای حفظ دار ای برای تحمیل به جامعه ندارند. اگر یک سرمایهها منافع ویژهژنرال

کار منافع خاص کار را استخدا  کند، ای  به ای  معنی نیست که تاهمنافعش یک تاه
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گری خودش را برای تحمیل به اربابش ندارد. اقتصاد زیربناست و سیاست و نظامی

های ترک برای ایجاد روبنا هستند اما روبنا هم تاریرات خودش را بر زیربنا دارد. ژنرال

کنند و ای  ممک  است بسیار فراتر از تمایالت تعداد الش مییک ارتش قدرتمند ت

ای در جنوب شرقی ترکیه روی دارهای ترک باشد. هنگامی که زلزلهزیادی از سرمایه

داد، ارتش خودش را به سرعت به صحنه رساند. الاته ارتش با خودش بیل و بولدوزر 

ده به گور شده بودند بیرون نیاورده بود که آوارها را کنار بزند و کسانی را که زن

ها بکشد، بلکه با هدف برقراری نظم و قانون، سالح و تانک همراه آورده بود. ژنرال

 های تحت ستم دارند. دالیل خاص خودشان را برای مقابله با طاقه کارگر و ملیت

 کنند منافع خود را به جامعه تحمیل کنند. ها سعی میآن

***** 

  

 بیشتر  منابع برای مطالعه* 

 سپتامار 99داری پس از حوادث های مربوط به رابطه میلیتاریسم و سرمایهبحث

( و حمله آمریکا به افغانستان و عراق و راه افتادن جناش ضد جنگ در اروپا و 2009)

آمریکا باال گرفت و به یک مااح ه رابت و دائم در عرصه سیاسی کشورهای خاورمیانه 

 .)از جمله ایران( تادیل شد

توان آن را یک مقاله بسیار ارزشمند آموزشی نیز محسوب داشت، نوشته زیر که می* 

    هاى مختلف حامى جنگ و ضد جنگ ارائه اى از دیدگاه بندى فشرده ابتدا دسته

کند. چنی  دهد و ساختمان منطقى و اجزاء اصلى هر دیدگاه را برجسته میمی

های مختلف حامیان هاى محورى دیدگاهاى، با برجسته کردن استدالل بندى دسته

ها مفید واقع شود؛ و تواند حتى در عرصه تالیغاتى براى مقابله با آنجنگ، می

هاى مختلف ضد جنگ، نقاط قوت و همچنی ، با وارسى ماانى اصلى دیدگاه

محدودیت هر یک را در خدمت اهداف جناش ضد جنگ نشان دهد. اما هدف اصلى 

هاى مختلف ابزارى به دست دهد تا بندى دیدگاه طریق دسته نوشته ای  است که از
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ترى از مقاومت  جاناه  هاى جنگى امریکا و ارزیابى همهترى از سیاستشناخت دقیق

هاى مختلف علیه جنگ را تسهیل کند. بخش اول و دو  مرورى انتقادى بر دیدگاه

یک را در رابطه طرفدار جنگ و ضد جنگ دارد، و بخش آخر دیدگاه مارکسیسم کالس

 کند:هاى طرفدار و مخالف جنگ تشریح میهاى دیدگاهگاهبا گره

، 93، ایرج آذری ، ماهنامه بارو، شماره تئوری برای جنگ، تئوری برای مقاومت

 ( 9689)بهم   2006ژانویه 

http://wsu-iran.org/baroo/b16_theory.htm 

  

نظر ژیلارآشکار نظریه پرداز مارکسیست نزدیک به انترناسیونال چهار  و صاحب* 

مسایل خاورمیانه )خود او در لانان متولد شده است( نیز آرار متعددی در ای  رابطه 

 دارد که ای  تعداد از آنها به فارسی ترجمه شده است:

  

، ژیلار آشکار، ترجمه تراب جنگتزهایی درباره دوره کنونی جنگ و جنبش ضد 

 و پیکارحق شناس، سایت اندیشه 

http://peykarandeesh.org/safAzad/GilbertAchcar.html 

 و همی  طور ای  کتاب: 

ار، ترجمه حس  ، ژیلارآشکالمللی(سپتامبر و نظم نوین بین 99جدال دوتوحش )

  9685مرتضوی، نشر اختران، چاپ اول 

  
 ، ارنست مندلشکست امپریالیزم در ویتنام* 

http://marx.org/farsi/archive/mandel/works/1975/vietnam.pdf 

  
 های آینده میلیتاریسم و جنگای  مقاله کوتاه از مزاروش: * 

http://wsu-iran.org/baroo/b16_theory.htm
http://peykarandeesh.org/safAzad/GilbertAchcar.html
http://marx.org/farsi/archive/mandel/works/1975/vietnam.pdf
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http://www.nashrebidar.com/sakhtar/ketabha/sakhtar%201/mili

taresmwe..htm  

  

 توضیحات* 

( یکی از تزهای Permanent War Economy“ )مداو اقتصاد جنگی ”نظریه * 

های او به تزوری مارکسیستی است. کلیف با استفاده از اصلی تونی کلیف و درفزوده

گیری ای برای شکلای  تز توانست رونق طوالنی پس از جنگ جهانی دو  که به پایه

ایی  کند. از مدل کینزی اقتصاد و دولت رفاه شد را از منظری مارکسیستی تحلیل و ت

جا که ای  دوره رونق طوالنی باعث دست باال پیدا کردن سوسیال دموکراسی در آن

اروپای غربی شده بود و بسیاری به انحاء گوناگون از روند تحوالت پس از جنگ 

      هایش استفاده بینیاعتااری مارکسیز  و بطالن پیشجهانی دو  برای اراات بی

کردند، تزوری کلیف، کفایت و توان تزوری و روش تحلیل مارکسیستی برای تایی  می

 تحوالت جدید را نشان داد. از سوی دیگر دلیلی بود بر بطالن نظریات 

های ارتدوکس که قادر به تایی  رونق طوالنی پس از جنگ ناودند و آن تروتسکیست

 کردند. را انکار می

پردازان حزب کارگران سوسیالیست هاران و نظریهبندی الکس کالینیکوس از رجمع

 بریتانیا از ای  تزوری بدی  شرح است:

داری دولتی، توضیح رونق اقتصادی پس از جنگ نیز به در تحلیل کلیف از سرمایه

طور ضمنی گنجانده شده بود. در ای  تحلیل رقابت نظامی شرق و غرب به عنوان 

کرد، را الزامی می“ اتحاد جماهیر شوروی”در  ای که پویایی انااشتساز و کار عمده

های تسلیحاتی در شناسایی شده بود. باال گرفت  جنگ سرد به ازدیاد غیر منتظره هزینه

 9132دوران صلح انجامید، به خصوص در دو ابر قدرت آمریکا و شوروی. در سال 

ینک تولید های نظامی معادل با نیمی از تشکیل سرمایه ناخالص جهان بود. اهزینه

تسلیحات جایگاه جدیدی پیدا کرده و دارای خصوصیات و تاریرات عجیای شده بود. 

تولید تسلیحات نه باعث ایجاد وسایل تولید جدید شد و نه در میزان مصرف طاقه 

http://www.nashrebidar.com/sakhtar/ketabha/sakhtar%201/militaresmwe..htm
http://www.nashrebidar.com/sakhtar/ketabha/sakhtar%201/militaresmwe..htm
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کارگر مورر افتاد. لذا بازده بخش تسلیحات موجب تحریک غیر مستقیم یا مستقیم 

ف تسلیحات شکلی از مصرف غیر مولد است، مشابه تر نشد. مصرتولید به مقدار بیش

مصرف ”داران. کلیف تسلیحات را مصرف کاالهای تجملی به وسیله خود سرمایه

گری  دهد تا از طریق نظامینامد که به آن طاقه امکان میمی“ دارجمعی طاقه سرمایه

ر خالف تسلیحات ب“. سرمایه جدید و امکانات تازه انااشت سرمایه را فراهم کند”

تواند نشان دهد شود لذا میسود سرمایه یا کاالی مزدی دوباره وارد چرخه تولید نمی

کند. نتیجه جاری که نرخ سود در بخش تسلیحات کمکی به نرخ عمومی سود نمی

آید ای  است که در صورت مساوی بسیار مهمی که از وضعیت مزبور به وجود می

ای در یحات به ای  دالیل تاریر ت ایت کنندهبودن سایر عوامل اقتصادی، تولید تسل

گذاری در اقتصاد کاپیتالیستی دارد: اوال تغییر مسیر ارزش افزوده به سمت سرمایه

بخش نظامی گرایش به ای  دارد که نرخ انااشت سرمایه را کند کند و لذا گرایش به 

سرمایه به کار سوی ترکیب ارگانیک )نسات سرمایه به کار افتاده در وسایل تولید به 

یابد، زیرا به گفته مارکس فق  کار است که مولد افتاده در نیروی کار( افزایش می

آورد. رانیا ترکیب ارگانیک سرمایه در سود است و نرخ عمومی سود را پایی  می

شود. بخش تسلیحات که باالتر از سطح معمول باشد، موجب افزایش نرخ سود نمی

ه کارگیری عوامل اقتصادی استفاده نشده باعث تحریک تقاضا رال ا تولید تسلیحات با ب

شود که همراه با همان نتایجی برای بازده تولیدی و اشتغال است که اقتصاد ماتنی می

 بر نظریه کینز چشم انتظار آن است. 

دلیل سو ، پایه اصلی تحلیل بعدی و مستقل کلیف در مورد دالیل رونق اقتصادی بلند 

ی شد: سطح باالی تولید تسلیحات پس از جنگ جهانی دو  موجب دارمدت سرمایه

   اشتغال کامل از طریق تاریرگذاری آن در تحریک تقاضاست. مایکل کیدرون 

تر را میالدی یک تزوری بسیار دقیق 30و  40های تری  همکار کلیف در دههنزدیک

جیه اصلی کلیف عرضه کرد. او در تزوری خود به تو“ اقتصاد جنگی مداو ”در باره 

که متمرکز بر نقش تولید تسلیحات در متعادل کردن “ های نظامیهزینه”در زمینه 

بندی ای  تزوری تری  قاعدهبود، وفادار ماند  ولی قوی“ کاهش گرایش نرخ سود”

 بعدها به وسیله کریس هارم  صورت گرفت.
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یسم تنها یک راات بینی کرد که کاپیتالای  تزوری در عی  حال به درستی و دقت پیش

های تسلیحاتی با منحرف کند. کلیف یادآور شده بود که هزینهموقت را تجربه می

گذاری مولد، متمایل به ای  هستند که با حفظ کردن ارزش افزوده از ورود به سرمایه

(، از رکودهای خفیف Stagnationیک تمایل دراز مدت به سمت کسادی )

. آن اقتصادهایی که دارای سطح نساتا باالی ( جلوگیری کنندSlumpاقتصادی )

دیدند، از طریق های تسلیحاتی بودند و خود را در یک وضع نامساعد رقابتی میهزینه

گذاری در صنایع غیرنظامی واکنش دادند و به ای  ترتیب به افزایش سهم سرمایه

جود کنند. های متمایل به چرخه تجاری کالسیک امکان دادند که از نو ابراز وگرایش

های فزاینده در درون بلوک غرب و بی  ایاالت لذا بر طاق تحلیل مذکور رقابت

متحده آمریکا از یک سو و ژاپ  و آلمان غربی از سوی دیگر، یک نتیجه قابل پیش 

های نظامی هزینه”بینی توزیع نابرابر تسلیحاتی در درون ناتو بود که رمره آن یعنی 

به کاهش نرخ سود و رکودهای جهانی نظیر رکودهای  توانست منجرفق  می“ کمتر

 گردد. 9171-82و  9172-74سالهای 

، الکس کالینیکوس، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تروتسکی و تروتسکیزم)نک به  

 (938-977، صص 9689انتشارات خجسته، چاپ اول 

  
اب به های اقتصادی کریس هارم  در قالب ای  کتخوشاختانه بخشی از تحلیل* 

 اند:فارسی ترجمه شده

، کریس هارم ، داری )بازنگری مارکسیستی تئوری بحران(تببین بحران سرمایه 

  9683جمشید احمدپور، نشرنیکا، 

در مورد بحران اخیر  “ازسقوط اعتاار بانکی تا شاح بحران جهانی”چنی  مقاله و هم

 داری از خود هارم  با ترجمه ح. ریاحی: سرمایه

http://akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=24990 

 

 

http://akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=24990
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دوازدهمفصل   
 

 انقالب دموکراتیک یا انقالب سوسیالیستی؟ 
 

 

 

 

 

 

 

ها دموکراسی سیاسی وجود ندارد یعنی کشورهایی که در تما  کشورهایی که در آن

های امپریالیست خارجی فرمایی سلطنت مطلقه، ارتش، فاشیز  یا قدرتتحت حکم

های انقالبی قرار دارند، نیاز به دموکراسی امری واضح و بدیهی است. ما سوسیالیست

کنیم: انتخابات آزاد برای برگزیدن برای نیل به ای  اهداف به سختی ماارزه می

و احزاب، حق تعیی  سرنوشت های ملی یا محلی، آزادی بیان، اجتماعات حکومت

 ملی و.... اما ای  برای ما کافی نیست.

ها و تا زمانی که رروت در پیش از همه چیز، نابرابری، است مار و سرکوب برای سال

داران است و مالکیت عمومی بر وسایل تولید وجود دستان اقلیت کوچکی از سرمایه

رروتمندان و فقیران باقی خواهد ماند ندارد، باقی خواهد ماند. نه تنها نابرابری بی  

های آموزشی و... نابرابری بلکه به دلیل رقابت کارگران بر سر شغل، مسک ، فرصت

    در داخل خود طاقه هم به حیات خود ادامه خواهد داد. همی  واقعیت بستر 

 کند. گیری نژادپرستی و تاعیض جنسیتی را فراهم میشکل

داران است، کنترل رروت جامعه به دست سرمایهبا تداو  وضعیتی که در آن 

دموکراسی سیاسی نیز از امنیت الز  برخوردار نیست و تهدید بازگشت نظم سیاسی 

دار نه تنها کنترل وسایل مادی چنان وجود دارد. ای  اقلیت ناچیز سرمایهقدیمی هم

یزیون و سایر تولید که کنترل وسایل معنوی تولید را نیز به دست دارد: مطاوعات، تلو
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طور وابسته به حمایت ماشی  دولت کاپیتالیستی هستند: ها همی وسایل تالیغی. آن

 دار ادامه خواهند داد.ارتش، پلیس و دستگاه قضایی به حمایت از طاقه سرمایه

تنها زمانی که طاقه کارگر قدرت دولتی را به دست بگیرد، حقوق دموکراتیک تضمی  

 شده خواهد بود.

انقالبی در آلمان شر قیصر را از سر ای  کشور کم کرد و باعث پایان  9198ار در نوام

شان جنگ جهانی اول شد. متاسفانه کارفرمایان بزرگ م ل کروپ و تیس  و به همراه

کورپ ها و افسران ارتجاعی ارتش که واحدهای دست راستی تحت عنوان فرایژنرال

ه حیات خود ادامه دادند. وضعیت قدرت را تشکیل داده بودند، ب“( سربازان آزاد)”

دوگانه بر آلمان حاکم شد: به موازات پارلمان شوراهای کارگری پا به عرصه نهادند. 

نو که  یشوند. شانه به شانهباره از موانع گذشته رها نمیها به یکهی  کدا  از انقالب

. به تعایر دهدچنان به حیات خود ادامه مینوید بخش آینده است، کهنه نیز هم

وقایع آلمان “ کند.چنان بر اذهان زندگان سنگینی میهای گذشته همبارنسل”مارکس: 

کامال موید ای  جمالت پیامارگونه س  ژوست یکی از رهاران انقالب فرانسه بود که 

در زیر  “اند.آنانی که انقالب را نیمه تما  انجا  دهند، گور خودشان را کنده”گفت: می

کورپ، رهاران کومت سوسیال دموکرات، افسران وابسته به فرایچتر حمایت ح

انقالبی رزا لوکزاماورگ و کارل لیاکنخت را به قتل رساندند. جریان انقالب با فراز و 

داری به اتما  رسید. ادامه یافت اما با پیروزی سرمایه 9126های بسیار تا سال نشیب

یک کودتای ناکا  در باواریا  9126تولد یافت و در سال  9191جناش نازی در سال 

چنان مترصد فرصت باقی ماند. کارگران فرصت دیگری را از را سازمان داد اما هم

بایست بهای سنگینی را به خاطر آن در زمان به قدرت رسیدن هیتلر کف دادند و می

 بپردازند.

ریه شاهد خیزش گسترده ماارزات طاقه کارگر بود که در فو 9160فرانسه در دهه 

که ائتالفی بود متشکل از -“ جاهه خلق”با پیروزی قاطع  9163شروم شد و در  9165

ها )که به اشتااه سوسیالیست رادیکال حزب کمونیست و حزب سوسیالیست  و لیارال

به اوج خود رسید.   -شدند در حالی که نه سوسیالیست بودند و نه رادیکال(نامیده می

حاال که حکومت به دست ما افتاده، باید ”خود گفتند که: ها ت  از کارگران با میلیون
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 موجی از اشغال  9163بدی  ترتیب در ژوئ  “ ها را به دست بگیریم.کارخانه

ها به راه افتاد. رهاران احزاب کمونیست و سوسیالیست عقب نشستند و با کارخانه

لق بیرون کارفرمایان سازش کردند. بعد از ای  جریان حزب کمونیست از جاهه خ

نامه مونیخ با هیتلر را در انداخته شد. ای  داالدیه عضو حزب رادیکال بود که توافق

در ارر پیروزی جاهه خلق  9163امضا کرد و همان پارلمانی که در سال  9168سال 

ها بود و از که همکار نازی-انتخاب شده بود به نفع ژنرال پت  رهار حکومت ویشی 

 رای داد. -فرانسه حکومت کردتا پایان جنگ بر  9150

استقالل خود را از هلند به دست آورد، حکومت به  9151وقتی اندونزی در سال 

دست یک بورژوا ناسیونالیست یعنی احمد سوکارنو افتاد. ایدئولوژی حکومت او بر 

مانای پانچاشیال بنا شده بود که اعتقاد به خدا و وحدت ملی ارکان اصلی آن را 

حزب کمونیست اندونزی نه تنها به شکل تراژیکی از به چالش  داد.تشکیل می

زد بلکه در زمینه نیاز به وحدت ملی با او کامال هم عقیده کشیدن سوکارنو سرباز می

بود. نتیجه ای  بود که دوباره جمله س  ژوست درست از آب در آمد. حزب 

نقالب روسیه کمونیست اندونزی اعضای بسیار بیشتری از حزب بلشویک در زمان ا

تر هزار نفر. طاقه کارگر اندونزی بزرگ 240داشت. یعنی حدود سه میلیون به نسات 

از طاقه کارگر روسیه در آستانه انقالب بود. دهقانان اندونزی جمعیت بیشتری از 

ژنرالی به نا  سوهارتو توس   9134دهقانان روسیه در آن زمان داشتند. در سال 

تایی را با حمایت آمریکا، دولت حزب کارگری بریتانیا سوکارنو منصوب شد که کود

و استرالیا سازمان داد و در جریان آن چیزی بی  نیم میلیون تا یک میلیون نفر قتل عا  

 شدند.

هایی بوده که لرزه بر جامعه خاورمیانه منطقه دیگری است که شاهد بسیاری از خیزش

اند. در عراق ملک فیصل در ن ماندهاند اما از ایجاد گسست با گذشته ناتواافکنده

ای سرنگون شد. حزب کمونیست عراق حزب بسیار توس  یک جناش توده 9149

تری  حزب کمونیست در جهان عرب به شمار قدرتمندی بود و در حقیقت بزرگ

آمد. ای  حزب وارد ائتالفی با حزب بورژوا ناسیونالیست بعث شد. حزب می

ها اعتقاد داشت که انقالب آینده، انقالبی ستکمونیست تحت کنترل استالینی
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کند. دموکراتیک است که اتحادی بی  احزاب طاقه کارگر و بورژوازی را طلب می

الاته چنی  ائتالفی به معنای زیر دست قرار داده شدن اولی توس  دومی بود. اعضای 

حزب  حزب کمونیست و طاقه کارگر بهای سنگینی برای ای  ائتالف پرداخت کردند.

  ها را به شکل بعث به رهاری ژنرال صدا  حسی  با کمک آمریکا کمونیست

 ای قتل عا  کرد.گسترده

شد. شوراها در  9171در ایران یک اعتصاب عمومی منجر به سرنگونی شاه در سال 

سراسر کشور پا گرفتند. متاسفانه رهاری ای  شوراها عمدتا به دست حزب طرفدار 

ن بود که انقالب را به جای انقالبی سوسیالیستی، انقالبی مسکوی توده و فداییا

کردند و به همی  خاطر از برقراری جمهوری اسالمی حمایت دموکراتیک فرض می

تری  قدردانی از حزب کردند. بدی  ترتیب آیت اهلل خمینی بدون نشان دادن کوچک

 .توده و فداییان به قدرت رسید و چپ مورد سرکوبی خونی  قرار گرفت

های شکست خورده اشاره کنم: مانند توانم به تعداد دیگری از انقالبم  می

 9138، فرانسه 9163، اسپانیا 9124-27، چی  9126، آلمان 9143و  9191مجارستان 

 .9175و پرتغال 

هم عرض قرار دادن انقالب دموکراتیک و انقالب سوسیالیستی و ترجیح دومی بر 

سوسیال دموکرات ناود بلکه به اصل راهنمای احزاب اولی، تنها ویژگی احزاب 

 استالینیست در سراسر جهان بدل شد.

 های نیمه تما  است.روسیه موردی است نایی در بی  تما  انقالب 9197انقالب 

گیری کرد، برانگیز ایجاد کرد: تزار کنارهیک وضعیت نوی  هیجان 9197انقالب فوریه 

پلیس منحل شد. در هر کارخانه شوراهای کارگری ها سلطنت به اتما  رسید، قرن

های سربازان به وجود آمد. تاسیس شدند. در بسیاری از واحدهای ارتش کمیته

 خاستند.شوراهای کارگران و سربازان در هر کجا بر می

و به موازات شوراها، نهادهای قدیمی به حیات خود  9197اما پس از انقالب فوریه 

چنان موقعیت خود را ها مالکی  قدیمی و مدیران قدیمی همانهادامه دادند. در کارخ

کردند: فرمانده ارتش ژنرال فرمایی میها حکمحفظ کرده بودند. در ارتش هنوز ژنرال

کورنیلوف بود که توس  تزار به ای  کار گمارده شده بود. به موازات قدرت شورایی 
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یارال از دوران تزاری حکومتی بورژوایی وجود داشت که توس  سیاستمداری ل

نامیدند، “ قدرت دو گانه”شد. ای  وضعیت که لنی  و تروتسکی آن را رهاری می

 سرشار از تناقض بود.

دادند بلکه به رهاران شوراها نه تنها در مقابل ماهیت ای  نهاد سر سختی به خرج می

های اتکردند که قدرت را دوباره به دست بگیرد. اک ریت هیبورژوازی التماس می

ها و سوسیال های دست راستی و منشویکنمایندگی شوراها در اختیار سوسیالیست

ناپذیر موقعیتی بود که در آن رولوسیونرها بود. ای  اتفاقی ناود بلکه محصول اجتناب

ها نفر از مرد  به چپ چرخیدند اما هنوز بسیاری از یادگارهای ایدئولوژیک میلیون

ها نفری که سابق بر ای  از تزار ه همراه داشتند. برای میلیوندوران تزاری را با خود ب

کردند، چرخش به چپ به معنای جهش مستقیم به سمت و جنگ پشتیاانی می

ها به های قدرتمند منشویکها ناود. یکی از چهرهتری  حزب یعنی بلشویکافراطی

ه داشت، لزو  نا  تزرتلی که در دولت موقت بورژوایی پست وزارت کشور را به عهد

تواند راه دیگری برای انقالب نمی”دهد: گونه توضیح میسازش با بورژوازی را ای 

وجود داشته باشد. ای  درست است که ما کل قدرت را در دست داریم و اگر  

ای برای انقالب رود اما ای  به معنای فاجعهانگشتمان را تکان دهیم  دولت از بی  می

 “خواهد بود.

آوریل، لنی  از سوییس به روسیه بازگشت، از طرف هزاران ت  از  6ه در هنگامی ک

کارگران و سربازان در ایستگاه فنالند در پتروگراد مورد استقاال قرار گرفت. چخیدزه 

رفیق لنی ، به نا  شورای ”صدر شورای پتروگراد به ای  شکل به او خوشامد گفت: 

کنیم گوییم... اما ما فکر میه خوشامد میپتروگراد و کل انقالب ورود تو را به روسی

که وظیفه اصلی دموکراسی انقالبی دفام از انقالب در مقابل تمامی تعدیات بیرونی و 

درونی است. چیزی که برای رسیدن به ای  هدف الز  است نه تفرقه که نزدیکی تما  

یگیری ای  صفوف دموکراتیک به همدیگر است. ما امیدواریم تو نیز در کنار ما به پ

که انقالب روسیه بخشی از لنی  در پاسخ با عنوان کردن ای ...“. اهداف بپردازی

ها به لنی  انقالب جهانی است، فراخوان تداو  انقالب را صادر کرد. واکنش منشویک

کامال خصمانه بود. م ال ای.پ.گلدنارگ عضو سابق کمیته مرکزی حزب بلشویک 
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ندیدای تاج و تختی اروپایی کرده است که در سی سال لنی  خود را کا”اعال  کرد که 

گذشته خالی بوده است: تاج و تخت باکونی ! عاارات جدید لنی  طنینی مشابه حقایق 

 .“کهنه و پوسیده آنارشیسم بدوی دارد

      ها و سوسیال رولوسیونرها که تجلی دموکراسی لنی  خودش را با منشویک

نداد. او پیگیرانه از فراخوان مارکس تاعیت نمود که در بورژوایی بودند وفق خرده

در انگلستان و فرانسه به کارگران توصیه کرد که کامال از اردوی  9858زمان انقالب 

کارگران آلمانی باید ”بورژوازی مستقل بمانند. مارکس نوشت: دموکراتیک خرده

ردن خودشان از منافع بیشتری  کمک را به پیروزی نهایی خودشان بنمایند، با آگاه ک

تری  زمان شان در سریعها، با اتخاذ موضع سیاسی مستقلطاقاتی متعلق به خود آن

که به واسطه عاارات ریاکارانه دموکراسی ممک ، با اجازه ندادن به خودشان برای ای 

ای در لزو  یک حزب مستقل سازمان یافته بورژوازی گمراه شوند و لحظهخرده

 .“تواند ای  باشد: انقالب مداو ها میروا دارند... شعار آنپرولتری تردید 

ها توانستند نظر اک ریت کارگران را ها حوادث طوفانی، بلشویکپس از روزها و ماه

ها افتاد و سپتامار شورای پتروگراد به دست بلشویک 1به خود جلب کنند. در 

ها اک ریت شورای شویکتروتسکی به عنوان صدر شورا برگزیده شد. در همان روز بل

نوامار  7مسکو را نیز به دست آوردند. از ای  لحظه تا برقراری قدرت کارگری در 

 فق  گا  کوچکی باقی مانده بود. 9197

کند. اندازد اما حزب طاقه را رهاری میطاقه کارگر و نه حزب، انقالب را به راه می

بدون ”کند: یستگی ادا میطور که تروتسکی حق مطلب را در ای  مورد به شاهمان

ها مانند بخاری که وارد محفظه پیستون نشود، یک سازمان رهاری کننده، انرژی توده

کند نه پیستون و نه محفظه که چه حرکت را ایجاد می نفت... اما آبه هدر خواهد ر

 “.همان بخار است...

های قالبروسیه و سایر ان 9197تفاوت بی  پیروزی و شکست، بی  انقالب اکتار 

ای وجود داشت که رهاری کارگری، در ای  است که در اولی یک حزب انقالبی توده

ای که بحران انقالبی توانند لحظهها نمیمورری را ایجاد کرد. زمانی که سوسیالیست

توانند نتیجه احتمالی را با ساخت  تدریجی یک دهد را تعیی  کنند، حتما میروی می
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 ص نمایند.حزب بزرگ انقالبی مشخ

اش را با ای  عاارت تما  کاتو یکی از اعضای سنای رو  عادت داشت که سخنرانی

و سرانجا  رو  کارتاژ را نابود کرد. ما باید سخنانمان را “ کارتاژ باید نابود شود!”کند: 

 “حزب انقالبی باید ساخته شود!”با ای  عاارت خاتمه دهیم: 

***** 

 

 

 

 * منابع برای مطالعه بیشتر

در روسیه  9197کند، انقالب اکتار طور که تونی کلیف در ای  فصل اشاره میهمان *

قرن بیستم است )که به گوری “ تما های نیمهانقالب”تنها انقالب پیروزمند در بی  

انقالب ”در مقابل “ انقالب نیمه تما ”برای انقالبیون تادیل شدند(. طرح مفهو  

ها در انقالبات و تحوالت قرن دالیل ناکامی کمونیستکلیدی برای تحلیل “ مداو 

بیستم است. برای آشنایی با ماانی آن بصیرت سیاسی و انقالبی در رهاری کمونیستی 

های که زمینه تداو  پیروزمندانه انقالب روسیه را فراهم ساخت، مطالعه ای  نوشته

 شود:لنی  توصیه می

  
 ، والدیمیر لنی  در انقالب حاضر( تزهای آوریل )درباره وظایف پرولتاریا

http://marx.org/farsi/archive/lenin/works/1917/tezhaye-

avril.pdf 

  
 ، والدیمیر لنی درباره قدرت دوگانه

http://marx.org/farsi/archive/lenin/works/1917/ghodrate-

doganeh.pdf 

  
تری  مروجان و حامیان در ایران حزب توده و ای از انقالب )مهمدرک مرحله *

یان آن ناودند( که دیوار چینی بی  انقالب فداییان اک ریت بودند اما تنها حام

http://marx.org/farsi/archive/lenin/works/1917/tezhaye-avril.pdf
http://marx.org/farsi/archive/lenin/works/1917/tezhaye-avril.pdf
http://marx.org/farsi/archive/lenin/works/1917/ghodrate-doganeh.pdf
http://marx.org/farsi/archive/lenin/works/1917/ghodrate-doganeh.pdf
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سوسیالیستی و انقالب دموکراتیک )ضد امپریالیستی، خلقی، دموکراتیک ملی و...( 

، “بورژوازی ملی”بورژوازی )تحت عنوان کشید و حق رهاری بورژوازی یا خردهمی

کی از شناخت، یو...( را بر انقالبات نوم دو  به رسمیت می“ بورژوازی مترقیخرده”

راند های تزوری و استراتژی بود که انقالبیون را به مسیری میبندیتری  صورتمهم

شد )از جمله که در نهایت به گورهای دسته جمعی و کشتارهای همگانی منجر می

در ایران(. در حقیقت با در پیش گرفت  ای  استراتژی، نوبت  30کشتارهای دهه 

ها رهاری آن را به دست رسید تا کمونیستنمیگاه فرا هی “ انقالب سوسیالیستی”

بگیرند و ای  چرخه معیوب در طول قرن بیستم بارها و بارها و پشت سر هم در نقاط 

های مناسای مختلف جهان تکرار شد. خوشاختانه تا امروز دست کم در ایران فعالیت

های ایتهای روشنگرانه در ای  زمینه و روش  ساخت  ابعاد ای  جنبرای افشاگری

وحشیانه برای افکار عمومی جهانی صورت گرفته است. یاد و خاطره جانااختگان ای  

شود. اما ای  کافی ای از سوی بازماندگان پاس داشته میکشتارها نیز به نحو شایسته

بندی سیاسی، نظری و راهاردی از نیست و امروز وقت آن رسیده است که به جمع

البیون و حاکم شدن ارتجام که چنی  فجایعی را به های شکست انقدالیل و زمینه

توانیم از وارد آمدن دناال داشت بپردازیم، چرا که اگر از گذشته درس نگیریم نمی

برای کسانی که ”گوید: هایی در آینده جلوگیری کنیم. کریس هارم  میچنی  خسارت

چه انجا  نجویند، ای  باوری مشترک است که آهای ماارزاتی شرکت میدر خیزش

های جدیدی برای ماارزه دهند کاری کامال نو است و اغلب نیز به طور مسلم راهمی

چه در گذشته بوده، وجود دهند. اما در عی  حال الگوهای رشدی مشابه آنارائه می

چنان مهر و دارد. به ویژه تفکر بسیاری از کسانی که درگیر ماارزات جدید هستند هم

ای از ها آمیزهکنند. نگرش آنای را دارد که علیه آن ماارزه میامعههای جنشان انگاره

های جا افتاده و رادیکالیسمی است که از ابتدا برای کشف تمکی  نسات به ایده

ها آگاهی متناقضی دارند که تا حدی انقالبی و آید. آنقدرت دسته جمعی خود فرا می

طور (. همان2005/  ستراتژی، سیاستخود انگیختگی، ا“ )طلاانه استتا حدی اصالح

از انقالب “ ایدرک مرحله”که اشاره شد در گذشته و به استناد تجارب مهم تاریخی، 

تری  توجیهات مسیری بود که در نهایت به شکست انقالبیون در مقابل یکی از مهم
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توجیهات گوناگون و “ انقالب نیمه تما ”انداز شد. امروز چشمارتجام منجر می

نیز پیدا کرده است. نکته جالب اما نه “ ایدرک مرحله”گارنگ دیگری به غیر از رن

تری  مشتریان چنی  جاست که بازماندگان حزب توده و اک ریت مهمغیر منتظره ای 

المللی و هایی که امروز در سطح بی هایی هستند. به عنوان م ال یکی از تزوریتزوری

تغییر جهان بدون ”ی است که نا  خود را شود، تزورتحت عنوان چپ مطرح می

ها یکی از که از نظر مارکسیست-نا  نهاده و تصرف قدرت سیاسی را “ تصرف قدرت

برای انقالبیون مجاز   -ها در به پیروزی رساندن و تداو  انقالب استتری  حلقهمهم

د. داند. اندیشمندی که ای  ایده را ارائه داده است، جان هالووی نا  دارنمی

المللی نقدهای اساسی از نظریات های مطرح در سطح بی خوشاختانه مارکسیست

توانید مطالب زیر اند. برای آشنایی با دو نمونه از ای  نقدها میهالووی به دست داده

 را بخوانید:

، مناظره الکس کالینیکوس و توان جهان را بدون کسب قدرت تغییر داد؟آیا می

 جان هالووی

http://www.hafteh.de/?p=8434  

 ، دانیل ب  سعید پیرامون تغییر جهان بدون تصرف قدرت هالووی

http://nashrebidar.com/gunagun/ketabha/soghey%20enghlabi/pi

ramon%20taghir.htm  

و در دو جلد “ نشر بیدار”برای خواندن بقیه مقاالت در نقد نظرات هالووی که توس  

 تهیه شده است به ای  آدرس مراجعه کنید:“ درباره سوژه انقالبی”تحت عنوان 

http://nashrebidar.com/gunagun/gonagon.htm 

  
ها )منشویسم، کند، رفرمیستهمان طور که کلیف هم در ای  فصل اشاره می *

ای از انقالب تری  حامیان درک مرحلهها مهمسوسیال دموکراسی و...( و استالینیست

را به از انقالب، توجه شما “ ایدرک مرحله”هستند. برای آشنایی زنده و ملموس با 

کنیم. ایرج اسکندری در مقا  دبیر کلی حزب نقل قولی از ایرج اسکندری جلب می

“ ایتر مشی تودهشناخت دقیق”مقاله بلندی را تحت عنوان  9642توده در سال 

http://www.hafteh.de/?p=8434
http://nashrebidar.com/gunagun/ketabha/soghey%20enghlabi/piramon%20taghir.htm
http://nashrebidar.com/gunagun/ketabha/soghey%20enghlabi/piramon%20taghir.htm
http://nashrebidar.com/gunagun/gonagon.htm
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کنند. در معرفی می“ ارر بالینی”ها هنوز ای  نوشته را به عنوان ایمنتشر ساخت. توده

آمده “ روانه: سوزاندن مراحل تکامل انقالبالت چپتمای”ای  نوشته در زیر تیتر 

 است:

هدف غائی حزب توده ایران استقرار سوسیالیسم و انجا  تما  مراحل عالیه ”

جا که هنوز مسزله رهائی مرد  ایران از قید از آن اماآن در ایران است 

ک  ساخت  بقایای نظامات ماقال سرمایه غارتگر امپریالیستی و ریشه

داری حل نشده است و تضاد عمده جامعه کنونی کشور عاارت از سرمایه

تضاد اک ریت مطلق مرد  ایران با امپریالیسم و سیاست نواستعماریش و 

تضاد مرد  ایران با ارتجام و قشرهای وابسته به امپریالیسم و بقایای نظامات 

داری است، مسزله تامی  استقالل واقعی و دمکراتیک که  پیش از سرمایه

کردن حیات اقتصادی و سیاسی کشور کماکان در دستور روز است. بنابرای  

کشور ما هنوز در مرحله انقالب ملی و دمکراتیک قرار دارد و به همی  

ساب هدف استراتژی ای  مرحله انقالب انتقال قدرت حاکمه از دست 

داران بزرگ وابسته به داران و زمی طاقات و قشرهای ارتجاعی )سرمایه

ریالیسم( به دست طاقات و قشرهای ملی و دمکراتیک، یعنی کارگران، امپ

بورژوازی و قشرهای ملی و مترقی خردهدهقانان، زحمتکشان شهری، 

ی اساسی و استقرار حکومت ملی و دمکراتیک است... وسیله بورژوازی،

تامی  پیروزی قطعی انقالب ملی و دمکراتیک ایجاد جاهه واحد کلیه 

دمکراتیک است. طاقه کارگر و حزب آن رک  اساسی جاهه  نیروهای ملی و

ست. ایواحد است. اتحاد کارگران و دهقانان استخوان بندی چنی  جاهه

اتحاد و اتحاد عمل با کلیه نیروهای ملی حزب توده ایران با تما  قوا برای 

ها و مشکالت ای  امر، خواهد کوشید و  با توجه به بغرنجیو دمکراتیک 

یگیری و ابتکار و حرکت گا  به گا  به سوی هدف مهم را که نرمش، پ

خرده دهد... وریقه پیروزی خلق است، اسلوب عمل خود قرار می

نیز، پس از  چنی  قشرهای مترقی و ملی بورژوازیبورژوازی، و هم

در ای  مرحله از انقالب  یاران و متحدی  خلقزحمتکشان شهری در مدار 
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 )تاکیدها از ماست(.“ د... اجتماعی به شمار رفته ان

   راهی و سرنوشت حزب توده درست ده سال پس از نوشت  ای  مقاله، نتیجه هم

 را به خوبی روش  ساخت.“ یاران و متحدی  خلق”دوشی با هم

  
رغم اهمیت بسیار آن منابع کمی به فارسی موجود در مورد انقالب آلمان علی *

 است. نگاه کنید به:

، کریس هارم ، ترجمه پرویز بابایی و جمشید نوایی، نشر نگاه، جهانتاریخ مردمی 

 .422-67، صص 9683

 و

اش برای مقاله پیتر رچلف که یک کمونیست ضد بلشویک است اما مطالعه نوشته

 کسب اطالم از اوضام طاقه کارگر آلمان در آن دوره خالی از لطف نیست:

  
 ، پیتر رچلف (9198-23فعالیت طبقه کارگر و شوراها در آلمان )

http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_1/ketab1458/keta

b1458.pdf 

  
 در مورد قتل عا  یک میلیون کمونیست در اندونزی نگاه کنید به:  *

 ، مای ویشلم ، ترجمه حمید قربانی شدهقتل عام فراموش 

i2008.wordpress.com/2007/08/16/%D9%82http://azad

-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%84

%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8

-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%B4

-%D9%85%D8%A7%DB%8C

%D9%88%DB%8C%D8%B4%D9%84%D9%85%D9

%86/ 

  
  9166 –سند انتقاد از خود حزب کمونیست اندونزی  

http://www.sarbedaran.org/rim/jbf/j24indonesia.htm 

  

http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_1/ketab1458/ketab1458.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_1/ketab1458/ketab1458.pdf
http://azadi2008.wordpress.com/2007/08/16/%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B4%D9%84%D9%85%D9%86/
http://azadi2008.wordpress.com/2007/08/16/%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B4%D9%84%D9%85%D9%86/
http://azadi2008.wordpress.com/2007/08/16/%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B4%D9%84%D9%85%D9%86/
http://azadi2008.wordpress.com/2007/08/16/%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B4%D9%84%D9%85%D9%86/
http://azadi2008.wordpress.com/2007/08/16/%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B4%D9%84%D9%85%D9%86/
http://azadi2008.wordpress.com/2007/08/16/%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B4%D9%84%D9%85%D9%86/
http://azadi2008.wordpress.com/2007/08/16/%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B4%D9%84%D9%85%D9%86/
http://azadi2008.wordpress.com/2007/08/16/%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B4%D9%84%D9%85%D9%86/
http://www.sarbedaran.org/rim/jbf/j24indonesia.htm
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در مورد جناش کمونیستی در عراق و سرنوشت تراژیک آن، که با سه دوره کشتار  *

شته کوتاه از مواجه شد نیز منابع زیادی به فارسی در دست نیست. نگاه کنید به ای  نو

 “:ها در عراق توسط ندامسرکوب چپ”تحت عنوان “ انجم  فرهنگی هنری سایه”

http://saayeh81.blogfa.com/post/77/%D8%B3%D8%B1%DA%

A9%D9%88%D8%A8-%DA%86%D9%BE-

%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-

%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-

%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82  

 

  تر* منابع برای مطالعه گسترده

 پیدایش نظریه عا  انقالب مداو ، میشل لووی

http://www.nashrebidar.com/sysialism/ketabha/sosy..14enteqha

l%20be/pedayesch.htm 

  

 

 

  

http://saayeh81.blogfa.com/post/77/%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8-%DA%86%D9%BE-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://saayeh81.blogfa.com/post/77/%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8-%DA%86%D9%BE-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://saayeh81.blogfa.com/post/77/%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8-%DA%86%D9%BE-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://saayeh81.blogfa.com/post/77/%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8-%DA%86%D9%BE-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://saayeh81.blogfa.com/post/77/%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8-%DA%86%D9%BE-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://www.nashrebidar.com/sysialism/ketabha/sosy..14enteqhal%20be/pedayesch.htm
http://www.nashrebidar.com/sysialism/ketabha/sosy..14enteqhal%20be/pedayesch.htm
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 فصل سیزدهم

 

 مارکسیزم و دموکراسی
  

 

 

 

 

گویند که باوری عمومی در ای که دوستان م  هستند به م  میهای ترکیهسوسیالیست

کشور به اتحادیه اروپا ملحق شود، دموکراسی تضمی  ترکیه وجود دارد که اگر 

دهم تصویری که به ای  استدالل مشخص بپرداز ، ترجیح میخواهد شد. پیش از ای 

 تر از رابطه بی  دموکراسی و تغییر در جامعه ترسیم کنم.عمومی

 بود. اگر چه“ حاکمیت مرد ”در یونان باستان ابدام شد و به معنای “ دموکراسی”کلمه 

 بردگان و زنان و اهالی غیر آتنی در ای  دموکراسی از حق رای برخوردار ناودند.

حق رای عمومی به خودی خود تضمی  کننده حاکمیت مرد  نیست. در واقع ای  

پرسی ناپلزون سو  بود که از رای عمومی برای تحمیل کردن دیکتاتوری از طریق همه

انده را علیه پاریس پیشرفته به حرکت های عقب ماستفاده کرد: دولت مرکزی استان

درآورد. همی  طور بیسمارک که رای عمومی را در آلمان رایج ساخت، از آن برای 

داران پروس( علیه بیشتر کردن قدرت قیصر، شاهزادگان و یونکرها )زمی 

 های برلی  بهره جست.سوسیالیست

-می ه، انگلستان یا آلمانداری مانند فرانسهای دموکراتیک سرمایهوقتی کسی به دولت

یابد که حق رای عمومی در ای  کشورها وجود داد و نمایندگان پارلمان نگرد در می

شوند اما ای  دموکراسی صوری و سطحی است. به شکل دموکراتیک انتخاب می

شوند اما قضات، افسران پلیس و فرماندهان ارتش نه. نمایندگان پارلمان انتخاب می

مرد  از ای  حق برخوردار نیستند که به شکل دموکراتیک روسای باالتر از ای ، 
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داران و ها را برکنار سازند. سرمایهها را انتخاب کنند و در صورت تمایل آنکارخانه

هی  فقیر یا رروتمندی ”گوید: کارگران از نظر قانون برابر هستند. وقتی که قانون می

ظاهراً با هم برابرند. به همی  ترتیب  هایعنی آن“ مجاز به خوابیدن در پارک نیست

هر کسی اعم از رروتمند و فقیر، حق سکونت در هتل ریتز را ”گوید وقتی قانون می

 ، بی  رروتمند و فقیر تاعیضی قائل نشده است.“دارد

ای در بریتانیا مانند هر شهروند دیگری تنها یک حق رای دارد. در یک غول رسانه

-ای را در دست دارد ترل یک امپراطوری بزرگ رسانهواقع رابرت مورداک که کن

میلیون نسخه فروش دارد و به عالوه تایمز و  5روزنامه او به نا  سان روزانه 

که تیراژ بسیار باالیی دارند و همی  طور ساندی تایمز به او تعلق “ خارهای جهان”

برای خودش اصالً حق رای ندارد چون به دالیل تجاری تاعیت آمریکا را  -دارند

درصد از حقوقشان را به عنوان مالیات بر  26انتخاب کرده است. کارگران بریتانیایی 

درصد از  0/4کنند. مورداک تنها درصد آن را در بیمه ملی صرف می 90در آمد و 

هایش را در یک پناهگاه مالیاتی پردازد چون او کمپانیسودش را به عنوان مالیات می

داران از کرده است. در عی  حال الاته که کارگران و سرمایهدر جزیره کایم  رات 

کند را منظر قانون برابرند و صد الاته که آن کارگر چاپی که برای مورداک کار می

توان به طور غیر قانونی از حقوقش محرو  کرد. م  حاضر  شرط باند  که به نمی

نیا رقابت کنم و شکستش المپیک برو  و با لینفورد کریستی قهرمان دو سرعت بریتا

ساله در یک اتومایل خوب نشسته باشم و یک  82بدهم  الاته در صورتی که م  

 راننده خوب نیز داشته باشم.

برد. در ها یا نژادها را از بی  نمیتر از ای ، یک دموکراسی صوری، ستم بر ملیتمهم

وق دموکراتیک جا از حقهزار سفیدپوست ساک  آن 200رودزیا )زیماابوه کنونی( 

جا روا داشته     پوست در آنون سیاهبرخوردارند. ای  مساله ستمی که بر پنج میلی

ها علیه دهد بلکه بر عکس باعث تقویت اتحاد سفیدپوستشود را تقلیل نمیمی

 شود.سیاهان می

ای  واقعیت که اسراییل دولتی دموکراتیک است به ای  معنا نیست که سه میلیون 

شان یا حق اند حق بازگشت به سرزمی که از سرزمی  خودشان رانده شدهفلسطینی 
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شان را دارند. معیار کلیدی برای تشخیص قدرتمند بودن دموکراسی اراات موجودیت

شدگان به قدرت واقعی است. در سال مردمی، میزان دستیابی ستمدیدگان و سرکوب

    زد دست به اعتصاب لنی  نوشت که وقتی یک کارگر برای افزایش دستم 9102

چی عمل کرده است اما هنگامی که به خاطر آزار زند، تنها به م ابه یک اتحادیهمی

کند، یک سوسیالیست انقالبی واقعی است. او ای  گونه ادامه داد یهودیان اعتصاب می

در شرایطی که با یک ملت ستمگر و یک ملت “ ما تریاون ستمدیدگان هستیم.”که: 

های متعلق به ملیت حاکم، نارد اجه هستیم، وظیفه محوری سوسیالیستدیده موستم

برای حق تعیی  سرنوشت ملیت تحت ستم است. برای ایجاد وحدت بی  پرولتاریای 

ملیت فرودست و پرولتاریای ملیت حاکم، الز  است که پرولتاریای متعلق به ملیت 

ال پرولتاریای متعلق به حاکم بر حق جدایی ملیت زیر ستم تاکید کند و در همان ح

 ملیت تحت ستم باید قدرتمندانه برای اتحاد با پرولتاریای ملیت حاکم دلیل بیاورد.

فرض مطالای که در باال بیان شد ای  است که ستم بر یک ملت، نه تنها به پیش

کند. یک پرولتاریای ملیت تحت ستم که بر پرولتاریای ملیت حاکم نیز آسیب وارد می

دپوست در ایاالت متحده آمریکا از حقوق بیشتری در مقایسه با یک کارگر کارگر سفی

سیاه برخوردار است. بهتر بودن شرای  یک کارگر سفید به نسات یک کارگر سیاه از 

حیث دستمزد، شغل، مسک  و... در م الً تگزاس مشهودتر از نیویورک است. بدی  

شوند اما سیاهان منتفع می ترتیب بدیهی است که کارگران سفیدپوست از ستم بر

شرای  کار و دستمزد و مسک  کارگران سفیدپوست در تگزاس بسیار بدتر از 

 کارگران سفیدپوست در نیویورک است.

گیری یک دموکراسی مردمی و واقعاً فعال، هماستگی کارگران نکته کلیدی در شکل

 فراتر از نژاد، ملیت و جنسیت است.

دید ، کامالً ای مربوط به زلزله سال گذشته ترکیه را میهوقتی م  در تلویزیون صحنه

روش  بود که زلزله بیشتری  آسیب را به محالت فقیرنشی  وارد کرده است حال چه 

های مناطق رروتمندنشی  ها؛ در حالی که خانهکردها ساک  آن منطقه باشند و چه ترک

داد. ارتش ترکیه نشان میآسیب ندیده بودند. ای  تصاویر نقش ارتش را نیز به خوبی 

دومی  ارتش بزرگ ناتو پس از ارتش آمریکاست. پس از وقوم زلزله، سربازان برای 
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شان و نه با بلدوزر برای نجات هایبرقراری نظم سریعاً از راه رسیدند الاته با سالح

 دیدگان.جان آسیب

کنندگی عمل-ملحق شدن ترکیه به بازار مشترک اروپا به هی  وجه منجر به رشد خود

کنندگی توده عمل-ها خودکارگران نخواهد شد. نکته کلیدی برای مارکسیست

بایست پاس کارگران است. الاته هر حق دموکراتیکی هر چند کوچک و محدود می

آید. همان ای به دست نمیای جز با عمل تودهداشته شود. اما دموکراسی واقعی توده

قه کارگر تنها به دست خود کارگران میسر رهایی طا”گوید: طور که مارکس می

 “است.

که تاریخ از باال ساخته  شدهکل سنت تاریخی نظا  آموزشی در ای  جمله خالصه 

آموزیم و به ها چیزهایی میشود. ما درباره تاریخ شاهان و امپراطورها و ژنرالمی

ارد شرودر و وزیر ترکیه در کنار تونی بلر و گرههمی  خاطر ای  توهم که اگر نخست

بایست لیونل ژوسپ  بنشیند دموکراسی واقعی ایجاد خواهد شد، توهمی است که می

 از بی  برود.

توانند به اهداف زدن در پستوهای تاریخ، که با ماارزه طاقاتی میکارگران نه با حقه

 خود دست پیدا کنند.

***** 

 

  

 منابع برای مطالعه بیشتر * 

در خصوص دموکراسی در دوران کنونی و با یک دیدگاه مارکسیستی  *

 شوید:آشنا می“  موج گذار به دموکراسی”و “ دموکراتیزاسیون”

 ، منصور حکمتدموکراسی: تعابیر و واقعیات

http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_2/ketab2816/keta

b2816.pdf 

  
 

http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_2/ketab2816/ketab2816.pdf
http://ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_2/ketab2816/ketab2816.pdf
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 ترمنابع برای مطالعه گسترده* 

دیکتاتوری پرولتاریا یکی از مقوالت بسیار مهم در اندیشه مارکسیستی است که مورد 

قرار گرفته است. به خاطر “ ضدیت آشکار با دموکراسی”ها به خاطر شدیدتری  هجمه

( در فرانسه LCRاتحادیه کمونیستی انقالبی )الم ل ها فیای  تهاجامات و سوء تفاهم

میالدی تصویب کرد که برای جلوگیری  80در یک گردهمایی رسمی در اواخر دهه 

در زمانه “ دیکتاتوری”از برداشت نادرست و به خاطر کاربردهای بسیار متفاوت واژه 

 به جای آن“ دموکراسی سوسیالیستی”ما در مقایسه با زمانه مارکس، از اصطالح 

جا معرفی استفاده شود. به هر روی چند مقاله روشنگرانه و مفید در ای  زمینه در ای 

 :شوندمی

، ارنست مندل، ترجمه هوشنگ دموکراسی سوسیالیستی و دیکتاتوری پرولتری

های انقالبی فرانسه سپهر، بخش فارسی وب سایت ارنست مندل )اتحادیه کمونیست

(LCRتحت تاریر ارنست مندل قرار )  داشتند و تصمیمی که در باال اشاره شد، در

 نتیجه ای  نظریات اتخاذ شد(:

http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/pdf/socialist-

democracy.pdf 

  
 زاده هال دریپر، ترجمه  . مهدی ،مارکسیزم و دیکتاتوری پرولتاریا

http://www.nashrebidar.com/gunagun/ketabha/diktatori%20p/m

arks%20we%20ditatori.htm  

 هال دریپر، ترجمه سوس  روستا، هال دریپر، مر  دولت نزد مارکس و انگلس

http://www.nashrebidar.com/gunagun/ketabha/diktatori%20p/m

arge%20dolat.htm  

  ، مونتی جانستون، ترجمه ح. ریاحیمارکس و بالنکی و حاکمیت اکثریت

http://www.nashrebidar.com/gunagun/ketabha/diktatori%20p/m

arks,balanki.htm  

، مونتی جانستون، ترجمه کمون پاریس و دریافت مارکس از دیکتاتوری پرولتاریا

http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/pdf/socialist-democracy.pdf
http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/pdf/socialist-democracy.pdf
http://www.nashrebidar.com/gunagun/ketabha/diktatori%20p/marks%20we%20ditatori.htm
http://www.nashrebidar.com/gunagun/ketabha/diktatori%20p/marks%20we%20ditatori.htm
http://www.nashrebidar.com/gunagun/ketabha/diktatori%20p/marge%20dolat.htm
http://www.nashrebidar.com/gunagun/ketabha/diktatori%20p/marge%20dolat.htm
http://www.nashrebidar.com/gunagun/ketabha/diktatori%20p/marks,balanki.htm
http://www.nashrebidar.com/gunagun/ketabha/diktatori%20p/marks,balanki.htm
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 زاده  . مهدی

http://www.nashrebidar.com/gunagun/ketabha/diktatori%20p/k

omon%20paris.htm 

 

  

 * توضیحات

که  با دولت چگونه برخورد کنیم؟ای تحت عنوان الکس کالینیکوس در مقاله* 

توس  فریارز راستی در سایت راه کارگر به فارسی برگردانده شده است، به تفکیک 

سه موضع رفرمیستی )اصالح طلاانه(، اتونومیستی )دوری گزیدن از قدرت( و 

پردازد و در توضیح مورد سو  که با تیتر سوسیالیستی انقالبی در ای  زمینه می

 نویسد: شده است، میمشخص “ انقالب به عنوان پیروزی دموکراسی”

طلای و اتونومیسم ناامیدی است. هر دو جریان در عامل مشترک در اصالح”

ناپذیر اند که قدرت سرمایه و دولت حامی آن شکستای  باور مشترک

داری به عنوان عامل با حس  نیت در است. بنابرای  یا ما با دولت سرمایه

کنیم از آن اجتناب کنیم یا شویم یا تالش میتحول اجتماعی رو به رو می

کنند که سرمایه و های انقالبی فکر نمیآن را محدود سازیم. سوسیالیست

ها را سرنگون کرد. یک مناع توان آنقدر قوی هستند که نمیدولت آن

های داری وجود دارد. ای  مناع در ظرفیتقدرت بدیل در جامعه سرمایه

ی مرد  باید جستجو شود که توده دهی دموکراتیکیی خودسازمانالعادهفوق

 عادی از آن برخوردارند.

ها متعلق به طاقه کارگر است که مجاور به تری  مورد ای  گونه قدرتمهم

تری  منافع خویش است. دهی جمعی خود برای دفام از اساسیسازمان

بسیج و خودسازماندهی کارگران به خصوص از ای  نظر مهم است که از 

داری برخوردار است. و بنابرای  مناساات تولید سرمایهقدرت فلج کردن 

توانند آفرینش سود را که بنیاد ای  نظا  است متوقف سازند. ها میآن

دهی های کارگری در ای  است که چارچوبی برای سازماناهمیت اتحادیه

http://www.nashrebidar.com/gunagun/ketabha/diktatori%20p/komon%20paris.htm
http://www.nashrebidar.com/gunagun/ketabha/diktatori%20p/komon%20paris.htm
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کند. که براساس آن برای مقاومت روزانه در برابر است مار کارگران ایجاد می

 گیرد.شکل می

های در اختیار کارگران نیست. جناش دهی منحصراًسازمان-الاته خود

ای با طاقه داری جهانی و جنگ که اکنون صرفاً تا اندازهمعاصر علیه سرمایه

آوری از کنش های شگفتپوشی دارند ظرفیتیافته همکارگر سازمان

ای هماهنگ در فراسوی مرزهای ملی در اعتراض به نشست سران کشوره

فوریه به معرض  94بزرگ، از طریق فورو  اجتماعی و بیش از همه جناش 

 نمایش گذاشته است.

هایی های جدید ماارزه از سیاتل تا کنون جناشی دورهیک ویژگی برجسته

م ال در امریکای التی  - اند که بر اساس محل کار به وجود نیامدندبوده

تروس در آرژانتی . اما ای  پیکه زمی  به عالوهدهقانان کوچک و دهقانان بی

)م ال  اندیافته اشکال مختلفی از رواب  داشتهها با طاقه کارگر سازمانجناش

ها از شد(. اما هی  یک از آنتروس توس  اتحادیه بیکاران رهاری میپیکه

  قدرت اقتصادی کارگران برخوردار نیستند به خاطر ای  که ]بنیان[ 

 ها استوار است.داری بر کار آنسرمایه

رفتند که ای فراتر میدر گذشته در اوج ماارزات کارگران از محدوده

های سیاسی و ها برای خواستکنند. آنها به طور متعارف عمل میاتحادیه

ها برای تعقیب ای  ماارزات کردند. آنای اقدا  میاقتصادی به اعتصاب توده

دند که تمامی طاقه را در آوراشکال جدیدی از سازماندهی به وجود می

کرد. ای  سطح محلی و ملی بر اساس نمایندگی شوراهای کارگری متحد می

در انقالب - ای قرن بیستم سر بر آورداشکال از نو در برآمدهای بزرگ توده

در مجارستان، در  9143اسپانیا، در  9163روسیه، در انقالب  9197و  9104

 در لهستان. 9189لیدارینوش در در ایران و ظهور سو 9177-71انقالب

     تر از دموکراسی را تجسم ای  شوراهای کارگری یک شکل پیشرفته

شود. ای  دموکراسی داری اجرا میبخشیدند که در جوامع لیارال سرمایهمی

گیری غیرمتمرکز در جایی که مرد  کار و ها، تصمیمبر اساس شرکت پایه
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های باالتر در مقابل مایندگان ارگانکنند و مسزولیت مستقیم نزندگی می

شان. کارگران ای  اشکال سازمانی را هر باره برای برآوردن کنندگانانتخاب

آورند و شوراها یک راه بدیل شان مجدداً به وجود مینیازهای اولیه ماارزه

ی جامعه را در مقابل اشکال متمرکز و بوروکراتیک قدرت نشان از اداره

 داری متکی بر آن است.سرمایه یدهد که سلطهمی

از طریق دموکراسی کارگری است که اک ریت تحت ستم و است مار شده      

داری بسیج کند. در واقع توانند نیروی الز  را برای تصرف دولت سرمایهمی

گیری شوراهای کارگری مورر است نیاز به یکی از فشارهایی که در شکل

امالن دولتی است، هنگامی که تصرف عملکردهای حکومت محلی از ع

شکند، دلیلی وجود ای در هم میهای تودهطی اعتصاب“ خدمات معمول”

ندارد که شوراهای کارگری در سطح جایگزی  کردن نمایندگان محلی 

ی ملی را در بر بگیرند از ای  ها کل جامعهدولت باقی بمانند. وقتی که آن

د که جایگزی  دولت به طور ظرفیت سازمانی و قدرت اقتصادی برخوردارن

کل بشوند. نیل به ای  هدف وابسته به تکامل دولت کارگری با متمرکز 

بر مقاومت  -اگر الز  باشد با قهر-کردن قدرت خود بر فایق آمدن 

داری است. ای  اساساً یک مساله های مرکزی و دولت سرمایهدستگاه

چوب اشکال جدید سیاسی است نه تشکیالتی، و به ماارزه سیاسی در چار

  قدرت کارگری نیاز دارد؛ تا اک ریت را برای قاول ای  که یا دولت 

داری را دیر یا زود خلع سالح کند یا او قدرت قهریه خود را برای سرمایه

ای به کار گیرد. ای  باالتری  کارکرد حزب درهم شکست  قدرت توده

یروزی ای  استدالل ای است: نه کسب قدرت برای خود، بلکه پانقالبی توده

داری را درهم که دموکراسی جدید باید آخری  سنگرهای قدرت سرمایه

بشکند. در سنت کالسیک مارکسیسم، انقالب درباره یک کودتای اقلیت 

های نیست، بلکه گسترش اشکال دموکراسی کارگری است که طی اعتصاب

ر برابر نهادهای ی ماارزه یا ضد قدرت دای از ای  که وسایل ساده ادامهتوده

ها به هایی که از طریق آن تودهداری باشد به ارگانی سرمایهاصلی سلطه
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یابد. انقالب باید کسب طور واقعی برای خودحکومتی بر جامعه تکامل می

داری برای قدرت را مطرح کند چون در غیر ای  صورت، دولت سرمایه

شد. اما واژگون  تادیل شدن به پایگاهی برای ضد انقالب تادیل خواهد

ی کردن دولت موجود، اوج یک روند خودرهایی است که طی آن توده

گیرند و بنای جهان نوی  را آغاز ی جامعه را به دست میمرد  عادی اداره

 “کنند.می

 کل مقاله را می توانید در ای  لینک باینید: 

http://rahekaregar.com/maghalat/200910/gov.html 

  
پرداز مارکسیست یونانی در آخری  کتابش به شیوه خاص نیکوس پوالنزاس نظریه* 

رات دارای ارائه داده است. به نظخود تحلیلی از جایگاه دموکراسی در نظا  سرمایه

پوالنزاس به ویژه در ارر آخرش، انتقادات بسیاری از منظر مارکسیستی وارد شده است 

اما تحلیل او در ای  بخش واجد وجوه قابل توجه و استفاده نیز هست. وی به 

کند که به وسیله آن، ماارزه طاقاتی در عرصه اقتصادی را هایی اشاره میمکانیسم

ها، طاقه کارگر را از فرایند ماارزه بر سر از ای  روشکند. دولت با استفاده استتار می

سازد و با ایجاد تفرقه در درون طاقات تحت سلطه، تصرف وسایل تولید جدا می

کند. از ای  رو دولت تنها واضع و مجری داری را باز تولید میرواب  تولید سرمایه

های نامارده، ق مکانیز دارانه نیست بلکه از طریقوانی  حامی مالکیت و رواب  سرمایه

کند. کار شرای  انااشت و کنترل سرمایه توس  طاقات مسل  را تضمی  و تامی  می

ها، انتقال منازعه و کشمکش از حوزه اقتصادی به حوزه ویژه اصلی ای  مکانیسم

سره جدا و سیاسی است. از ای  طریق حوزه سیاسی ظاهراً از حوزه اقتصادی یک

 شود.منفک می

 کند:زاس در ای  رابطه به چهار مکانیز  اشاره میپوالن

جدایی فرایندهای فکری از فرایندهای تولیدی )جدایی تکنولوژی و فرایند کار،  -

سازی قدرت سیاسی، انحصار علم در دانش و تکنولوژی در خدمت توجیه و مشروم

ایدئولوژی ای و کار بدنی، جلوه دادن دست دولت و جداکردن آن از مصرف توده

ای از حقایق علمی و فنی و تخصصی، سیاسی حقوقی بورژوایی به م ابه مجموعه

http://rahekaregar.com/maghalat/200910/gov.html
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داری مدرن و ها به کارگزاران اصلی دولت سرمایهتادیل روشنفکران و ایدئولوگ

 ها به استقرار در حریم قدرت، ...(تمایل آن

اعضاء  سازی شهروندان: بحث دموکراسی به ای  قسمت تعلق دارد. دولتفردی -

ها داران و خواه کارگران را از مت  زندگی جمعی و موقعیت آنطاقات، خواه سرمایه

 کند. هر عضو می“ تفرید”و “ تجزیه”در ماارزه طاقاتی در سطح تولید اقتصادی 

شود. بدی  در نظر گرفته می“ فرد”و “ شهروند”ای به صورت مجرد به عنوان طاقه

شمارد. دولت در ت کلی اعضای طاقات مختلف میسال دولت خود را نماینده خواس

کند، اعضاء طاقات عی  حال که طاقه کارگر را از نظر سیاسی متفرق و ضعیف می

به وحدت طاقاتی سوق “ تفرق شهروندانه”مسل  را بار دیگر در عرصه سیاسی از 

ی گردد و جدا افتادگدهد. از ای  طریق خصلت طاقاتی رواب  اجتماعی استتار میمی

شود. دولت تنها انعکاسی از نظا  تقسیم کار و تفرقه اعضای طاقه کارگر بازتولید می

دارانه نیست، بلکه خود از طریق بازتولید وضعیت جدا افتادگی کارگران از سرمایه

وسایل تولید یعنی فردیت طاقاتی خود نقش مورری در سازماندهی تقسیم کار 

ای  کار را از طریق دستگاه ایدئولوژیک خود دهد. دستگاه دولت اجتماعی انجا  می

دهد. در فرایند ای  استحاله اساسی، ایدئولوژی بورژوایی فرد را واجد حق و انجا  می

آورد. ای  افراد و شهروندان انتزاعی در درون مناع قدرت و حاکمیت به شمار می

آن پارلمان  گردند که تجلیاز حقوقی برخوردار می“ فرد”ساخت دولت ملی به عنوان 

بورژوایی است. در نتیجه ماارزه بر سر کنترل وسایل تولید به جدال بر سر نحوه اداره 

شود. اگر چه خود ای  فرایند هم به منظور ایجاد امکان منازعه بی  جامعه تادیل می

شود و آمیز اختالفات تعایه  میهای مختلف طاقه مسل  و حل و فصل مسالمتبخش

دکی برای ماارزه طاقات تحت سلطه آن هم تنها در مسایل در نهایت فرصت ان

 آید.سیاسی و در چارچوب دموکراسی پارلمانی به وجود می

قانون و حقوق )چارچوب صوری هماستگی افراد تجزیه شده از حیطه تولید،  -

در حیطه دولت ملی، جزیی از انحصار خشونت فیزیکی “ فرد شهروند”تعیی  جایگاه 

  استفاده توامان از ایدئولوژی و زور، سلطه سیاسی ماتنی بر  در دستان دولت،

 های اجاار و اجمام، مظهر اجاار اجمام آمیز، ...( تکنیک
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بخشی به افرادی “ وحدت”سرزمی ، ملت )سرزمی  بخشیدن به کارگران اصوالً بی -

 اند، ...( که به طاقات تقسیم شده

های مارکسیستی، حسی  ، اندیشه9، ج های سیاسی قرن بیستمتاریخ اندیشه)نک به 

 (624-660، صص9683بشیریه، نشر نی، چاپ هفتم 

  
تر اشاره شد، تونی کلیف در خانواده یهودی و از پدر و مادری طور که پیشهمان* 

صهیونیست در فلسطی  به دنیا آمد ولی پس از کمونیست شدن، به یک ضد 

( تحت 9118های آخر عمرش )الای در سصهیونیست پیگیر بدل گشت. وی مقاله

نوشت و در آن تجربه و نظرات خود در ای  “ های خشونت اسراییلریشه”عنوان 

 زمینه را توضیح داد. ای  مطلب کوتاه را با ترجمه صادق افروز بخوانید:

   آور  ا  را در فلسطی  به یاد میهنگامی که خاطرات دوران جوانی”

گذار اهمیت، پایهوچک و به ظاهر بییابم که چگونه آن حوادث کدرمی

 اند.خشونت و وحشیگری امروزه دولت اسرائیل بوده

ها و اعتقاد به مسک  اولیه  صهیونیسم یعنی اعتقاد به جدا کردن یهودی

ها. ای  اعتقاد به خشونت کنونی دولتی منجر شده است. پدر و مادر یهودی

به مقصد فلسطی  ترک قدمان صهیونیست بودند که روسیه را م  از پیش

ها در به جمع چند هزار نفری صهیونیست 9102ها در سال کردند. آن

فلسطی  پیوستند. م  به عنوان یک صهیونیست رشد کرد . آن موقع 

صهیونیسم چهره کریه و منفور امروزی را نداشت. ولی علیرغم آن یک 

   ها کرد؛ همی  شکافها را از اعراب جدا میشکاف، صهیونیست

کردند به وجود ها زندگی میهایی را در کشورهایی که صهیونیستدشواری

روسیه نگاه کنید ای  مسزله را به خوبی  91آورد. اگر به تاریخ قرن می

تزار روسیه الکساندر به قتل رسید. در سال بعد  9819کنید. در مشاهده می

شعار ای  برنامه ها سازمان دادند. ای را علیه یهودیهای روسیه برنامهراست

 “.یهودی را بکش تا روسیه را نجات دهی”ای  بود: 

  ها و تزار با ها خواستند تا علیه راستهای روس از یهودیسوسیالیست
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 ها متحد شوند.آن

ها       العمل دیگری که نسات به ای  وضعیت بود صهیونیسم بود. آنعکس

دیگری تکیه کنند. و       ها به جز خودشان نااید به کس یهودی”گفتند می

 “بایست قال از هر چیز روسیه را به قصد فلسطی  ترک کند.می

ها به العمل همراه بود. بعضی از یهودیهای بعدی نیز با ای  دو عکسبرنامه

جناش انقالبی پیوستند و برخی دیگر جدایی را ترجیح دادند. وقتی 

   هاآنرار ورزیدند. چنان اصها به فلسطی  آمدند بر جدایی همیهودی

اعراب را به تصاحب خود درآوردند. و به طور سیستماتیک علیه  هایزمی 

درصد جمعیت فلسطی   80هزاران عرب بیکار تاعیض روا داشتند. اگرچه 

دادند ولی م  در دوران تحصیلم حتی یک عرب در را اعراب تشکیل می

فراطی بودند. پدر م  های اا  ندید . پدر و مادر م  از صهیونیستمدرسه

گاه م  هی “ تنها از داخل مگسک تفنگت به یک عرب نگاه ک .”گفت می

 با یک عرب زیر یک سقف زندگی نکرد .

   دفاع

هیس ”دهی کردند. نا  اتحادیه ها اتحادیه خودشان را سازمانصهیونیست

کرد. یکی برای دفام از آوری میبود که دو نوم کمک مالی جمع“ تادروت

های کارگران عاری و دومی در دفام از محصوالت عاری بود. ای  کمک

دهی اعتصاب علیه اشتغال کارگران عرب در مالی در جهت سازمان

موسسات یهودی و متوقف کردن ورود محصوالت عرب به بازار یهودیان 

ها به هی  وجه خطری برای موسسات به کار میرفت. ای  نوم اتحادیه

آویو زندگی ما نزدیک بازار تل 9155آمدند. در سال یهودی به حساب نمی

کردیم. یک روز همسر م  متوجه جوانی شد که دور و بر زنانی که می

چرخید. جوان از کنار بعضی مشغول فروخت  میوه و سازیجات بودند می

گذشت اما بر روی محصوالت بعضی فروشندگان پارافی  فروشندگان می

شکست. همسر م  که تازه از آفریقای ان را میشهایپاشید و تخم مرغمی

بیند باور کند و توضیح دهد. او با چه را میتوانست آنجنوبی آمده بود نمی
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 “چه خار است؟”هیجان بسیار از م  پرسید: 

پرسید که میوه و پاسخ بسیار ساده بود. مرد جوان از فروشندگان می

تولید عرب بود را از بی  سازیجات آیا عاری هستند یا عرب. و بعد هرچه 

افتاد و های کوچک میبرد. ای  در زمانی بود که ای  اتفاقات در اندازهمی

کردند. به طور گراها صحات میها هنوز م ل چپصهیونیست

 کردند.ها آرار لنی  و تروتسکی را چاپ میانتشارات آن  م ال

ی  عربی به جناش چنان باقی ماند. هها با اعراب همناپذیری آناما سازش

کیاوتص نپیوست. جناشی که به اصطالح سوسیالیست بود، و مزارم کالکتیو 

های متعلق به یهودیان در واقع با بودجه موسسه کرد. اک ر زمی را اداره می

ای که به کارگیری اعراب و اجاره زمی  ملی یهودی تهیه شده بود. موسسه

تیب اعراب کم کم ای  منطقه را ها را قدغ  کرده بود. و به ای  تربه آن

کرد  هی  عربی در می آویو را ترکوقتی که تل 9153ترک کردند. در سال 

هزار نفر جمعیت آن شهر ناود. تصور کنید شما وارد ناتینگها   600میان 

بشوید و هیج انگلیسی را  –شهری با همان وسعت و جمعیت–انگلیس 

 مشاهده نکنید.

ها به کمک و ها آشکار بود. صهیونیستتدشمنی اعراب و صهیونیس

های امپریالیستی چشم پشتیاانی احتیاج داشتند. چون همیشه به قدرت

ها که فلسطی  را در اشغال خود داشتند. هنگامی که در دوخته بودند. همان

انگلیس، فلسطی  را اشغال کرد، رهاران صهیونیست به وزیر  9197سال 

به او توصیه کردند که بهتر است خارجه انگلیس نامه نوشتند و 

ها در فلسطی  حضور نیرومندی داشته باشند. در جریان جنگ صهیونیست

دو  جهانی هنگامی که مشخص شد در منطقه خاورمیانه ایاالت 

قدرت اول امپریالیستی است، رهاران صهیونیست توجه خود را   متحده

 ها کردند.معطوف به آن

یستند ولی همواره برای استخدا  حاضرند. ها اگر برای فروش نصهیونیست

 -جدایی از مرد  بومی، روسی، لهستانی، و یا فلسطینی-منطق ای  تفکر 
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کند. نازیسم و ظهور آن بسیار با ها را به وابستگی به امپریالیسم منجر میآن

ها از هیتلر حمایت های آلمانی به دلیل ترس از یهودیاهمیت بود. کمپانی

 ها را به ای  حمایت کشاند.از طاقه کارگر آلمان بود که آننکردند. وحشت 

بدون درگیر شدن در یک ماارزه  9166هنگامی که کارگران آلمانی در سال 

ها به طور وسیعی قدرت ای علیه هیتلر شکست خوردند، صهیونیستتوده

تواند متوقف شود گرفتند. هنگامی که یک جناش مومنتم مشخصی دارد نمی

 تری به وجود بیاید.یک جناش جدیدی با مقیاس بسیار بزرگ کهمگر آن

ها طایعی بود ها اعتماد کنند برای آنتوانستند به آلمانیها نمیاگر یهودی

شان را در ایجاد یک کشور صهیونیستی باینند. دولت تنها پاسخ به نیازهای

دیت، اعال  موجودیت کرد. همراه با ای  اعال  موجو 9158اسراییل در سال 

شان آواره ترور و کشتار روزمره، صدها هزار فلسطینی را از خانه و کاشانه

مرد و زن و بچه فلسطینی در دهکده دیر یاسی   250کرد. اسراییل با کشتار 

 متولد شد.

شان قصابی شدند. ها را زنده زنده در چاه انداختند. و برخیبعضی از ای 

اصله زیادی با محل مسکونی م  شناختم. فم  دیر یاسی  را به خوبی می

 نداشت.

دهند. های اسراییل را میاعراب تنها کسانی نیستند که تاوان سیاست

جستجوی مداو  برای متحدی ، ای  کشور را به تولیدکننده اصلی ابزار 

 ها درآورده است.تری  رژیمنظامی برای ارتجاعی

های مترقی از سیاستها معتقد هستند که ستم همواره منجر به اتخاذ بعضی

ها به طرز شود. اما ای  ایده درست نیست. یهودیدیدگان میسوی ستم

ها را به اتخاذ ای مورد ظلم و ستم قرار گرفتند. ولی ای  ستم آنوحشیانه

های مترقی و انقالبی سوق نداد. هنگامی که هسته اصلی تفکر سیاست

سیه و جدایی از نیروهای صهیونیسم جدایی از نیروهای مترقی و انقالبی رو

 بینی کرد.توان پیشضد امپریالیست در خاورمیانه باشد مابقی داستان را می

کند. ای  های لانان همکاری میدر حال حاضر اسراییل آشکارا با فاالنژیست
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مناخیم  9160آور  در دهه کند. م  به یاد میواقعیت اصالً مرا متعجب نمی

ییل( سازمانی داشت به نا  ایرگون. اعضای بگی  )نخست وزیر اساق اسرا

ای رنگ دادند و پیراه  قهوهها سال  هیتلری میای  حزب همچون نازی

 کردند.برت  می

ها فق  نسات به اعراب تاعیض پنداشتم صهیونیستم  می 9164در سال 

کنند. اما در دنیای دشوار گاه اقدا  به قتل و کشتار نمیدارند و هی روا می

ها به ای  طلای یهودییابد، و شکاف جداییوز هر شکاف گسترش میامر

بینیم منجر شده است. ای  های وحشتناکی که در لانان میصحنه

ها منطق صهیونیسم هستند. طاقه کارگر عرب تنها نیرویی است وحشیگری

تواند صهیونیسم را در خاورمیانه متوقف کند و پوزه امپریالیسم را به که می

 “ های موجود عربی چنی  توانایی را ندارند.مالد. دولتخاک ب
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 فصل چهاردهم

 

 پذیر است؟ آیا انقالب جهانی امکان
  

 

 

 

 9886تر از طاقه کارگر جهانی در سال جنوبی بزرگ امروز طاقه کارگر صنعتی در کره

دارند. وزن یعنی زمانی است که مارکس مرد. امروز کارگران جمعیتی بیش از دهقانان 

ی دهقانان تر از تودهای بیشسیاسی و اجتماعی طاقه کارگر به نحو غیر قابل مقایسه

ها هزار ت  کنند. گاهی اوقات دهاست. کارگران در واحدهای بزرگ تولیدی کار  می

شوند در حالی که دهقانان اتمیزه و شاخه از آنان توس  یک کمپانی به کار گرفته می

    ر خانواده دهقان بر روی تکه زمی  کوچکی از آن خودش کار اند. هشاخه شده

 کند.می

شود که نیروهای تولیدی در تضاد با رواب  گفت هنگامی انقالب الز  میمارکس می

 قدیمی تولیدی یا ساختار اقتصادی که  قرار بگیرند.

اه که خوداری نه تنها ترقیگیری مناساات سرمایهد  شکلداران در سپیدهسرمایه

جنگیدند. بورژوازی انگلیس های فزودالیسم میانقالبی بودند، چون علیه محدودیت

در قرن هفدهم انقالبی به راه انداخت و حاکمیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود 

را برقرار ساخت. بورژوازی فرانسه نیز در قرن هجدهم دست به اقدا  مشابهی زد. 

داران در مستعمرات آمریکایی بریتانیا استقالل مایهچند سال پس از انقالب فرانسه سر

خود را اعال  کرده و قدرت حاکمه خود را بنیان نهادند. ایاالت متحده آمریکا بدی  

 شکل متولد گردید.
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ی تولید مانعی بر سر راه توسعه دارانهامروزه روش  است که مناساات سرمایه

   اگر نگوییم -ه با صدها هزار نیروهای تولیدی است. ای  واقعیت که ما امروز

کارگر ساختمانی بیکار مواجهیم، در حالی که صدها میلیون نفر از فقدان  -هامیلیون

ها نفر از گرسنگی برند، نشانگر همی  واقعیت است. میلیونمسک  مناسب رنج می

 برند؛ نه به ای  خاطر که غذای کافی در جهان وجود ندارد بلکه به ای  دلیلرنج می

ها پیش به خاطر دار  که که توانایی خرید مواد غذایی را ندارند. حکایتی را از سال

کند و کشد: پسری در وس  زمستان رو به پدرش میوضعیت موجود را به تصویر می

دهد: پدر جواب می“ کنی؟هوا خیلی سرد است. چرا آتشی رو به راه نمی”گوید: می

و “ خب چرا پول نداری؟”پرسد: پسر دوباره می“ توانم زغال بخر ؛ پول ندار .نمی”

پدر: “ حاال چرا بیکار شده ای؟”پسر: “ ا .چون بیکار   شده”دهد: پدر دوباره پاسخ می

تر از حد دانی؟ م  قاالً معدنچی بود  ولی االن بسیار بیشپسر احمق، چطور نمی”

 .[ کار م  نیست! و به همی  خاطر نیازی به]نیاز در جهان زغال تولید شده است 

زیستی با هم ها در همناپذیر بود. آنپیروزی بورژوازی بر فزودالیسم کامالً اجتناب

ما از شما ”توانست رو به ارباب فزودال کند و بگوید: کردند. بورژوا میزندگی می

رود. بهتری  گواه شود ولی رروت شما آب میرروتمندتریم. رروت ما مرتب زیادتر می

ها که اشراف دچار مشکالت اقتصادی تر وقتای  واقعیت است که بیش سروری ما

شان را با طالی ما در کنند با دختر م  ازدواج کنند تا خون اشرافیشوند، سعی میمی

    هم بیامیزند. از لحا  فکری هم ما از شما برتر هستیم. شما انجیل دارید و ما 

شگاه. شما کشیش دارید و ما دانشمند. ما المعارف. شما کلیسا دارید و ما داندائرة

در “ دهیم تا شما از طاقه ما.تری از اعضای طاقه شما را تحت تاریر قرار میتعداد بیش

گانه تشکیل شد، ای  مساله به آستانه انقالب فرانسه و هنگامی که مجلس طاقات سه

باالیی را شد: الیه روشنی خودش را نشان داد. ای  مجمع از سه الیه تشکیل می

    اشراف، الیه میانی را کشیشان و الیه سو  را بورژوازی یا طاقه متوس  تشکیل 

گیری فرا رسید، اعضای دو الیه اول صفوف را به هم دادند. وقتی زمان رایمی

 ریختند و به نفع بورژوازی رای دادند.

ا اربابان فزودال تر از رابطه بورژوازی برابطه طاقه کارگر با بورژوازی بسیار متفاوت
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شما کارخانه و بانک و ”داران کنند و بگویند: توانند رو به سرمایهاست. کارگران نمی

شوید، با عجله دناال یک سازی دارید و ما... . وقتی شما دچار مشکل مالی میکشتی

 5وقتی که روزنامه سان روزانه حدود “ گردید تا با دخترش ازدواج کنید.کارگر نمی

کند و اک ر خوانندگانش هم در بی  کارگران هستند، م  شک نسخه فروش میمیلیون 

داری پیدا بشود که نشریات کارگری را مطالعه کند. به همی  دلیل دار  که سرمایه

ناپذیر نیست. همان طور که مارکس پیروزی کارگران در هر انقالب، امری اجتناب

او “ های طاقه حاکم آن جامعه است.های، اندیشهای حاکم بر هر جامعهاندیشه”گفت: 

-المللی طاقه کارگر را جمعهای جهانی و بی ها تجربهچنی  نوشت که کمونیستهم

کنند. هی  کس تجربه شخصی از ای  رویدادها ندارد. کسی که در کمون بندی می

روسیه فعال بوده باشد، االن دیگر زنده نیست.  9197و  9104های پاریس، انقالب

نقالبی حافظه طاقه کارگر است. حزب انقالبی دانشگاه طاقه کارگر است. بر حزب ا

 همی  اساس هی  حتمیتی وجود ندارد که کارگران در هر انقالبی طرف پیروز باشند.

پذیر است؟ پاسخ ای  است که به پرسش نخستی  باز گردیم: آیا انقالب جهانی امکان

داری جهانی مانند زنجیری . نظا  سرمایهناپذیر استپذیر که اجتنابنه تنها امکان

های ملی تشکیل شده باشد. وقتی فشار به نهایت خود های دولتاست که از حلقه

ها ها حتمی است. وقتی چنی  اتفاقی بیافتد، سایر حلقهرسد، گسست  یکی از حلقهمی

انقالب  روسیه آغاز انقالب جهانی بود که 9197گیرند. انقالب هم تحت تاریر قرار می

انقالبی در امپراطوری  9191آلمان را به دناال داشت. پس از  آن در سال  9198

ها ای کارخانهشاهد اشغال توده 9120-29های مجارستان روی داد. در سال-اتریش

اوج گرفت. احزاب کمونیست در  9126در ایتالیا بودیم. انقالب آلمان مجدداً در سال 

المللی در زیمروالد که با در یک کنفرانس بی  9193ل همه جا سر بر آوردند. در سا

های مخالف جنگ تشکیل شده بود، رزا لوکزاماورگ به طعنه ای  شرکت سوسیالیست

     ایم که کل جناش ضد جنگ ما به وضعی دچار شده”گونه اظهار نظر کرد که: 

مونیست حزب ک 9120در سال “ تواند با چند کالسکه مسافرت کند.المللی میبی 

هزار و حزب کمونیست  200آلمان نیم میلیون عضو داشت، حزب کمونیست فرانسه 

 ایتالیا چیزی در همی  حدود.
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ناپذیر است به ای  معنا نیست که پیروزی آن گفت  ای  که انقالب جهانی اجتناب

 محتو  است.

  

 با دور آهسته 9135دهه 

با  9160کنونی مانند فیلمی از دهه حدود ده سال پیش م  در جایی گفتم که حوادث 

های ایم اما خیلی کمتر از رکود سالدور آهسته است. ما در رکودی جهانی فرو رفته

میلیون بیکار وجود داشت که  8. در آن زمان در آلمان چیزی در حدود 66-9121

میلیون بیکار داریم که  5کردند. االن حدوداً مستمری دوران بیکاری هم دریافت نمی

گیرند که در بریتانیا از میانگی  دستمزدها هم باالتر است. درست مستمری هم می

ای از آورد اما پشتوانه او به نحو غیر قابل مقایسهاست که لوپ  ادای هیتلر را در می

ها به هیتلر رای دادند، او ده 9166میلیون نفری که در  96هیتلر کمتر است. عالوه بر 

را نیز در کنترل خود داشت که در نابود “ گروه طوفان”طور هزار نازی مسلح، همی  

های کارگری ابزار دستش بودند. جاهه ملی در فرانسه چنی  ابعادی کردن سازمان

 9114دسامار -ندارد و از حمایت بسیار کمتری برخوردار است. هنگامی که در نوامار

هم شکسته و درب و  ای روی داد، موج حمایت از لوپ  دردر فرانسه اعتصابی توده

داغان شد. با فرو ریخت  پشتیاانی از جاهه ملی، ای  گروه دچار انشعاب شد و لوپ  و 

 حوضش باقی ماندند.

به عنوان دهه تاریکی و دیگر هی   60و از سویی دیگر ما نااید به سادگی به دهه 

مورد آن  توان درای بود که نمیبنگریم. شکست طاقه کارگر آلمان توس  هیتلر فاجعه

در فرانسه را  9163ها در ژوئ  غلو کرد. ما در همان دوره تجربه اشغال کارخانه

داشتیم که شاح انقالب را به پرواز درآورد. متاسفانه رهاری اعتصاب یعنی احزاب 

ها پیوستند تا مانع ادامه ماارزات شوند. ائتالفی که کمونیست و سوسیالیست به لیارال

تشکیل شد، سه سال بعد در حمایت از مارشال پت  که “ جاهه خلق”تحت عنوان 

 ها بود رای داد.همکار نازی

ها بود. هر کس در خانه خودش نشسته بود، فق  به نیروهای دهه نهایت 9161دهه 

شود به با دور آهسته تکرار می 9160کرد. ای  واقعیت که فیلم دهه ارتجاعی کمک می
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ری وجود دارد که فیلم را متوقف کنیم و آن را تای  معناست که فرصت بسیار بزرگ

   خواهیم ادامه دهیم. نکته کلیدی ساخت  حزبی انقالبی است. در جهتی که می

ای مانند بخار است و حزب انقالبی مانند طور که تروتسکی گفت ماارزه تودههمان

    ز آورد. پیستون بدون بخار، تکه فلپیستونی است که ماشی  را به حرکت در می

شود و شما را به ارزشی بیش نیست و بخار بدون پیستون هم در هوا پخش میبی

 رساند.جایی نمی

بندی کنیم: انقالب جهانی نه به عنوان ای  مقاله باز گردیم و آن را به ای  ترتیب جمع

 ناپذیر نیست.ناپذیر است اما پیروزی اجتنابپذیر که اجتنابتنها امکان

نوشت  ای  مطلب بود ، به ای  فکر افتاد  که ممک  است خواننده  هنگامی که مشغول

ای دگماتیک از قوانی  آهنی  تاریخ بپندارد. در واقع مارکس مارکسیز  را مجموعه

کنند. م الً اگر لنی  دانست که امور تصادفی نقش مهمی در تاریخ ایفا میهمواره می

د، تاریر ای  واقع بر حزب بلشویک مرمی 9197درست قال از آمدن به روسیه در سال 

 بود.و در نتیجه بر تاریخ انقالب بسیار گسترده و عظیم می

زنم: سال گذشته وقتی بخشند. م ال میبرخی تصادفات توسعه تاریخی را شتاب می

نشینی شد های فقیرای در شمال غربی ترکیه روی داد، منجر به فروریخت  خانهزلزله

    جا زندگی گران کرد مهاجر از جنوب شرق ترکیه در آنکه کارگران ترک و کار

های محکم رروتمندان آسیب اندکی از زمی  لرزه کردند. از سویی دیگر خانهمی

های انقالبی برای استدالل کردن در ای  تواند توس  سوسیالیستدیدند. ای  حادره می

کارگران ترک و تری  شکاف در جامعه است و رابطه به کار آید که طاقه، مهم

 کارگران کرد با هم برادرند.

***** 

 

 برای مطالعه بیشتر * 

، ارنست مندل، ترجمه پرویز بابایی، سامان نو، المللی و فرا ملیتداری بینسرمایه* 

 .1و  8شماره 

http://www.samaneno.org/89Mandel.pdf  

http://www.samaneno.org/89Mandel.pdf
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 ، میشل لوویشدن و انترناسیونالیسمگرایی، جهانیملت، ملی-دولت* 

http://marx.org/farsi/reference/lowy/works/2001/dolat.pdf 

  
 

 تربرای مطالعه گسترده* 

در فرانسه  9114تاریر اعتصاب عمومی سال تونی کلیف در ای  فصل به اهمیت و * 

کند. وقوم ای  اعتصاب در آن سال از جهات نشینی فاشیز  اشاره میدر عقب

المللی مارکس که در گوناگون حائز اهمیت بوده است. دانیل ب  سعید در کنگره بی 

در پاریس برگزار شد، سخنرانی خود را به ای  موضوم اختصاص داد.  9118سپتامار 

جمه فارسی مت  سخنرانی ب  سعید که توس  رفقا تراب حق شناس و حایب تر

ساعی انجا  شده است و در سایت اندیشه و پیکار درج شده است را در ای  لینک 

 توانید باینید:می

http://peykarandeesh.org/old/book/Cong.3/pdf/07-Negahi-be-

Jonbeshe.pdf  

  

 

  

http://marx.org/farsi/reference/lowy/works/2001/dolat.pdf
http://peykarandeesh.org/old/book/Cong.3/pdf/07-Negahi-be-Jonbeshe.pdf
http://peykarandeesh.org/old/book/Cong.3/pdf/07-Negahi-be-Jonbeshe.pdf
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 فصل پانزدهم

 
 

 هزاره: مابین بیم و امید
  

 

 

 

 

 

 گوید:توس  مارکس و انگلس نوشته شد، می 9858که در سال  مانیفست کمونیست

اند، تاریخ ماارزات طاقاتی تاریخ همه جوامعی که تا کنون به وجود آمده”

برده، اشرافی و عامی، ارباب و سرف، استادکار و کارگر، به است. آزاد و 

ای ای دائمی با یکدیگر، به ماارزهکش و ستمگر به مقابلهیک کال  ستم

ای که هر بار یا به اند؛ ماارزهپیوسته، گاه نهان و گاه آشکار، برخاسته

نوسازی انقالبی جامعه به طور کلی یا به زوال مشترک طاقات متخاصم 

 .“میده استانجا

های شدند و سایر بردههای شورشی که توس  اسپارتاکوس رهاری میآن برده

داری در امپراطوری شورشی شکست خوردند. ای  شکست منجر به تداو  نظا  برده

داری ها جایگزی  شدند. فزودالیسم جانشی  بردهها یا رعیتها با سرفر  نشد. برده

 ژرم  به امپراطوری ر  شتاب گرفت.شد. ای  فرایند با تهاجم قاایل 

گوییم، داری سخ  میاز طرف دیگر وقتی در مورد گذار از فزودالیسم به سرمایه

کنیم که با فرایندی آرا  و یکنواخت مواجه هستیم. یک نفر در عرض نیم تصور می

تواند فصل مربوط به فزودالیسم در یک کتاب را تما  کند و به سراغ فصل ساعت می
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داری برود. اما ای  فرایند در عالم واقعیت نه به ای  آرامی، که به سرمایه مربوط

سرشار از تضاد و تناقض بوده است. فزودالیسم بیش از هزار سال در اروپا دوا  آورد. 

های جامعه فزودالی به هنگامی که فزودالیسم رو به افول بود و کاپیتالیسم در شکاف

 مستقیماً رو به جلو را در پیش نداشت.تاخت، مسیری یک طرفه و پیش می

تر از اسپانیای حقیقت امر ای  است که اسپانیای عربی در قرن یازدهم بسیار پیشرفته

( جمعیت 9398-58ساله ) 60های سه قرن بعد بود. در قرن هفدهم و در خالل جنگ

 آلمان تا حدود نصف کاهش پیدا کرد.

الی کاسته نشد. برای م ال به مدت هزار از سوی دیگر چیزی از هولناکی جامعه فزود

سال ارباب حق داشت تا هر عروس جوان در روستای تحت کنترلش را ازاله بکارت 

 ها و به ویژه زنان به مدت طوالنی ادامه یافت.کشی رعیتکند. ستم

داری از هر نظا  اجتماعی و اقتصادی پیش از خودش تحرک بیشتری دارد. به سرمایه

شوند. انگیزتر از قال ظاهر میها در ای  نظا  در ابعادی بسیار غمیتهمی  خاطر نها

ای توسعه داده است و به داری نیروهای تولیدی را در ابعاد بسیار گستردهسرمایه

داری در ارر پذیر است. در همان حال سرمایههمی  خاطر وفور برای همگان امکان

داری چند پاره شده تلف سرمایههای مخداران مختلف و دولترقابت بی  سرمایه

ها را مجاور به افزایش است مار موتورز و فورد، هر دوی  آن است. رقابت بی  جنرال

داران باعث تحمیل استاداد کند. رقابت پر هرج و مرج بی  سرمایهنیروی کارشان می

کران شود. رروت بیکران در همسایگی فقر بیداری  میبر کارگران در هر بنگاه سرمایه

ای ناآشنا برای بشر نیست؛ انسان یابی و قحطی پدیدهدهد. کمبه حیات خود ادامه می

های گذشته در ارر کرده است. اما قحطیاز هزار سال پیش با آن دسته و پنجه نر  می

ها داری ما با میلیونآمد. امروزه در دنیای تحت سلطه سرمایهکماود غذا پدید می

توان ها را میی که غالت اضافه در دنیا وجود دارد. ای  نهایتگرسنه مواجهیم در حال

میلیون کودک در جهان هر ساله در  20تنها با یک م ال ساده به تصویر کشید: حدود 

در عرض  -رروتمندتری  مرد جهان-میرند. سود بیل گیتس ارر فقدان آب تمیز می

دیگر هی  کودکی در ارر  ای کهکشی آب به اندازهیک سال برای کندن چاه و لوله

 محرو  بودن از آب تمیز نمیرد، کافی است. سود فق  یک سال!
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گیرد. با داران نه تنها اشکال نظامی که ابعاد نظامی هم به خود میرقابت بی  سرمایه

لهستانی نوشت که بشر با -آغاز جنگ جهانی اول رزا لوکزاماورگ انقالبی کایر آلمانی

 بربریت مواجه است.دو گزینه سوسیالیسم و 

و پیش از  9191دانیم. او در ژانویه ما اکنون بسیار بیشتر از رزا در مورد بربریت می

های اتمی که در هیروشیما و ناکازاکی های گاز، قال از اخترام بمبپدید آمدن اتاق

 انداخته شدند، به قتل رسید.

با  9160یلمی از دهه م  گفتم که حوادث ای  دهه مانند مشاهده ف 10در آغاز دهه 

 دور آهسته است.

سال گذشته، جهان یک رکود بزرگ دیگر را به خود دیده است. الاته ای  رکود  20در 

است. ای  درست  9121-66های ای از بحران وحشتناک سالنسخه رنگ و رو رفته

است که راست افراطی یا فاشیسم دوباره در اروپا سر برآورده است اما لوپ  هم 

 4ای از هیتلر است. درست است که جاهه ملی فرانسه حدود رنگ و رو رفتهنسخه 

میلیون رای را در انتخابات کسب کرد که قابل مقایسه با سیزده میلیون رای هیتلر 

است اما تفاوت کیفی عمیقی بی  حامیان ای  دو نفر وجود دارد. پشتوانه هیتلر خرده 

های بحران از کف داده یزش را در سالای بود که همه چبورژوازی به جنون رسیده

های مسلحی م ل گروه بود. حامیان لوپ  تا ای  اندازه خشمگی  نیستند. هیتلر گروه

به قدرت  9166که در ژانویه ضربت طوفان را در اختیار داشت؛ حتی قال از ای 

 دهند.جا مهاجران را مورد حمله فیزیکی قرار میجا و آنبرسد. حامیان لوپ  ای 

 9160ای از دهه روی دیگر سکه یعنی ماارزات کارگران نیز نسخه رنگ و رو رفته

در فرانسه باال گرفت اما  10است. درست است که ماارزات کارگری تا حدی در دهه 

ها فرانسه قابل مقایسه با موج اشغال کارخانه 9114-3های ای سالحتی اعتصاب توده

 نیست. 9163در ژوئ  

است، پیش از  60مانند فیلمی با دور آهسته از دهه  10حکایت دهه ای  واقعیت که 

هر چیز به ای  معناست که امکان بیشتری برای متوقف کردن فیلم و تغییر روندها 

 وجود دارد.

که اکنون وضعیت سیاسی طاقه کارگر بسیار برای انقالبیون مساعدتر تر ای نکته مهم



 294 |   
 مارکسیسم در هزاره  نشر آلترناتیو

ها در کل اروپا بر چپ تسل  داشتند. نیستباشد. در آن دهه استالیمی 60از دهه 

ناپذیر ناود. تروتسکی به نحو درخشانی بر لزو  وجه اجتنابپیروزی هیتلر به هی 

تشکیل جاهه متحدی از احزاب کمونیست و سوسیال دموکرات برای متوقف ساخت  

انیم که پذیر بود. قال از هر چیز باید بدکرد. متوقف کردن هیتلر امکانهیتلر تاکید می

میلیون بود که  3میلیون و حزب کمونیست  8تعداد آرای حزب سوسیال دموکرات 

تر در کیفیت برتر حامیان احزاب ها بود. تفاوت مهممجموعاً بیشتر از رای نازی

یعنی افراد -“ غاار انسانیت”ها را تحت عنوان کارگری بود. تروتسکی حامیان نازی

لی بود که که احزاب کارگری قدرت بسیاری در کرد. ای  در حاتوصیف می -منزوی

ها، راه آه  و... داشتند. هیتلر متوقف نشد چون سیاست استالینیستی علیه کارخانه

  نا  گذاری “ سوسیال فاشیست”ها را جاهه متحد بود. استالی ، سوسیال دموکرات

 کرد.می

نست تخته پرشی توادر فرانسه می 9163ها در سال از سویی دیگر اشغال کارخانه

برای انقالب پرولتری، نه تنها در فرانسه بلکه برای برافروخت  انقالب در هر جای 

ها بر ائتالف با حزب لیارال در راستای دیگر م الً در آلمان باشد. متاسفانه استالینیست

همان  9150مصالح سیاست خارجی شوروی اصرار داشتند. نتیجه ای  بود که در سال 

انتخاب شده بود، به برگزیدن مارشال پت  همکار “ جاهه خلق”زیر پرچم  پارلمانی که

 ها به ریاست دولت رای م ات داد.نازی

داری دولتی در روسیه و اروپای شرقی، های سرمایهامروزه پس از فروپاشی رژیم

قدرت احزاب استالینیست شدیداً کاهش پیدا کرده است. اکنون عرصه فراخی برای 

 بیون وجود دارد.فعالیت انقال

انگیزد و هم خطرات را به ما فرا رسیدن هزاره جدید هم امید را در دل ما بر می

کنیم یعنی امکانات بیکران و خطرات ها زندگی میدهد. ما در عصر نهایتهشدار می

نخند، ”گفت: اندازه. ما باید به نصیحت اسپینوزای فیلسوف گوش فرا دهیم که میبی

 های بیکران قرار داریم.ما در دوره امکان “گریه نک ، بفهم!

داری توصیف کرد. ، طاقه کارگر را به عنوان گورکنان سرمایهمانیفست کمونیست

امروز طاقه کارگر به نحو غیر قابل توصیفی قدرتمندتر از زمانی است که مانیفست 
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ر در نوشته شد. تعداد کارگران صنعتی تنها در کره جنوبی بیشتر از کل طاقه کارگ

است. ما جهانی برای فتح در پیش  9886جهان در زمان مرگ مارکس یعنی در سال 

 رو داریم.

نشریه  اشپیگل داری بود.نارد سیاتل نشان دهنده خشم عظیمی علیه موسسات سرمایه

داری پر تیراژ آلمانی نوشت که سیاتل نشان داد که هزاره آینده با جنگ علیه سرمایه

های داری تنها در دایره واژگان سازمانها واژه ضد سرمایهسال آغاز خواهد شد. برای

 ها نفر است.انقالبی کوچک وجود داشت اما اکنون ورد زبان میلیون

***** 

  

 یشتربرای مطالعه ب* 

را که در عنوان فصل از آن صحات شده است، نمادی “ امید”و ای  “ بیم”اگر ای  * 

یا برقرار نمودن سوسیالیز  بدانیم، آن وقت از تداو  وضعیت و بربریت موجود و 

 آید:مطالعه ای  نوشته ارنست مندل الز  می

سایت ، ارنست مندل، ترجمه رامی  جوان، بخش فارسی وبیا سوسیالیزم یا بربریت

 ارنست مندل.

http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/pdf/socialism-or-

barbarism.pdf 

و مطای دیگر با مضمونی مشابه که ارنست مندل آن را در اواخر عمر به نگارش 

 (9116)سوسیالیزم یا نئولیبرالیزم؟درآورد با عنوان 

www.marxists.org/farsi/archive/mandel/works/1993/socializm-

neoliberalizm.htm 

سایت ، ارنست مندل، ترجمه رامی  جوان، بخش فارسی وبآینده مارکسیزم *

 ارنست مندل.

http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/pdf/future-of-

marxism.pdf 

 ، ارنست مندل.سوسیالیزم و بحران اعتبار* 

http://nashr.de/1/mndl/etbr/0.pdf 

http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/pdf/socialism-or-barbarism.pdf
http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/pdf/socialism-or-barbarism.pdf
http://www.marxists.org/farsi/archive/mandel/works/1993/socializm-neoliberalizm.htm
http://www.marxists.org/farsi/archive/mandel/works/1993/socializm-neoliberalizm.htm
http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/pdf/future-of-marxism.pdf
http://www.iran-echo.com/mandel/fa/works/pdf/future-of-marxism.pdf
http://nashr.de/1/mndl/etbr/0.pdf
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، کریس هارم ، داری )سوسیالیزم از منظر اقتصادی(زندگی پس از سرمایه* 

 ترجمه احمد جواهریان.

http://www.ensani.ir/storage/Files/20120614182651-7037-

573.pdf 

، الکس کالینیکوس، ترجمه اقاال طالقانی، نشر آزادمهر، داریمانیفست ضد سرمایه* 

 ، تصویر دنیاهای دیگر.927-937، فصل سو ، صص 9685چاپ اول 

 ، الکس کالینیکوس، ترجمه صادق تهرانی.سوسیالیزم، رهیافتی سیاسی* 

http://www.nashrebidar.com/gunagun/ketabha/moarafi.kaliniko

s/sosyalism%20rhyafti.htm 

 ، الکس کالینیکوس، ترجمه ناهید جعفرپورجهانی دیگر چگونه ممکن است؟* 

http://www.nashrebidar.com/gunagun/ketabha/moarafi.kaliniko

s/jahani%20digar.htm  
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