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جای خوشوقتی است که امروزه به یمن شرایط اجتماعی متحول و لزوم ھماھنگ  شـدن  
احزاب و سازمان ھای انقالبی و تحول خواه با این شرایط جبھه  مبارزات  ایدئولوژیک نسبتا ً 
گرم است و نظریات مطرح شده نه در دایره ی ِ انتزاعی ذھنی گرایی بلکه در صحنه آزمون 
اجتماعی به نقد و بررسی گذاشته می شود و نظریات غلط بسرعت مجبور به اصالح خود 

از .  این امر البته فی النفسه امر مثبت و نشانگر پویایی و تکامل اندیشه اسـت.  می شوند
این منظر ھمچنانکه قبال ً ھم متذکر شده ایم با آغوش باز از انتقادھای رفقا استقبال مـی 
کنیم و در عین حال حق پاسخ گویی و توضیح و تبیین بیشتر را برای روشن شـدن زوایـای 

 . تاریک و مبھم نظریاتمان، برای خود محفوظ می دانیم
 
در نقد مصاحبه رامین رحیمی  از سوی رفیق سینا احمـدی موضـوعات جالـب توجـه و در  

تکه پاره ای مطرح شده است که سزاوار است  بیشتر مورد مداقـه  -متاسفانه   -عین حال
می گویند یکی از قناری پرسید از چه رو اینگونه تند تند و بریده بریـده . و بررسی قرار گیرد

با آینھمه . می خوانی؟ پاسخ داد حرف ھای زیادی برای گفتن دارم ولی فرصت کافی ندارم
آقای احمدی  اگر فرصت کافی داشتند لطفاً  اینبار توضیح دھنـد کـه حـرف حـساب شـان 

کـارگران "  بیـن  "   مبـارزه ایـدئولوژیک سیاسـی "  چیست؟ ایشان که بـه قـول خودشـان 
را با پاسخ ھای  آقای رحیمی به سواالت گزارشـگران یـک "   جافک" و رفقای " کمونیست 

کاسه کرده و به نقدش پرداخته ظاھرا ً فراموش کرده تا به خوانندگان مطلـب اش یـادآوری 
زیرا خواننده ای کـه بـا ایـن .  کند تا نوشته اش را سرو ته بخوانند بلکه چیزی گیرشان بیاید

صغرا کبرا چیدن ھا انتظار ارائه راھکاری متناسـب بـا شـرایط اجتمـاعی متحـول جامعـه از 
سـنتز "  سوی آقای احمدی را دارد تازه در پایان نوشته متوجه می شود کـه بایـستی بـه 

با ب آواکیان رجوع کند تا بتواند نقشه راه برای پیشبرد مبارزات جاری در تمام عرصه "  نوین 
. ھای اجتماعی بیابد و به مسائل  موجود در پیش روی  جنبش کارگری کشور پاسخ گویـد

البته جھت جلوگیری از ھرگونه سوء تفاھم احتمالی باید به صراحت بگویم که به ھیچ وجه 
مخالفتی با توشه گیری از نظریات فعالین چپ در سراسـر جھـان از آغـاز جنبـش کـارگری 

خصوصا ً رفیقی که سالھای سال از نزدیک ناظر چگونگی رونـد امـور در . تاحال حاضر ندارم
امـا .  چین بوده و تجارب ارزشمند دست اولی از مسائل دارد که می تواند  سـودمند باشـد

بر سر موضوع دیگری است که آنھم ترسیم نقشه راه برای ) و در این نوشته من ( بحث ما 
اوالً  غلبه بر تشتت موجود در میان طیـف موسـوم بـه چـپ انقالبـی ایـران و ثانیـاً  اتخـاذ 
اســتراتژی واحــد و راھکارھــای متناســب بــا آن بــرای پیــشبرد مبــارزات جــاری در مــسیر 

و ایـضاً  مـن ، بـه عنـوان احـدی از دوسـتان آقـای (  ھمه حرف ما .  سوسیالیستی است
این است که بیاییم با تکیه بر دیالکتیک مبارزه طبقـاتی بـا ھمفکـری ھـم راھـی ) رحیمی

مناسب برای شرکت در مبارزات جاری و نیز شناسایی سویه سوسیالیستی و پرولتاری آن 
 . آنگاه شما ما را حوالت می دھید به نمی دانم چه و چه. در کشور پیدا کنیم

 
در ھر صورت تا فراموش نشده بگویم کالس سوم دبستان  آموزگاری داشتیم که تنبیه اش 

و ھرگاه که کفرش در می آمـد و کاسـه صـبراش ! عبارت بود از  نگاه  ِغیظ آلود  ِ چپ چپ 
با این ذھنیـت آمـدیم کـالس چھـارم کـه آموزگارمـان !"  بتمرگ:  "  لبریز می شد می گفت

فردای آنروز شـاگرد ھـم "  اگه تکالیف انجام نشه تنبیه می شید : "  ھمان روز اول تذکر داد
تختی من تکالیف اش را انجام نداده بود و ما بی خیال نشسته بودیم که باالخره فوق اش 

آقـای احمـدی .  کـه آنھـم مـسئله زیـاد مھمـی نیـست!  بتمـرگ :  آقا معلم خواھـد گفـت 
قـصدم !   آنھم نه یکـی دوتـا!  چشمتان روز بد نبیند تنبیه این آموزگار ترکه بود بر کف دست

این است که بگویم  تنبیه مورد نظر ما ھمان تذکر رفیقانـه اسـت اگـر شـما تنبیـه دیگـری 
 ! درنظر دارید می توانید با کاله بوقی توی خیابانھا بگردانید

 
 !" قھر انقالبی: " موضوع دیگر اما جدی تر از مسائل فوق است 

 
شکی نیست مبارزه طبقاتی طبقه کارگر را به جایی می رساند کـه نـاگزیر از اعمـال قھـر 

رژیمی که با بولدوزر دیوار کارخانه را برای مقابله با اعتصاب کارگری خراب .  آشکار می شود
می کند، در شھر بابک  کارگران را به گلوله می بندد ، فعالین کارگری را اعدام و معترضـین 
خیابانی را سالخی می کند ، ھرگز بطور مسالمت آمیز حاضر به واگذاری قدرت به مردم و 

اما تاکتیک مربوط به نوع مبارزه را مردم در طـی تکامـل . پذیرش حاکمیت خلق نخواھد شد
مردم ھیچگاه ابتدا به ساکن دسـت . مبارزاتی خود تعیین ، انتخاب و حتا ابداع خواھند کرد

آقای احمدی از شما بعید است که از پلمیک میان حزب کمونیـست .  به سالح نخواھند برد
مسئله این اسـت : "  مائوئیست نپال با آواکیان بی خبر باشید خصوصا ً آنجا که می گوید –

توده ھا آگاھی طبقـاتی را در حیـن .  کنیم دیکتهکه نباید به توده ھا خواسته ھای خود را 
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عمل کسب خواھند کرد و با وجود اینکه  ھیچگاه حاضر به فدا کردن منافع طبقاتی خود نخواھند بود،  اما ھمواره خواھند کوشید از طرق 
احزاب  . حرف ما ھم این است  که مردم ھیچگاه سراغ ماجراجویی نظامی نخواھند رفت" مسالمت آمیز به خواست ھای خود دست یابند

و سازمان ھای مسلح  خلقی و ضد خلقی متکی به تفنگ ھم می توانند به کار خود مشغول باشند اما اعتقاد ما بر این است که مردم از 
مبارزات عملی و روزمره  خود بسیار خواھند آموخت و اصوال ً مبارزات کارگری ایران ربطی بـه فعالیتھـای احـزاب و سـازمان ھـای مـسلح 

 . مدعی نمایندگی طبقه کارگرندارد
 

در حالیکـه خـود مـا از   -]   و البد متحد طبیعی بودن بورژوازی ملی؟؟؟ با پرولتاریـا[ در خصوص اعتقاد ما به دمکراتیک بودن مرحله انقالب 
من فکر می کنم افـزودن . نیاز به مکاشفه از نوع ویژه  دارد که ما به عجز خود در این خصوص معترفیم  -داشتن چنین اعتقادی بی خبریم

این امر البته برای منتقدی که در قواره ارائه رھنمود ظاھر شده . این اتھام به لیست اتھامات ما  نشان از خوانش سرسری مطالب ما دارد
البته ھدف دیگری ھم می تواند در پشت ماجرا باشد و آن جلب احساس ھمدردی خوانندگان به ادعاھا ی مطرح شده . پسندیده نیست

دمکراتیـک بـودن مرحلـه "  با این امید که اگر خوانندگان زیاد موافق اتھامات دیگر نباشند حداقل بـا  ایـده .  در نقد از سوی نویسنده است
 ." آخیش من اینو نمی دونستم : " به دلیل اینکه طشت رسوایی اش از بام افتاده، احساس ھمدلی خواھند کرد و خواھند گفت " انقالب

 :  در ھر صورت توضیخ مختصری در این خصوص ضرورت دارد
 

 . مبارزه برای دمکراسی اما به مفھوم اعتقاد به دمکراتیک بودن مرحله انقالب نیست
 

 . این حکومت مالزمه اش  داشتن حقوق برابر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. دمکراسی عبارت است از حکومت مردم
 

آنچه در فلسفه سیاسی بورژوایی از آن تحت عنوان دمکراسی یاد و ترویج می شـود در واقـع دمکراسـی محـدود شـده ی اقتـصادی و 
در این کشورھا ھر کـسی پـول بیـشتر داشـته باشـد از دمکراسـی . اجتماعی و سیاسی با درجات مختلف در کشورھای مختلف است

 . بیشتری برخوردار خواھد شد
 

کسانی که پول کافی برای شرکت و تامین مخارج انتخابات داشته باشند می توانند کاندید شده و در صورت غلبه بر رقبـای ضـعیف تـر از 
بنـابر ایـن بـرای تحقـق .  این امر در خصوص احزاب و سازمانھا ھم صـادق اسـت.  مزایای دمکراسی و پست دولتی خود بھره مند شوند

دمکراسی سیاسی   یک جامعه دمکراتیک الزم است که در آن استثمار انسانھا از بین رفته ، سیستم مبتنی بر کارمزدی ملغا و  فاصـله 
 طبقاتی  مبتنی بر مالکیت فردِی  گروھی اندک بر ابزار تولید که مانع از اعمال حاکمیت فرودستان می شود از میان رفته و تضمین و تامین

در واقع دفـاع از ) . در این خصوص برای اطالع مفصل تر به نوشته ھای احمد فارسی مراجعه کنید( عدالت اجتماعی متحقق شده باشد 
سوسیالیسم بر پایه ھای بی زمـانی اصـول انتزاعـی و بـدون . حقانیت دمکراسی برای ما به منزله دفاع از حقانیت سوسیالیسم است

سوسیالیسم بر پایه اعمال وسیعترین و عالیترین شکل دمکراسـی  شـورایی  اسـتوار خواھـد .  توجه به ھویت انسانھا برپا نخواھد شد
 . اما اینکه این باورھا چه ربطی به دمکراتیک بودن مرحله انقالب دارد به رفیق سینا احمدی  مربوط است. شد

 
! شما ھی ردیـف کـن سـتاد بلـشویکی.  به قول معروف با حلوا حلوا گفتن که دھان شیرین نمی شود! دوست عزیز آقای سینا احمدی 

" بلـشویکی"اتفاقا ً این ایده آلیسم خوش خیاالنه عده ای که گمان مـی کردنـد ھـر چـیزی پـسوند !  شورای بلشویکی! حزب بلشویکی
این خودفریبی عامدانه اما . داشته باشد بطور اتوماتیک انقالبی و خلقی می شود کار دست  بھترین و صادق ترین مبارزان قرن پیشین داد

تو اول خودت را با این فریب قانع می کنی کـه اعـضای حـزب ھمـه پـاک و مـنزه و خـالص و . صادقانه ، ابزاری برای فریب خلق می شود
بعد از این به پرستش شخصیت می رسی و بعد بتدریج با ایمان و اعتماد قلبی  شروع به فریب دادن دیگران . نمیدانم چی و چی ھستند

به کجا رسید؟ باالخره چی شـد؟ چـرا ملـتی کـه ...مائو گفت، استالین فرمود، پول پوت دستور داد، تروتسکی رھنمود داد  و.   می کنی
ویتنامـی !  آلبانیـایی ھـا ھـم ھکـذا!  فاشیسم آلمان را به زانو درآورد تسلیم یک مشت تکنوکرات یلتسینی شد؟ چینی ھا ھم ھمینطـور

اشـکال ھـم ایـن اسـت کـه در .  باالخره باید پذیرفت که یک جـای کـار اشـکال دارد... ھایی که پوشالی بودن آمریکا را اثبات کرده بودند 
دست مردم نبود تـا از منافـع .  حرف  رحیمی این است که حاکمیت دست شوراھا نبود. ھیچکدام از این کشورھا مردم حاکمیت نداشتند

روستائیان بروند شھرھا را محاصره کنند دمـار از . با اعتصاب سراسری دشمنان را به خاک سیاه بنشانند. خود با چنگ و دندان دفاع کنند
طالبـان بـازی در بیاورنـد و سـتاد .  چریک بشوند و سر به کـوه و بیابـان بگذارنـد.  جنگ دراز مدت توده ای راه بیاندازند. روزگارشان درآورند

 . متادشان را به ھوا بفرستند
 

در "  جنبـش سـبز"رنگین کمان در دورانی مطرح شد که . که شاه کلید انتقادھای  رفیق احمدی است" جنبش رنگین کمان " اما موضوع 
غیر از سبزھای اصالح طلب که ھدف شان اجرای بدون تنـازل قـانون اساسـی مرحـوم " ھمه جا یکه تازی می کرد و وانمود می کرد که 

دیگران ھم ! ھدف از طرح رنگین کمان این بود که نه خیر. ، نیروی دیگری در خیابانھا و در صحنه مبارزات موجود نیست"امام خمینی است
،  "مرگ بر اصل و الیت فقیـه"  ،  "مرگ بر دیکتاتور: " نه به شعارھای مردم گوش کنید ١١٨ھستند و خوب ھم ھستند باور نمی کنید ؟ ار 

می گفتیم و باز .  و دھھا شعار دیگر..."  نه غزه نه لبنان" ، " می کشم می کشم آنکه برادرم کشت" ،  "وای به روزی که مسلح شویم" 
خواسـت .  از جنبش  مشروطیت تا حال حاضر. ھم تکرار می کنیم که این جنبش محصول بغض فرو خورده ھمه جنبش ھای معاصر است

مردم از رای خواھی به حق خواھی رسیده بودند و در حق خواھی فقـط کـارگران و فرزنـدان دھقانـان در . اش ھم عدالت و آزادی است
ایـن رنگیـن کمـان .  ھـم بودنـد...  معلمان، پزشکان، کارمندان، رانندگان اتوبوس و تاکسی ھا، زنان و .  دانشگاھھا و سایر مراکز کار نبودند

نیست پس چیست؟ در این میان اما رفیق سینا با کم لطفی تمام نوشته ھای ما را در ندای سرخ و بسوی انقالب که در پی اثبات لـزوم 
ھدف ما از طرح گفتمـان انقالبـی . کسب و اعمال ھژمونی پرولتری از طریق شوراھا و افشای دمکراسی بورژوایی است نادیده می گیرد

. خوشبختانه این گسست  بطور روزافزونی شکل عملی به خود می گیرد و فراگـیر مـی شـود. پیشبرد خط گسست از رفرمیسم است
واقعیات سرسخت خود را به اندیشه ھای مجرد از واقعیات جاری تحمیل خواھند کرد و در روزی نه چندان دور ھمه کوشندگان راه آزادی و 

 . عدالت  و مبارزان راه سعادت مردم دست در دست ھم جامعه ای خواھند ساخت که سرمشق ھمه جھانیان باشد
  پایان 
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 )3(علل غیبت طبقاتی کارگران از مبارزات ضد دیکتاتوري 
 رامین رحیمی

 

 طبقه کارگر در ایران

 تولد طبقه کارگر و حزب کمونیست ایران 

 
در طول تاریخ مبارزات کارگری می بینیم که دو جریان جنبش کارگری و سوسیالیستی ھمواره در یکدیگر تأثیر گذاشته و به ھم سـمت و 

اما، برخالف اروپا که خودآگاھی طبقه کارگر در پی مبـارزات قریـب بـه یـک قـرن .   ایران نیز تافته جدا بافته ای نمی باشد.  سو می دھند
 .  شکل گرفت، طبقه کارگر ایران زمانی متولد گشت که سوسیالیسم علمی بمثابه ایدئولوژی رھایی پرولتاریا مدوّن گشته بود

 
در ایـران نیـز .   شکلگیری طبقاتی کارگران ایران بمانند ھم طبقه ای ھایشان در اروپا، با انحالل جان سختانِه نظـام فئودالـی ھمـراه بـود

امـا، در ایـران ھنـوز از .   دھقانان و پیشه وران از زمین و ھستی شان ساقط مـی شـدند و بـه دنبـال کـار بـه شـھرھا روی مـی آوردنـد
گو اینکه امپریالیست ھای انگلیسی و روسـی در . مانوفاکتورھاِی بزرگ و کارخانجاتی که بتوانند برای ایشان کاری مھیا کنند، خبری نبود

ام ایران مشغول به چاپیدن منابع طبیعی بودند و بازاری برای کاالھای ُبنُجلشان ساخته بودند، اما اشتیاقی از خود برای در ھم نوردیدن نظ
نتیجتاً سیل آوارگان ایرانی به کشورھای ھمجواری .  فئودالی و صدور سرمایه به شکل تأسیس موسسات و کارخانه ھا نشان نمی دادند

سرمایه داراِن کشورھایی چون ھندوستان،ترکیه و مناطق مختلـف قفقـاز از .  که صنایع در آنھا رشد نسبی ای نموده بود جریان پیدا کرد
شرایط زندگی برای .  استفاده می کردند... این آوارگان ایرانی چون ارتش بیکاران جھت پایین نگاه داشتن دستمزدھا، اعتصاب شکنی و 
، فقـط در )١٩٠۵(شمـسی  ١٢٨۴در سـال .  ایشان مصیبت بار بود و برای یافتن کار و یک لقمه نان حاضر به تن دادن به ھر کـاری بودنـد

مسلماً چنین تعدادی از کـارگران بیکـار و وامانـده )   ١.(وجود داشت" تھدست و گرسنگی کشیده"ھزار ایرانی  ٢٠باکوی آذربایجان تعداد 
به ھمین مناسبت، کمیته قفقاز و خاور نزدیِک حزب سوسـیال .   برای ھر جنبش کارگری ای در منطقه خطر جّدی ای محسوب می شود

دمکراسی روسیه، تقریباً بالفاصله به کار در میان ایشان مشغول شد و با تشکیل گروه ھـایی از پیـشروترین آنھـا، بـه تـشویق کـارگران 
مھاجر ایرانی به اتحاد و ھمبستگی با جنبش کارگری آذربایجان و قفقازِ روس و پیوستن بـه اعتراضـات و اعتـصابات ایـشان دسـت زده و 

نتیجِه چنین آموزشی نه تنھا تأثیر مثبت و مستقیم بر جنبش کارگری قفقاز و خاور نزدیک .  مشغول آگاه سازی و سازماندھی ایشان شد
 دادگذاشت و ایرانیان را در کنار دیگر ھم طبقه ای ھایشان در مبارزه علیه نظام سرمایه داری در آن منطقه قرار داد، بلکه، از آنجاییکـه تعـ

ور ز جزیادی از این کارگران برای دیدار با خانواده ھایشان ساالنه، چند ماھی را در ایران می گذراندند، ایشان را تبدیل به پیک ھای آزادی ا
این کارگران، ھسته ھای مرکزی مبارزه در انقـالب مـشروطه و تـشکیل انجمـن ھـای .   و ستم شاه و امپریالیست ھای حامی او گرداند

 . بودند" مجاھدین"انقالبی 
 

)  ٢. (از کارگران چاپخانه ھای تھران تشکیل شد که اولین اعتصاب کـارگری در ایـران را شـکل داد ١٢٨۵اولین سندیکای کارگری در سال 
در زمـان  ١٩٠۶نخستین کوششھا برای سازماندھی سـندیکایی در ایـران بـسال : "در این مورد می نویسد) ٣(رفیق شھید سلطانزاده 

نخستین اتحادیِه خود را )   ۴(، ھنگامیکه کارگران چاپخانه ھای تھران تحت نفوذ نیرومند حزب دمکرات )انقالب مشروطه(نخستین انقالب 
بعدھا ھنگامیکه ارتجاع درسرکوب بیداد میکرد و حزب دمکرات انحطاط یافت، ھنگامیکـه رھـبران آن بـا تحـصیل .  ایجاد کردند، انجام گرفت

 ) ۵." (مقام وزارت به محافظین با وفای تاج و تخت ایران بدل گشتند،این سندیکا بدون آنکه نتایج جدی ای کسب کرده باشد،منحل گشت
شـاید علـت ایـن .    با آغاز درگیری ھای انقالب مشروطه، جنبش کارگری در خواسته ھاِی آن منحل گشت و به فراموشی گذاشته شـد

انقالبـی   –بھترین نمونه از این فعالیت ھا، اقدامات سیاسی .  واقعه را بتوان تا حدودی در دیدگاه و عملکرد کمونیست ھای آن دوره یافت
قمری در رشته  ١٣٢٠قمری در بادکوبه قفقاز به دنیا آمد و تحصیالت خود را در سال  ١٢٩٧او در سال .  رفیق حیدر خان عمو اوغلی است

در ھمان سال به دعوت یکی از اشراف ایران برای راه اندازی یک کارخانه برق بـرای صـحن امـام رضـا بـه .  مھندسی برق به پایان رساند
از جمله (او که در نوجوانی به عضویت حزب سوسیال دمکراسی روسیه در آمده بود و از نزدیکان رھبران قفقاز این حزب .  مشھد وارد شد

اما شھر مشھد، .  بشمار می آمد، بالفاصله با رھبران معترض انقالب مشروطه مرتبط گردید و اقدامات انقالبی خود را آغاز نمود) استالین
علیرغم شدت جور استبداد بر مردم و آمادگی آنھا برای شورش، نقطه مناسبی برای فعالیت ھای کمونیستی نبود و حیدر خـان پـس از 

بنابراین به تھران مـی )  ۶. (ھمراه سازد) سوسیال دمکرات" (اجتماعیون عامیون"ماه تنھا توانست یکنفر را با خود برای تشکیل حزب  ١١
موفق به آشنایی با قشر ") حمل و نقل ایران و روس"و تجارتخانِه " برق حاج حسین آقا امین الضرب"از جمله (رود و با کار در چند کارخانه 

پس از موضوع مسجد جمعه حضرت معـصومه و :"جاوید می نویسد. س.  وسیعی از طبقات ضد استبدادی و ضد امپریالیستی می شود
چـون عمـو اوغلـی  در آنجـا .   اول دسته اینھا طالب مدرسه سپھساالر بـود. شاه عبدالعظیم کسانی در سفارت انگلیس متحصن شدند

حیدر عمو اوغلی در تمام . ریال داد و به سفارت می فرستاد ۵سرکشی سیم کشان را عھده دار بود برای تشویق عده ای از طالب نفری 
اغلب متحصنین سفارت از مشروطه اطالعات کافی نداشتند ولی ھیئتی از عالمان از قبیل . دخالت داشته است) قمری( ١٣٢٣-۴جریانات 

بدین ترتیب فرمان مـشروطیت . مرحوم صنیع الدوله  و حیدر عمو اوغلی دستور از خارج بدانھا داده به گرفتن مشروطه تشویق می کردند
 )  ٧". (بدست آمد

 
البته، کمونیست ھای آن دوران تمام وقت خود را منحصر به توطئه ھای سیاسی با رھبران اقشار بورژوازی بـر ضـد اسـتبداد و اسـتعمار 

نقـش "  مجاھـدین"نمی کردند و  به ھمین خاطر ھم توانستند کمیته ھای حزب اجتماعیون عـامیون را تـشکیل داده و در  دسـته ھـای 
اما، کار بسیار مشکلی است تا در چنان دوران و حال و احوالی، درگیر سیاست روز نشد، بخصوص که تئـوری .   اساسی ای را بازی کنند

ھمفکـران ایـشان، از جملـه .   حزب اجتماعیون عامیون با ھم حزبی ھای خود در قفقاز نیز مرتبط بـود.   نیز توجیِه آن را فراھم کرده باشد
.  را در ھمین دوران بدسـت آورد"  بمبی"حیدرخان، لقب .   رفیق نریمان نریمانف، در اتخاذ سیاست ھای ایشان دخیل و با آن موافق بودند

بارھا به ھمین جرم بازداشت شد، اما ھر بار، کارھا، یـا .   بمبگذاری مضنون اول بود و در چھارمی مستقیماً دخالت داشت ٣او در بیش از 
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اما، در آخرین اقدام .  بعلت نبوِد شواھد و مدارک کافی، و یا، فشارھای بین المللی، با ھمان درد و شکنجه دوران بازداشت تمام می شد
 .  مجبور به ترک موقت ایران و ادامه فعالیت در قفقاز شد

 
اگر این درست باشـد، .  نیز شرکت فعال داشته است" حزب دمکرات"و " مکافات"جاوید معتقد است که حیدرخان در تشکیل انجمن . س

 )٨. (پس تشکیل اتحادیه کارگران چاپخانه تھران و اعتصاب متعاقب آن نیز بدون تأثیر انقالبیون کمونیست نبوده است
 

در دو مقالـه از مقـاالتی کـه در ایـن مـورد از رفیـق .  سال دوباره بـه تـشکل گـری روی مـی آورد ١٢و اما جنبش کارگری، پس از گذراِن 
، آمـار و ارقـام و اطالعـات "وضع اقتصادی در ایران و حزب کمونیست ایـران"و "  جنبش سندیکایی در ایران"سلطانزاده باقی مانده، یعنی 

صـدھا ھـزار "در پی یک قحطی که به مـرگ )  میالدی ١٩١٨(شمسی  ١٢٩٧در سال .   مشخصی از این رستاخیز تشکل یابی می یابیم
و باال رفتن شدید قیمت ھا انجامید، کارگران چاپخانه ھای تھران دوباره مشغول سازماندھی شده و با انجام یک سلسله اعتراضات و " نفر

این پیروزی موجی از اتحادیه گری و سندیکا سازی را به دنبال می آورد بطوریکـه .  اعتصابات موفق به حصول خواسته ھایشان می گردند
، تلگرافچی ھا، کفاشان، خیاطان، و )ُپست(با شکلگیرِی اتحادیه ھای بزازھا، نانواھا، کارمندان تجارتخانه ھا، نامه رسانان  ١٣٠١در سال 

.  درصد نیروی کار تھران تشکیل شده بـود ٢٠با نیروی " شورای اتحادیه ھای تھران"دو سال قبل از آن . مواجه می شویم... یراق بافان و 
ایـن .   شکل گرفته بود که رھبری مبارزات خرده بورژوازی بازار را نیز بدست داشت" حزب کارگران"در تبریز نیز اتحادیه سراسری ای با نام 

درصد کاھش اجاره غرفه در بازار به مالکاِن غرفه ھا و اعمال فشار بر استاندار آذربایجان به پذیرش موجودیـت اتحادیـه  ٢٠اعتبار با تحمیل 
اتحادیه ھای ایران با اینکه تازه تـشکیل : "سلطانزاده در گزارش خود به کمینترن می نویسد.   ھای کارگری و اصناف بازار بدست آمده بود

به چند اعتصاب موفقیت آمیز دست زدند نظیر اعتصاب کارگران نانوایی ھای تھران، ) شمسی ١٣٠٠( ١٩٢١ماه آخر سال  ۶شده اند طی 
تمام این اعتصابات جنبه کامال اقتصادی . کارگران چاپخانه ھا، سقط فروشی ھا کارمندان و کارگران ُپست و در انزلی کارگران ُپست و غیرو

روز کشید سرانجام بصورت تظاھرات سیاسی  ٢١که ) ١٣٠١( ١٩٢٢در ژانویه سال ) خصوصی(فقط اعتصاب معلمان مدارس ملی . داشت
بدین ترتیب اتحادیه ھای صنفی رفته رفته نقش چشمگیری در صحنه سیاسی ایران .  در آمد و موجب سقوط کابینِه قوام السلطنه گشت

تأسیس شده و جزو اتحادیه ھای سرخ انترناسیونال مسکو  ١٩٢٢اتحادیه ھا یک دفتر مرکزی نیز دارند که در نوامبر سال . بازی می کنند
 ) ٩." (می باشد

 
نفـره حـزب  ١۵٠٠عضویت اتحادیـه ھـای کـارگری ایـران در اتحادیـه ھـای انترناسـیونال سـرخ بیـانگر کـار و فعالیـت بـی وقفـه اعـضای 

رھا ساخته و با ) ١٠) (سوسیال دمکراسی" (عدالت"این حزب توانسته بود خود را از راستروِی حزب .  جدیدالتاسیس کمونیست ایران بود
در بندر انزلی برگزار کند و با ارائه خط مشی صریح و روشـن انقالبـی خـود، ) ١٩٢٠( ١٢٩٩موضعی انقالبی، اولین کنگره خود را در سال 

اعضای حزب کمونیست با تالش ھای بی دریغ و شـبانه روزی خـود، در .   عناصر انقالبی کمونیست را به خود جلب کرده و سازمان دھد
میان کارگران و اتحادیه ھا و جمع ھاِی کارگری و تبلیغ برنامه ھای حداکثری، توانسته بودند کارگران را به خودآگاھی نسبی و خودبـاوری 

 .  مورد نیاز برای مبارزه ای قاطعانه علیه سرمایه جھانی و نظام استبدادی ارتقاء دھند
 

در تاریخ جنبش ھاِی کارگری جھان به وضوح می بینیم ھر زمان که انقالبیون کمونیست توانسته باشـند آمـوزش طبقاتـی 
کارگران را بر مبناِی اھداف و جایگاه تاریخی پرولتاریا جلو ببرند، این جنبش با انسجام و اتحاد و تشکل یابی بیـشتر موفـق 

و ھر زمان که این رابطه، چه به علت پیدایش خط ھـای سازشـکارانه در درون .   به پیشروی ھاِی قابل توجھی شده است
جنبش کمونیستی، و یا تسلط روحیِه اصالح طلبانه بر توده ھاِی کارگری، با گسستگی روبرو بـوده، نھایتـاً، بـه شکـست و 

  . عقب نشینی طبقه کارگر انجامیده است
 

اگر در دوران آغازین انقالب مشروطه، عامل خط مشی حزبی در اتکا بر نیروھای ضداستبدادی و ضد امپریالیستی و بی توجھی بر لـزوم 
قـرن بیـستم ،ھـر دو عامـل  ٢٠مبارزات مستقل کارگری باعث انحالل مقطعی آن گشت، اما، در رکود مجّدد آن، در سالھای میانی دھه 

آغاز ضد انقالب رضا خانی و سرکوب گسترده و وحشیانِه انقالبیون و رھبران کارگری، ھمراه بـا چیرگـِی جنـاح راسـت در .  نقش داشتند
فترتی که به رغـم افـت و .  حزب کمونیست و انشعاب و چند دستگی متعاقب آن، برای مدت طوالنی، جنبش کارگری را در فترت فرو برد

خیزھای فراوان در جنبش انقالب مردمی و کارگری، تا به امروز، طبقه کارگر را تبدیل به بنده و دسـتاویز جنـاح ھـای سـرمایه داری کـرده 
 .است

 
نگـارش یافتـه، مـی )  شمـسی ١٣١٠(میـالدی  ١٩٣١کـه بـسال "  طبقـات و احـزاب در ایـران"سلطانزاده در گـزارش خـود موسـوم بـه 

پیش . در کنگره نخستین آن که در شھر بندری انزلی برگذار شد، پدید آمد) شمسی ١٢٩٩( ١٩٢٠حزب کمونیست ایران به سال :"نویسد
 .کسوت آن حزب عدالت بود که  توسط پرولتاریای باکو به سبک زیر زمینی تأسیس شده بود

 
پس از برگذاری کنگره، حزب جوان زیر . برگزار شد، گیالن در نا آرامی ھای انقالبی بسر می برد) ١٢٩٩در تابستان (ھنگامیکه کنگره حزب 

با انتقال مرکز فعالیت ھای آن از باکو به داخل مرزھای ایران، ھـسته .  بار وظیفه سنگین بعھده گرفتن رھبری جنبش انقالبی قرار داشت
افزوده شد، و در نتیجِه آن، در نخستین روزھای شکست " چپ رو"پرولتری آن به سختی لطمه برداشت، و بر تعداد عناصر خرده بورژوازی 

. در جبھه انقالبی، جناح راست درون حزب تقویت یافت و عناصر خرده بورژوازی خواستار انحالل حزب و تجدید حیات حـزب عـدالت شـدند
این کوشش ھیچ فـرآورده ای نداشـت، امـا .بدون یک برنامه کمونیستی آنچه ایشان می خواستند براستی یک حزب اصالح گر ملی بود

 .شکست ھر چه سریعتر انقالب را در گیالن فراھم آورد
 

اتحادیـه ھـای کـارگری، بـا .  در تھران روزنامه حزب حقیقت منتشر شـد.  از سر گرفت) ش ١٣٠٠( ١٩٢٢حزب فعالیت ھای خود را بسال 
 .شعارھای کارگری تعاونی ھا و غیره تحت رھبری حزب ایجاد شدند

 
حزب و ھمه سازمانھای طبقه کارگر را شکست داد و بـدین سـان راه "  جمھوریخواه"رضا خان ) ش ١٣٠۴ – ١٣٠٣( ١٩٢۵ – ١٩٢۴بسال 

بود که ما توانستیم از بقایای گذشته حزب  را ) ش ١٣٠۶( ١٩٢٧در دومین کنگره حزب بسال . بروی تخت سلطنت برای خویش ھموار کرد
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 . از نو سازمان بدھیم
پلیسی رژیم جدید متوجه ھر  –دستگاه نظامی . فعالیت ھای حزب کمونیست ایران در اوضاع و احوال بسیار سختی انجام می گیرند

عدم امکان انتشار ھرگونه ادبیات . .... است که جرأت کند بنحوی از انحاء در برابر رژیم بایستد و یا از آن انتقاد کند" اندیشه آزادی"
" ستاره سرخ"ارگان تئوریک حزب . لنینیستی در داخل کشور حزب را واداشته است تبلیغات خود را از خارج سازمان دھد –مارکسیستی 

 . و نفوذ عظیمی در کشور دارد. و در آنجا به سبک زیر زمینی پخش می شود. از خارج به داخل ارسال می شود
 .تنھا مجله جدی سیاسی اقتصادی در کشور است

حزب کمونیست ایران، پس از برگزاری دومین کنگره خود، خود را از نظر سازمان و ایدئولوژیک تقویت کرد، اگر چه تماسش با توده ھا 
 )١١." (دسته بندی که تا کنگره دوم رایج بود باید ھنوز مصمماً ریشه کن شود. ھمچنان ضعیف است

 
او بزودی به زیر تیغ تصفیه ھای استالینی رفت تا .  این شاید یکی از آخرین گزارشھای رفیق سلطانزاده بود.  اما متأسفانه بر عکس شد

) ش ١٣١٧یا  ١٣١۵( ١٩٣٨یا  ١٩٣۶تا اینکه خبر تیرباران او بصورت مبھمی به گوش رسید که گویا در سال .  دیگر نشانی از او یافت نشود
این واقعِه ناگوار صورت پذیرفت و طبقه کارگر و جنبش کمونیستی جھان را از چنین عنصر فعال، انقالبی و دانشمند و با تجربه ای محروم 

 .رویزیونیسم در حال تمرکز قوا بود و نمی توانست اھداف ضد انقالبی خود را با وجود چنین عناصر آگاھی پیش ببرد.  ساخت
 

می خوانیم که در کنگره اول حزب کمونیست ایران، او بعنوان نماینده کمیته مرکزی برای شرکت در اجالس " سلطانزاده"ما در زندگینامِه 
.  ترکیب کمیته مرکزی در آن  مقطع متشکل از نیروھای برجسته و آگاه انقالبی بود.  کمینترن ھمراه با جعفر پیشه وری انتخاب می شود

نیز در حال شکل گرفتن بود، از غیبت آنھا سوء ) ش ١٢٩٩ –م  ١٩٢٠(اما جناح راست وابسته به دار و دسته استالین، که در ھمان دوران 
بطوریکه در بازگشت از روسیه، سلطانزاده و پیشه وری متوجه توطئه ای در مقابل .  استقاده کرده و به تصفیِه عناصر انقالبی می پردازد

جناح راست وابسته به فراکسیون استالین تا حدی گستاخی کرده بود که در کمیته ھای .  کمیته مرکزی منتخب در کنگره می شوند
اما، از آنجا که این فراکسیون ھنوز در روسیه و بین الملل جای پای سفتی نداشت، .  حزبی اخراج این دو تن از حزب را اعالم نموده بود

کمینترن اخراج این رفقا را تأیید نکرده و بعنوان نماینده و سخنگویان حزب کمونیست ایران پذیرفت و مسئولیتھای حساسی را به ایشان 
.  اسناد و تاریخ نویسان حزب توده بنا بر سنت استالینی ھمواره کوشش در تحریف تاریخ و حذف چھره ھای انقالبی از آن داشتند.  سپرد

در مورد رفیق سلطانزاده بعنوان یکی از موسسین حزب کمونیست ایران، تاکتیِک سکوت را اتخاذ کرده اند و ھر جا که ناچار شده اند از او 
 .  می باشد) استالین(و القابی بوده که تنھا برازنده خود و سردسته گرجی شان " چپ رو"نامی ببرند، ھمراه با عناوین 

 
رفیق سالطانزاده و دیگر انقالبیون کمونیست ھمواره بر استقالل و رھبری طبقه کارگر در انقالب پافشاری می کردند و چون تیغی بر 

آنھا .  جناحی که تمام سعی شان شرکت در توطئه ھا و دسیسه ھا در کنار عناصر بورژوازی بود.  چشم جناح اپورتونیستی حزب بودند
، عازم تسخیر تھران می شدند، و گاه راستروی خود را با کوشش برای انحالل حزب کمونیست و فروکاستن اھداف و "چپ"گاه به شکل 

و باالخره با تثبیت قدرت رویزیونیسم در کمینترن و شوروی به تبعید و کشتار انقالبیون .  خواسته ھاِی برنامه انقالبی آن آشکار می کردند
کمونیست ھای ایرانی در داخل کشور توسط رضاخان انگلیسی و در سطح جھانی توسط ! آری.  مارکسیست در سطح جھانی پرداختند

از انقالب جھانی روی " ساختمان سوسیالیسم"چرا که، رویزیونیسم، به بھانِه . رویزیونیست ھای استالینی به تیغ عدم سپرده شدند
این واقعیتی انکار ناپذیر است که امپریالیسم بدون سرکوب و خونریزی وسیعی که استالین از کمونیست ھای انقالبی به .  گردانده بود

جنگ جھانی دوم، که .  عمل آورد، ھرگز نمی توانست تا بدین حد پیشروی کرده که خود را برای جنگ جھانی دیگری آماده سازد
 .امپریالیست نوخاستِه روس نیز برای درگیر شدن در آن لحظه شماری می کرد

 
 زمینه ھا: سایت بی بی سی فارسی ، جنبش کارگری در ايران، بخش اول. ١
 .سلطانزاده، جلد چھارم نوشته ھای سلطانزاده، انتشارات مزدک. نوشته آ" جنبش سندیکایی ایران"مقاله . ٢
رفیق سلطانزاده از موسسین حزب کمونیست ایران بود که در بخش ھای مختلفی از کمونیست بین الملل . ٣

گفته می شود که پس از پیروزی .  فعال بود و از تئوریسین ھای اقتصاد سوسیالیستی بشمار می آمد) کمینترن(
.  انقالب اکتبر، به درخواست لنین به سازماندھی بانک سوسیالیستی و امور مالی حکومت انقالبی مشغول بود

او ھمواره با جریانات فرصت طلبی که بعدھا با نام استالینیسم مشخص شدند در معارضه بود و نھایتاً در ھمان 
به . تیرباران شده است ١٩٣٨یا  ١٩٣۶موج اول تصفیه ھای استالین مفقود گشت و بعدھا اعالم شد که در سال 

ھمین علت تاریخ نویسان حزب توده ھمواره سعی در حذف نام پر افتخار او از تاریخ جنبش کمونیستی ایران 
 .داشته اند

 نشر دیگران ١۶١جاوید در شماره . به مطلب س. ش.ر. رفیق حیدر عمو اوغلی یکی از بنیانگذاران حزب دمکرات بود. ۴
اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و "سلطانزاده، . نوشته آ" جنبش سندیکایی ایران"مقاله . ۵

 ،  "کمونیست ایران
  xalvat.com:نشر دیگران، منبع ١۶١جاوید، شماره . دو قھرمان آزادی، تألیف س. ۶
 ٢٨ھمانجا،ص . ٧
  ٣١و  ٣٠ھمانجا، ص ص . ٨
اسناد تاریخی جنبش کارگری، "سلطانزاده، جلد چھارم . ، نوشته آ"وضع اقتصادی در ایران و حزب کمونیست ایران. "٩

 ١٠١ص . ، نوشته ھای سلطانزاده، انتشارات مزدک"سوسیال دمکراسی و کمونیست ایران
 .حیدر خان در تأسیس آن نیز نقش داشت.  این حزب توسط ایرانیان مقیم باکو شکل گرفت. ١٠
اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی "سلطانزاده، جلد چھارم . ، نوشته آ"طبقات و احزاب در ایران. "١١

 ٢٠١تا  ١٩٩ص ص . ،  نوشته ھای سلطانزاده، انتشارات مزدک"و کمونیست ایران

 پیش  بسوي  ایجاد  حزب  طبقه  کارگر
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 فاشیسم یا انقالب
 احمد فارسی

: قرار گرفته و بسیاري از سایت هاي لیبرال و حامیان امپریالیست شـان انعکـاس دادنـد دقـت کنیـد              "کلمه"به خبري که دیروز در سایت 

میرحسین موسوي، نخست وزیر سابق ایران، در دیدار با جمعی از ایثارگران گفته است که نظام جمهـوري اسـالمی، در شـرایط بحـران            «

بنا بر گفته هاي    .یاد کرده است »راه مردم «و  »رویکرد اقتدارگرایانه «وي از این دو راه با عناوین .  کنونی دو راه کامال متضاد پیش روي دارد

از دین به عنوان ابزار و از زندان ، سرکوب و تعطیلـی قـانون اساسـی          ) احمد -بخوانید فاشیسم ( »راه اقتدارگرایانه«میرحسین موسوي در 

زندانیان سیاسی آزاد می شوند و حق انتخابات ِ آزاد ، رقابتی و غیر گزینشی نیز به رسـمیت شـناخته      »راه مردم«بهره برداري می شود و در 

این کاندیداي اصالح طلب در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوري، همچنین گفته است که آنچه در کهریزك، زندان ها و کـوي       .  می شود

موسوي افزوده به خوبی در چنین نگاهی سبعیت و زشـتی همـه گـرایش هـاي            .دانشگاه رخ داده، نتیجه اندیشۀ دبیر شوراي نگهبان است

 ».اقتدارگرایانه و فرعونیت را می توان دید

 این تحلیل آقاي موسوي تا چه اندازه می تواند صحت داشته باشد؟

نظامی بر تمامی فضا و زوایاي حکومتی مسلط گشته و یک تنه با تمامی جناحهاي طبقه و هیئـت       -از یکطرف می بینیم که جناح حاکم امنیتی 

این جناح، درِ احزاب دیگـر بورژواهـا را، از لیـبرال            .   حاکمه درگیر شده و حاضر نیست حتی با راست ترین بخش اصولگرایان نیز کنار بیاید

از تصمیمات و قوانین مصوبه در مجلـس و شـوراي نگهبـان         . می زند تک حزبیاصالح طلب گرفته تا اصولگرا، تخته کرده و دم از جامعه 

قانون اساسیِ نیمه تعطیل را در تمامیتش به مرخصی فرسـتاده و بـا         .  پیروي نکرده و فقط آیین نامه هاي مصوبه درون دولت را اجرا می کند

آنچنان غره گشته کـه حـتی در مقابـل اینکـه          .  قهر عریان در مقابل طبقه کارگر و دیگر اقشار بورژوا و جناح هاي طبقه حاکمه ایستاده است

فعالیت هـاي ایـن حـساب،         سري بودنِچه کرده است؟ به بهانه   ذخیره ارزيصدها میلیارد دالر درآمدهاي نفتی واریز شده به حساب 

هیچ خدایـی   بعبارت ساده تر و بقول خودشان، آنچنان محو قدرت گشته است که   .   حتی در مقابل بیت رهبري هم خود را پاسخگو نمی داند

 .اما چنین موقعیتی براي فاشیست خواندن این جناح کافی نیست.  را بنده نیست

زمانی یک جناح از هیئت حاکمه را فاشیست می خوانیم که عالوه بر بدست گرفتن انحصار قدرت سیاسی، انحصارِ امکانـات اقتـصادي یـک       

میهـن  خوب، ببینیم که این جنبه از قدرت اجتماعی را تا چه اندازه صاحب گشته اند؟  بـه صـدقه سـرِ            .  کشور را نیز در دست گرفته باشد

حضرت محمد مصدق، امام ناسیونالیسم بورژوازي، مالکیت نفت و درآمدهايِ آن، تماماً دولتی گشته و همانطور که سوار بـودن بـر           پرستی

زیـر  .   چنین خر مرادي، شاه را از تایید مردم ایران بی نیاز ساخته بود، این گردن کلفت هاي قداره بند را نیز به شاهی و سلطنت نشانده است

لواي عمران مملکت، بودجه عمرانی را هر سال به جیب خود سرازیر می کنند و بغیر از چند طـرح روي کاغـذ و پـروژه هـاي نیمـه تمـام،                   

اثبات مدعاي ما همین کمبود و قطعی هاي مکرر آب و برق، ویران شدن کشاورزي، نیمـه تمـام بـودنِ         . از ایشان نبوده ایم عمرانیشاهد

خنده دار آنکه، بعد از سالها صحبت از این پروژه ها، هنوز کلنگ شان را نزده، قـول       .   سدها و پاالیشگاه ها و تصفیه خانه ها و غیرو می باشد

آیـا شـما اعـالن      .   تغییر کاربري آن را به مردم داده و بعنوان ابزاري براي تهدید رقبایشان در جامعه سرمایه داري جهانی استفاده می کنند  

 به تولید بنزین را شنیدید؟  پروژه هاي پتروشیمیوزیر نفت در مورد تغییر کاربري 

مالکیـت هـاي دولـتی مـی           خودي سازيِقانون اساسی که شامل  44البته با استفاده از همین پولهاي زبان بسته و زیر لواي اجراي اصل 

شود، تمامی معامالت کالن و سودآور در بورس و از صنایع تولیدي کوچک و بزرگ، از مخابرات و ماشین سازي گرفته تا واردات و صـادرات        

بیهوده نیست که صدايِ هاشـمی و نـاطق و کروبـی و           .   کاالهايِ مصرفی و قاچاق کاال و مواد مخدر و فروش برده را بزیر بلیط خود برده اند

این پاپتی هايِ گرسنه که دیر آمده و زود می خواهند   !  خاتمی و موسوي و بازمانده هاي خمینی و حتی خرده فروشان بازاري هم در آمده است

" خ�ان ھ�ایِ "بروند، آنچنان به سفره حمله برده و می برند که حتی خورده نانی هم براي بقال سر کوچه نمی گذارند، چه رسد به کبابی بـراي    

 !گذشتھ
چـرا کـه، آقـاي      .   را نخورید  "نظر"اما گول ظاهر و .  بنظر می آید که هر چه جلوتر می رویم به صحت گفته هايِ موسوي نزدیکتر می شویم

 –درصورتیکه جناح امنیتی    .   هیئت حاکمه طرح کرده است "حق انتخاب"موسوي چنین شرایط حی و حاضري را به شکلِ پیش بینیِ آینده و 

اما آقاي موسوي نباید زیـاد نگـران         .   را برگزیده و با تمام نیرو در تالش استقرار آن می باشند)  اقتدارگرایی(نظامی، هم اکنون راه فاشیسم 

 .چرا که فاشیسم دورانِ حاکمیت خودشان در زیر عباي خمینی، در شرایط کنونی، قابل بازسازي نیست.  باشند
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 و آنهم توهم توده ها نـسبت بـه حـسن نیـت             !   اما، با قدري تفاوت. ، تمامی شرایطی را که در باال توضیح دادیم مهیا بود60در دوران دهه

 .خمینی و بوکالت از او، شما و مفتخورانِ دیگر بود

آنها همواره در رقابت بـراي تـسخیر بـازار رقیـب و           .   تمامی جناح هاي سرمایه داري داراي خصلتی انحصاري و در نتیجه فاشیستی هستند

تب انباشت سرمایه و انحصار قدرت جانشان را می سوزاند و تا زمانیکه به آن دست نیابند از هیچ کـار انـسانی و          .   شریک شان می کوشند

تنها چیزي که جلویشان را می گیرد این واقعیت است که با تنگ تـر کـردن    .   دریغ نمی کنند تا بدستش آورند) برایشان فرقی ندارد(حیوانی 

، اقدامات فاشیستی خود  60مگر آنکه، همچون سالهايِ دهه .   حلقه خودي ها، در مقابل دیگر اصحاب ثروت و قدرت، ضربه پذیرتر می شوند

ممکن است که جامعه کنونی ایران جوان باشد و آن دوران را در خاطر نداشته باشـد،       .   را از طریق توده هايِ فریب خورده به اجرا در بیاورند

، در دوران جوالن شما، به مردمِ گمنامی گفته می شد که خـبر کارهـايِ    سربازانِ گمنام امام زماناما، ما مسن ترها به یاد داریم که عنوانِ 

و در صورت مواجه شدنِ قداره بندانِ شما با مقاومت عده اي از    .  همسایه و فامیل و حتی خانواده خود را بگوش قداره بندان شما می رساندند

مبارزانِ بیچاره هم که نمـی توانـستند خـود را            .  شما، خمینی، به صحنه درگیري آمده و سپر باليِ شما می شدند هیتلرمبارزان، با فتوايِ 

البته به استثناء آن سازمان مسلمانی که خودش هـم بـا شـما           .   راضی کنند که خونی از مردم ریخته شود، مجبور به ترك مقاومت می شدند

 .فرقی نداشت و هنوز که هنوز است، از هر ابزاري براي رسیدن به قدرت استفاده می کند

امـا،  .  اسـت )  اقتدارگرایی(نظامی همچون دیگر جناح هاي سرمایه داري داراي خصلت فاشیستی    –پس، درست است که جناح حاکم امنیتی 

درست است که شما و هم پالگی هایتان را از قـدرت و ثـروت محـروم           .   دارايِ ابزار اصلیِ تثبیت قدرت انحصاري خود به کل جامعه نیست

هـد  ساخته، اما تا زمانیکه مردم در شکل عمومی خود، و کارگران و انقالبیون در مقابل آن ایستاده باشند، قادر به تحمیل خود بر جامعـه نخوا      

شما و خمینی به صحنه آمد، اما تا به امـروز در مقابـل           60دهه   دوران اقتداراحمدي نژاد درهمان دور اول به یاد و با هدف بازسازي .   بود

و تا زمانیکه نتواند به خواسته هايِ مردمی پاسخ دهد، یا حداقل، شکمشان را سیر کند، قادر به حفـظ     .   کاشتن باد، طوفان درو کرده است

 .  قدرت نخواهد بود و با این تاخت و تازهايِ بی عقبه، خود و نظام سرمایه داري را ضربه پذیرتر می کند

 !پیش بسوي انقالب

 !جمهوري شورایی –نان، مسکن، آزادي 

 ! پس از یک قرن و اندي؟“ مشروطه خواهی“
 احمد فارسی

 
 

و “ مردم دوستی”و “ ارزش پرستی”در طول مبارزات سال گذشته، آقایان و هم باندي هایشان از روزگار قدیم و زنده بودن خمینی و 

تأکید ورزیده و احمدي نژاد و دار و دسته او را به “ خط امام”آنها، بارها بر وفاداري شان به . اش برایمان تعریف کرده اند“ جمهوري خواهی”

اگر بخواهیم از زاویه تصورات ایشان به گذشته و دوران خمینی نگاه کنیم، در زمان امام، همه چیز  .متهم نموده اند“ ترك ارزش هاي امام”

گسترده بود و چه نوحه ها که نمی خواندیم و از چه زیبایی “ جمهوري”در زیر سایه نظام “ عدل و عدالت”سفره . بود“ گل و بلبلی”در حالت 

، هنگامی که )1389(“ عاشوراي سرخ”است که بعد از وقایع “ امام“و دقیقاً به خاطر حفظ چنین یادگاري از . بهره مند نبودیم“ ارزشی”هاي 

را گزیدند، دیگر نمی شد با آشوب “ ارزش هایش”میل کردند و مسیر ناسازگاري با “ جمهوري”تظاهرات هاي خیابانی به در هم شکستن 

. “پیروزي جنبش سبز را به هر قیمتی نمی خواهیم”بهمن در کنار یارانِ قدیم ایستاد و نشان داد که  22طلبان همراه شد و می بایست در روز 
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بیانجامد، ما چنین پیروزي اي را نخواسته و “ نظام جمهوري اسالمی”و این بدین معناست که، اگر قرار باشد مبارزات مردم به متالشی شدن 

 !!که کردند .به ایشان پشت می کنیم

را الگوي “ امام”از قضا آقاي موسوي، از آنهایی که روزگار و ارزشهاي  .نمی خواهند“ پیروزي جنبش سبز را به هر قیمتی”گفتیم که ایشان 

که در سایت “ جمعی از مدیران مسئول، خبرنگاران و خانواده هاي روزنامه نگاران دربند”مملکت داري قلمداد می کند، در سخنرانی براي 

که  آمده است، با تکیه بر جمله باال، که طعنه اي علیه مبارزان برانداز است، شمه اي از روزگار امام، و طبعاً، نمونه اي از حکومت آینده “ کلمه”

تهمت ”او در سخنانی که براي دفاع از خود در مقابل  .زیر حاکمیت ایشان و دار و دسته اش می باید انتظار داشته باشیم، نشان می دهد

، عذر بدتر از گناه آورده و می  67دخالت ایشان در دوره زمامداري شان، در قتلهاي گروهی و وحشیانه زندانیان سیاسی تابستان “ هاي

را باید در منظر تاریخی خود بررسی کرد و بعد هم دید آیا دولت در این زمینه اطالعی داشته است؟ نقشی داشته  67مسئله سال “ :گوید

است؟ آیا اصال امکانی براي دخالت داشته است؟ آیا در احکام و اسناد، نامی از دولت وجود داشته است؟ دولت که نقشی در این مسئله  

اما براي مطرح کردن این مسائل با ذکر . خیلی از کسان دیگر هم اطالع نداشته اند) احمد-البته غیر از وزارت اطالعات. (نداشته است

 .جزئیات، من هم محذوراتی دارم

ما . قدرت جنبش سبز در اخالقی بودن آن است؛ در این که سفید را سفید گفته و سیاه را سیاه گفته است: مهندس موسوي اظهار داشت

چیزي که بد بوده را قبول نمی کنیم اما اگر کسی در جایی سکوت می کند، معناي آن موافقت و همراهی با آن نیست و باید این حق را براي  

 )سایت کلمه(“ .افراد قائل باشیم

، حکومت مطلوب آقاي موسوي و دار و دسته شان، از آن “جمهوري“بنابراین، می بینیم که گذشته از افشايِ میزان تعهد خمینی به حاکمیت 

. از آن اطالعی داشته باشد“ دولت جمهور”نوع حکومت هایی است که قدرتمداران هر کاري که می خواهند می کنند و لزومی هم ندارد که 

 .ایشان، خمینی صورت پذیرفت“ بت”به حکم جنایتکارانه  67چرا که دستور مستقیم کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 

ایستادگی بر خواسته ”نشان دهند و صحبت از “ رزمنده”البته در این سخنرانی، ایشان سعی کرده اند که خود را بر مبناي اقتضايِ زمانه خیلی 

هدف اصلی ما مشروط ”: اما قبل از آن خواسته ها ي خود که مردم نیز باید به آن رضایت دهند را اینگونه بیان داشته است .می کنند“ ها

این . کردن قدرت، رسیدن به عدالت و آزادي، زنده شدن ارزشهاي بنیادین و رفتن به سمت جامعه ایست که در آن فشار و تهدید نباشد

گرچه در این یک سال آگاهی هاي جامعه ما بسیار گسترده . احتیاج به زمان دارد و یک سال مدت زیادي براي رسیدن به این اهداف نیست

 ”.به نظرم ایده ها اگر خوب متولد شود، پیروزي آن قطعی است و من بر این باورم که ایده تغییر در کشور متولد شده است. تر شده است

 .محدود کند“ ارزش هاي بنیادین“را به حد “ قدرتمداران”که قرار است “ مشروطه”پس، در حقیقت، حکومت دلخواه ایشان، حکومتی است 

تازه، رسیدن به چنین حکومتی  .، دیدیم“دولت جمهور”و نقش  67را نیز در مثال باال، و وقایع تابستان “ ارزش هاي بنیادین”البته نمونه ي 

 .و کار یکی دو سال نیست“ احتیاج به زمان دارد”

خواسته ملت “ مشروطه نمودن قدرت و قدرتمندان”! اي ابلهانی که هنوز خواسته هاي این باندهاي حکومتی را در راستايِ خواسته هاي مردم می پندارید

و اگر هم  .در دست عده خاصی متمرکز است، زیر بار شرایط و محدودیت نمی رود“ قدرت”در همان زمان هم ثابت شد تا زمانیکه  .سال پیش بود 100

می، دوباره مردمجبور باشد در مقابل مبارزه مردم براي مدتی در محدوده باقی بماند، همواره در انتظار موقعیتی است که با فرسایش نیروهاي مداخله گر 

 .این حدود را در هم شکسته و بدتر از دیروز، دمار از روزگار مبارزین و مردم در آورد

، بلکه “گام به گام”این واقعه نیز نه بصورت  .انهدام تمرکز آن در دست عده اي خاص و انتقال آن به عموم و پایه است“ قدرت”تنها راه محدود کردن 

از طرف این حضرات به این علت توصیه می شود که تدریجاً نیروي مبارزاتی مردم فرسایش یابد “ گام به گام”پیشروي  .بصورت انقالبی امکانپذیر است

 .از حدودي که مبارزات مردمی به ایشان تحمیل کرده است آماده شود“ قدرتمداران”و شرایط براي خروج 

و استقرار جمهوري شورایی باشد، “ محو کامل قدرت“مهلتی که براي رسیدن به اهداف واقعی مان، که می بایست! پس، بیدار شوید و چشم بگشایید

آن لحظه اي که بتوانیم ایشان را به چنان آگاهی اي  .مورد نیاز است، دورانی است که ما براي بیدار کردن مردممان و بویژه طبقه انقالبی کارگر نیاز داریم

 .در سطح سیاسی و محو امتیازات حقوقی شان خواهد بود ″قدرت متمرکز”برسانیم، همان لحظه استقرار جمهوري شورایی و فروپاشی 

 پیش بسوي انقالب

 جمهوري شورایی  –نان، مسکن، آزادي 

 جمهوري شورایی تنها شکل حکومت کارگري است
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 ) قسمت اول( در باره تاریخ اتحادیه کمونیست 

 مینایی. ترجمه از م –فردریک انگلس 

 

 ١٨٨۵نشریه سوسیال دمکرات : چاپ نخست

 ١٩٧٠، انتشارات پروگرس، مسکو  ٣منتخب آثار مارکس و انگلس، ج: منبع

 

امروزه این دوران تقریبا ً . ، برنخستین دوره جنبش مستقل کارگران آلمان پرده می افکند١٨۵٢در)  Cologne Communists(عبارت کمونیست ھای کلن 

طول کشیده و جنبش کارگری آلمان با گسترش به خارج از مرزھای این کشور ، تقریباً به ھمه  ١٨۵٢تا  ١٨٣۶دورانی که  از سال . فراموش شده است

جنبش بین المللی کارگری در حال حاضر در حقیقت تداوم مستقیم جنبش کارگری . اما ھمه ماجرا این نیست. کشورھای متمدن شیوع یافته است

بین  حادآلمان در آن دوران بوده و نخستین جنبش کارگری بین المللی در ھمه دورانھا است که واجد ھمه عناصر عمده ای است که نقش ھدایتگر در  ات

ذکر شده و امروزه قویترین  ١٨۴٧به این معنا که اصول تئوریکی اتحادیه کمونیست ھا که در بیرق  مانیفست کمونیست . المللی کارگران را داشته است

 .حلقه اتصال ھمه جنبش پرولتاری در آمریکا و اروپا بشمار می رود،  ریشه در آن دوران دارد

و آن ھمان کتاب به اصطالح سیاه دو جلدی  توطئه کمونیست ھا در قرن . تاکنون تنھا یک منبع از تاریخ منسجم جنبش از آن دوران در دست است

کتاب مملو از دروغ ھای . انتشار یافت ١٨۵۴و  ١٨۵٣است که در سالھای )   Wermuth and Stieber, Erline(نوزدھم نوشته ورموث و اشتایبر، ارلین 

امروزه این کتاب به عنوان اصلی ترین منبع . عامدانه ای است که  از سوی دو تن از پست و بدنام ترین عوامل پلیس در قرن ما سرھم بندی شده است

 . مورد استناد از طرف ھمه نویسندگان غیر کمونیست در نوشته ھای شان در باره آن دوران ، مورد بھره برداری قرار می گیرد

البته  اتحادیه ھم کارھایی . در اینجا تنھا کاری که می توانم بکنم ارائه طرح کلی برای درک کامل افشاگری ھایم در خصوص مطالب کتاب فوق   است 

امیدوارم روزی فرصت کافی برای تنظیم و نشر مطالب غنی جمع آوری شده از جانب مارکس و من در این زمینه داشته . در این باره  انجام داده است

 .باشم و دوران طالئی جوانی جنبش بین المللی کارگری را به قلم در آورم

 

اکثر اعضای پرولتاری اتحادیه غیرقانونی و مخفی جمھوری خواھان دمکرات که از سوی پناھندگان آلمانی در پاریس بنیاد نھاده شده بود  ١٨٣۶در سال * 

باقی ماندند که بزودی پس از اینکه  à la Jakobus Venedeyدر اتحادیه اولی تنھا عناصر خواب آلود . انشعاب کردند و اتحادیه مخفی جدیدی تشکیل دادند

برعکس اتحادیه اولی،  . رد چند گروه را در آلمان یافت  به خواب عمیق فرو رفتند و اکنون حتا سایه ای از آنھا ھم باقی نمانده است١٨۴٠پلیس در سال 

( در واقع این اتحادیه بخش آلمانی کمونیسم کارگری فرانسه و ملھم از بابویسم . اتحادیه جدید التاسیس  اما نسبتا ً سریعا ً  گسترش یافت 

Babouvism ( ھدف آنھا . خواھان عدالت ھم بودند" برابری طلبی" بود که در آن دوران در فرانسه شکل یافته و مجموعه ای از افراد ی بود که به خاطر

اما ھمواره قلب عمل انقالبی محسوب می شدند ھرچند که قیام . پاریس درگیر در تبلیغ و توطئه: ھمان اھداف مجامع مخفی پاریسی در آن دوران بود

در آن دوران پاریس میدان اصلی نبرد محسوب می شد و اتحادیه در حقیقت چیزی بیش . ھای گاه و بیگاه در آلمان به ھیچ وجه نادیده انگاشته نمی شد

که از سوی باربز و بالنکی ھدایت می شدند و ارتباط  Societe des saisonsاز شاخه آلمانی مجامع مخفی فرانسه به حساب نمی آمد، خصوصا ً مجامع 

فرانسوی ھا دست به عمل زدند و بخش آلمانی اتحادیه پابه پای آنھا  ١٨٣٩در دوازدھم ماه می سال . تنگاتنگی بین پاریسی ھا و آلمانی ھا موجود بود

. در بین افراد آلمانی دستگیر شده کارل شاپر، ھنریش باوئر دیده می شدند. وارد مبارزه شدند و به این ترتیب سھمی در شکست کمون بدست آوردند

شاپر اھل ویلبرگ ناسو و طی مدتی که در سال .  ھردوی آنھا به لندن رفتند. دولت لوئی فیلیپ با اخراج آنھا پس از زندان دراز مدت، احساس رضایت کرد

وی در حمله به قرارگاه نگھبانان ایستگاه فرانکفورت در سوم آوریل . دانشجوی رشته جنگلداری در گیزن بود  به عضویت گروه جورج بوخنر در آمد١٨٣٢

شاپر با شخصیت عظیم و پرانرژی خود . به خارج گریخت و در راھپیمایی مازین در ساووی شرکت کرد 1834ًشرکت داشت و در فوریه سال  ١٨٣٣سال 

او نمونه مجسمی از انقالبی حرفه ای بود که نقش مھمی در دھه ی سی بازی کرد . ھمواره آماده بود زندگی و حیات شھروندان را به خطر بیاندازد

" کمونیسم " به " عوام فریبی" شاھد این امر عزیمت وی از . وعلیرغم اندیشه ی غیرفعال اش در درک مباحث عمیق تئوریک به ھیچ وجه ناتوان نبود

گرچه اگر بخواھم دقیق تر بگویم باید اذعان کنم که گاھی . است که بعد از آن استوارانه در برابر ھرآنچه ھویت سابق اش را تشکیل می داد، قرار گرفت

او یک انسان کامل . احساسات انقالبی شخصیت اش بر ادراک اش غلبه می کرد اما ھمواره به اشتباھات اش اعتراف و اشکارا از خود انتقاد می نمود

 .بود و زحمات اش برای بنیانگزاری جنبش کارگران آلمان فراموش نشدنی است

 

 . اندام کوچک اش اما مملو از زیرکی و اراده قوی بود. مردی سرزنده، ھوشمند با جثه ای کوچک. ھنریش باوئر اھل فرانکونیا کفش دوز بود

 

آنجا ھردو به ترمیم ارتباطات از ھم گسیخته ھمت . زمانی به لندن رسید که شاپر آھنگساز برای گذران زندگی اش به آموزش زبان اشتغال داشت

آنھا که در پاریس ارتباط چندانی با ھم نداشتند در لندن به کمک ژوزف مول ِ ساعت ساز ، اھل کلن، مردی . گماشتند و لندن را مرکز احیای اتحادیه کردند

ژوزف مول از نظر ذھنی به ھر دوی آنھا .  با جثه نیمه ھرکولی که از نظر انرژی و سرزندگی دست کمی از دو رفیق دیگراش نداشت ، به ھم پیوستند

دید تئوریک وی نیز بسیار . مول دیپلماتی واقعی بود و سفرھای متعدد با ماموریت ھای متنوع و موفق اش این ویژگی او را اثبات می کند. برتری داشت

آنھا اولین انقالبیون پرولتاری بودند که در لندن با آنھا مالقات می کردم و علیرغم اختالف . با ھر سه ی آنھا در لندن دیدار کردم ١٨۴٣در سال . خالقانه بود

منظور من از کمونیسم تساوی طلبانه ھمچنانکه [    -نظری که در آن زمان با کمونیسم تساوی طلبانه کوته فکرانه آنھا داشتم و ھنوز ھم بر آن عقیده ام

، کردار نیک با پندارھای ]قبال ً ھم ذکر کرده ام کمونیسمی است که صرفا ً و یا غالبا ً خود را بر پایه خواست ھای  مساوات طلبی استوار کرده است

منی که در آن زمان . اما نمی توانم عمق تاثیری را که این سه انسان واقعی بر من نھادند کتمان و فراموش کنم -خودخواھانه و کوته فکرانه فلسفی

 . ھدف ام انسان شدن بود

 

فعالیت قانونی انجمن  ١٨۴٠فوریه  ٧قبل از . در لندن و تا حدود کمتری در سوئیس  آنھا از مواھب  آزادی ایجاد اتحادیه و تشکیل انجمن برخوردار بودند

این انجمن به مثابه نھادی برای جذب نیروھای جدید برای اتحادیه مورد . آموزشی کارگران آلمان که ھنوز ھم ھمچنان برقرار است، بنیانگزاری شد

البته دلیل آن این بوده که رھبری . از آن دوران و مثل ھمیشه کمونیست ھا فعالترین و باھوش ترین اعضای انجمن بوده اند. استفاده قرار می گرفت
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تاکتیک .  شد" شعبه" بزودی اتحادیه در لندن صاحب چندین مجمع یا ھمانگونه که لندنی ھا می گویند . انجمن کال ً در دست اعضای اتحادیه بوده است

ھر جا . در ھر جایی که امکان ایجاد انجمن ھای کارگری بود، کمونیست ھا از آن امکانات استفاده کردند. مشابھی در سوئیس و جاھای دیگر اتخاذ گردید

ارتباطات عمدتا ً از سوی کسانی برقرار . که منع قانونی وجود داشت افراد به گروھھای سرود، باشگاھھای ورزشی و نھادھای مشابه دیگر می پیوستند

در تمام موارد اتحادیه از . آنھا ھرجا الزم می شد به مثابه فرستادگان مخفی عمل می کردند. می شد که دائما ً در حال مسافرت به مراکز مختلف بودند

به   -که نه مورد از ده مورد آنھا اعضای اتحادیه بودند -کمک ھای مامورین دولتی بھره مند می شدند  که با استناد به قانون اخراج ، کارگران معترض را 

 . نمایندگان سری اتحادیه بدل می کردند

  

انسان بسیار با استعدادی که مثل اکثر آلمانی (  برای نمونه ویتلینگ ، اگوست بیکر در سوئیس . میزان گسترش اتحادیه ی ِ احیا شده قابل توجه است

بھمراه رفقای دیگراش سازمان بسیار قدرتمندی ایجاد کردند که کمابیش متعھد به سیستم ) ھا به خاطر بی ثباتی ذاتی شخصیت اش سرخورده شد

اما با توجه به اھمیت آن به مثابه نخستین حلقه مستقل . البته اینجا مکان مناسبی برای انتقاد از کمونیسم ویتلینگ نیست. کمونیستی ویتلینگ بودند

 :استناد می کنم که نوشت ١٨۴۴به سال  Vorwartsتئوریکی پرولتاریای آلمان ، من ھنوز ھم با گفته ھای مارکس در نشریه پاریسی 

می تواند  با تضمین ھارمونی و  –] اشاره به آثار مربوط به رھایی سیاسی  بورژوازی[ به ھمراه فیلسوفان و منشیان باسوادش  –کجا بورژوازی آلمان " 

 ی ِ آزادی وایتلینگ مقایسه شود؟ اگر کسی نوشته ھای متوسط و شلخته ی ِ فاحشه سان ِ ادبیات سیاسی آلمان را با آثار درخشان و فوق العاده 

 اسینخستین نویسندگان کارگری آلمان مقایسه کند، اگر کسی این کفش کودکانه عظیم پرولتاری را با کفشھای زوار در رفته کوتوله ھای شوھای سی

 ." آلمان مقایسه کند می تواند تصویر  قھرمانانه ای را برای این سیندرال پیش بینی کند

 . گرچه ھنوز تا رشد کامل خود راھھا در پیش دارد. اینک این تصویر قھرمانانه در برابر ماست

اما تعداد آنھایی که پا به عرصه وجود می گذارند  از . به لحاظ ماھیتی آنھا ذات گذرایی دارند. در عین حال بخش ھای مختلفی در آلمان ایجاد شده است

بدست آورد ) بک( و مگدبورگ) منتل( پلیس توانست ردپایی از اتحادیه در برلن  ١٨۴۶تنھا پس از ھفت سال، در پایان سال . تعداد میرندگان بیشتر است

 .بی آنکه قادر باشد به پیگرد بیشتر آنھا بپردازد

 .ئیس شود توانست عناصر از ھم پاشیده را مجددا ً گرد ھم آورد.در آنجا بود قبل از اینکه رھسپار س ١٨۴٠در پاریس،  وایتلینگ که ھنوز در سال 

 

در پاریس،  در این فعالیت . در سوئیس، در لندن و در پاریس: خیاطان   آلمانی ھمه جا حاضر بودند. خیاطان   نیروی مرکزی اتحادیه را تشکیل می دادند

با خیاطی نروژی آشنا شدم که مستقیما ً از طریق دریا از ترانجم به فرانسه مسافرت کرده ١٨۴۶در آنجا در سال .  ھا،   زبان آلمانی ھا کامال ً غالب بود

دو تا از مجامع آلمانی عمدتا ً از خیاط ھا ١٨۴٧در . بود و در طی مدت ھیجده ماه خیلی کم فرانسوی آموخته بود اما اطالعاتش از زبان آلمانی عالی بود

: بعد از آنکه مرکز ثقل مبارزه از پاریس به لندن انتقال یافت، تصویر جدیدی در برابر دیدگان ظاھر شد. تشکیل می یافت و یکی از آنھا از کابینت سازان

در انجمن ھای کارگری عالوه بر آلمانی ھا و سوئیسی ھا اعضایی از ھمه ملیت ھا که . اتحادیه بتدریج از آلمانی بودن به بین الملل بودن تغییر یافت

عمده ترین آنھا اسکاندیناویھا، ھلندی ھا، بلغارھا، چک ھا، اسالوھای جنوبی . آلمانی ھا برای آنھا ابزار اصلی ارتباط با خارجی ھا بودند یافت می شدند

طولی . مالقات کننده ھای دائم شامل یکی از اعضای رسمی پیاذه نظام دائماً به اتحادیه سر می زد ١٨۴٧در سال . و نیز روس ھا و آلزی ھا بودند

و ھمه اعضاء کادر حداقل در گفتار این شعار را به بیست زبان سرلوحه اعمال خود قرار . نکشید که مجمع خود را انجمن آموزش کارگران کمونیست نامید

طولی نکشید اتحادیه مخفی ھم مثل انجمن جنبه جھانی پیدا . ، گرچه در عمل اینجا و آنجا اشتباھاتی رخ می داد" ھمه انسانھا برادرند : "داده بودند

د زمنھرچند در ابتدا به شکل محدود اما بتدریج عمال ً در بین ملیت ھای مختلف گسترش یافت که از نظر تئوری معتقد بودند نخستین انقالب پیرو. کرد

 . اتحادیه زیاد گسترش نیافت اما پایه ھای اش در آنجا واقع شده بود. پرولتری باید در اروپا رخ بدھد

. ، و سایر قطب ھای رادیکال برقرار شد ١٨٣٩ماه می سال  ١٢از طریق پناھندگان لندنی رابطه نزدیکی با انقالبیون فرانسوی، بازماندگان  رفقای مسلح 

چارتیست ھای انگلیسی بنا به ویژگی ھای خاص جنبش . مھاجرین رسمی ھلندی مثل مازینی ھا به جای متحد بودن رقیب به شمار می آمدند

عوامل دیگری ھم باعث شد تا ویژگی ھای . رھبران لندن بعدھا از طریق من با آنھا ارتباط برقرار کردند. انگلیسی شان، انقالبی محسوب نمی شدند

اینھمه به خاطر . به مثابه شھر اصلی انقالب محسوب می شد -و در آن دوران بدرستی –با وجود اینھا پاریس ھمچنان . اتحادیه بعدا ً تغییر پیدا کند

احساس می شد ریشه ھای اتحادیه بطور روزافزونی در بین . توسعه اتحادیه خودآگاھی آن را افزایش داد. وابستگی به موقعیت انقالبی این شھر بود

در وایتلینگ بود که تئوریسین . کارگران آلمان بطور تاریخی نمونه استاندارد کارگران شمال و شرق اروپا بودند. طبقه کارگران آلمان گسترش می یابد

نھایتا ً تجربه قیام دوازدھم  ماه می به ما آموخت که در حال . کمونیست ظاھر شد که با شجاعت تمام در میان رقبای معاصر فرانسوی خود جای گرفت

و اگر فردی تالش می کرد تا ھر رخدادی را به مثابه عالمتی برای نزدیک شدن توفان تعبیر کند . حاضر با اقدام به قیام  انقالبی چیزی حاصل نخواھد شد

ر پیش د  و نیز می کوشید تا ھمچنان به اصول شبه توطئه قدیمی آویزان باقی بماند، اساساً تقصیر از شکست انقالبی گذشته بود که با نظرات سالم ِ 

در ھر صورت، دکترین اجتماعی اتحادیه، ھرچند غیر قطعی، شکست ھای بسیار بزرگی را بخود دید که در واقع ریشه در شرایط . رو  تصادم می کرد

حتا در متروپولیس ھای بزرگ، . اعضای اتحادیه، که در آن دوران عمدتا ً از کارگران بودند، اکثریت قریب به اتفاق شان صنعتگر بودند. اجتماعی داشتند

بھره کشی از خیاطان در کارگاھھایی انجام می گرفت که از تولید دستی به تولید . فردی که آنھا را استثمار می کرد عموما ً خودش یک خرده ارباب بود

در آن دوران این نوع تولید کم کم در لندن .   در این کارگاھھا لباس ھای حاضری تھیه می شد. عمده صنعتی برای یک سرمایه دار تغییر شکل داده بودند

از یک سو بھره کشان از این صنعتگران خود خرده بورژوا بودند و از سوی دیگر آنھا ھم آرزو می کردند روزی ارباب خودشان .به منصه ظھور می رسید

بنابر این بزرگترین . عالوه بر اینھا، توده ای که در آرزوی داشتن   مجمع صنفی بودند در آن زمان دست به دامان صنعتگران آلمانی می شدند. باشند

ضمیمه ای که در . افتخار برای اینھا این بود که به عنوان ضمیمه ی ِ خرده بورژوازی محسوب می شدند و ھنوز بصورت پرولتاریای کامل درنیامده بودند

عتگران با ھوش صن آستانه عبور به دنیای پرولتر مدرن بودند و لی ھنوز وارد صفوف مبارزه با بورژوازی یا ھمان سرمایه بزرگ ، وارد نشده بودند البته این

می توانستند آینده محتوم خود را پیش بینی کنند و مطمئن باشند که دیر یا زود وارد حزب پرولتاریا خواھند  -ھرچند بدون خودآگاھی کامل –ذاتی خود 

 .شد

 ......ادامه دارد 

 !را بخوانید و در میان مردم پخش کنید”  بسوي انقالب“



11 

 

 مارکسیسم و مسئله سوسیالیسم در یک کشور   
 )یا بهتر بگوئیم پیروزي انقالب سوسیالیستی در یک کشور( 

 

 فرخی.ف
 

طرح مسئله به این شیوه میبایست در خدمت توجیه ادامۀ استفادۀ .  اصوأل طرح مسئلۀ سوسیالیسم در یک کشور با شکست انقالب اکتبر آغاز شد
حال آنکه برای ھر آدم .  استالین با پیش کشیدن قضیه بدین نحو، در واقع اصل قضیه را از ھمگان پنھان میکرد. دولت شوروی از نام سوسیالیسم میبود

، شندبی غرضی از بدیھیات مینماید که برقراری یک فرماسیون جدید اجتماعی قبل از پیروزی انقالباتی که آن فرماسیون اجتماعی را ھدف داشته با
ھمانگونه که سرمایه داری با پیروزی انقالبات بورژوایی توانست خود را به عنوان شکل مسلط تولیدی مستقر نماید، ھمینگونه نیز برای . ناممکن است

و درست . برقراری سوسیالیسم لزوم دارد که انقالبات سوسیالیستی به پیروزی برسند تا سوسیالیسم بتواند به عنوان شیوۀ جدید تولیدی مسلط گردد
بجای مطرح کردن امکان یا عدم امکان پیروزی انقالب سوسیالیستی در یک کشور، که .  ھمینجاست که این شعبده بازی صورت میگیرد

ناگھان توجه ھمگان به امکان برقراری سوسیالیسم در یک کشور معطوف میگردد، که در واقع ھیچ ارتباط  موضوع اساسی شوروی در آنزمان بود،
 .  واقعی ای با اوضاع آنزمان شوروی نداشت، زیرا انقالب سوسیالیستی خود در حال شکست بود، چیزی که به واقعیت ھم پیوست

البته صرف پاسخگويى صحیح به  موضوع از اين نظرھم مھم است كه میزان سنج خوبى براى ارزيابی از نیروھاى مدعی وفادارى به ماركسیسم است،
اما نیروھايى كه معتقد به پیروزی انقالب سوسیالیستی در  .كلی است اين قضیه مصداق صحت و ثقم يك نیرو نیست چرا كه اين امر متضمن يك تحلیل

ھدف اين مقاله پرداختن به و تا حد ممكن  .كه مد نظر بنیانگذاران ماركسیسم بوده است  يك كشورند، نمیتوانند به ھمان سوسیالیسمی بیانديشند
 .بررسی اين مقوله است

آثاربنیانگذاران ماركسیسم، جايیكه آنھا  گنجینه پرارزش :از جمله مھمترين ابزارھايی كه ماركسیستھا جھت كاوش در مسائل در اختیار دارند از اين قرارند
ابزار بسیار موثر  .نظر گرفتن شرايط خاص زمانی، منطقه ای، جھانی و غیره خود باموضوعی دست به گريبان بوده اند و به آن برخورد كرده اند، البته با در

ھمان شیوۀ بررسی و نحوۀ تحلیل پديدھاست كه متضمن بكارگیرى صحیح جانمايه اين علم شرايط   و كارآمد ديگر ھمانا متدولوژى ماركسیستی، يا
موضوعیت   در اين نوشته بالخص از ابزار نخستین ياری گرفته شده زيراكه اوالً ماركس و انگلس نه در يكی دو جا بلكه ھر زماني كه .پرلتارياست رھايی

نه تنھا از بین نرفته بلكه   داشته به موضوع مورد بحث ما اشاره كرده اند، ثانیاً شرايطی كه انھا مد نظر داشته اند، با وجود گذشت بیش از يك قرن،
نقل و قولھای طوالنی میباشد كه ھمینجا از خواننده  نتیجه استفاده از اين شیوه برخورد، .تشديد شده است، به اين بخش دوم پايین تر خواھم پرداخت

 .بابت آن پوزش طلبیده مى شود
 اما قبل از ھر چیز بايد يك مسئله را روشن كرد و آن اينكه مسلماً طبقه كارگر ھر كشوری نخست تكلیفش را با

 ). معنی از مانیفست حزب كمونیست نقل به(بورژوازی كشور خود روشن میكند و سیادت سیاسی را بكف میاورد و به مقام يك طبقه ملی ارتقاء میابد
 ١در مانیفست آمده است  .برای شروع بھتر است به سراغ اثر مشترك ماركس و انگلس برويم

 
با آن، بیش از پیش  جدائی و تضاد ملتھا بر اثر رشد و توسعه بورژوازی و آزادی بازرگانی و بازار جھانی و يكسانی تولید صنعتی و شرايط زندگی مطابق" 

اتحاد مساعی، الاقل اتحاد مساعی كشورھای متمدن، .سیادت پرولتاريا از میان رفتن اين جدائی و تضاد را بیش از پیش تسريع میكند  .از میان میروند
 ."يكی از شرايط اولیه آزادی پرولتارياست 

 ھمهمیبینیم كه در نظر ماركس و انگلس انقالب سوسیالیستی كه متضمن رھايی پرولتاريا میباشد يك امر جھانیست و بیھوده نیست كه در سر لوحه 
،  زيرا اين بیانگر تفاوت كمونیستھا با احزاب پرولتری ديگر است ھمانگونه كه باز در "پرولتاريای سراسر جھان متحد شويد"  اعالمیه ھايشان آمده است

 ٢: مانیفست می خوانیم 
ھمه پرولتاريا را صرف  فرق كمونیستھا با ديگر احزاب پرولتری در اين است كه از طرفی، كمونیستھا در مبارزات پرولتاريای ملل گوناگون، مصالح مشترك"

كند، آنان ھمیشه می نظر از منافع ملیشان، در نظر قرار میدھند و از آن دفاع میكنند، و ازطرف ديگر در مراحل گوناگونی كه مبارزه پرولتاريا و بورژوازی طی
 ".نمايندگان مصالح و منافع تمام جنبش ھستند

در كتاب ايدئولوژی آلمانی كه دربرگیرنده اصول پايه ای اعتقادات اين دو رھبر بزرگ پرولتاريای  .اثر مشترك ديگری از ماركس و انگلس را مرور میكنیم
 ٣:جھانی میباشد آمده است

 
ھمزمان ور تنھا با اين توسعه جھانی نیروھای مولده است كه يك مراوده جھانی بین انسانھا برقرار میشود، مرآوده ای كه از يك طرف در ھمه ملتھا بط"

جھانی را جايگزين افراد محلی  ــ  پديدۀ توده فاقد مالكیت را تولید میكند و ھر ملت را به انقالب ملتھای ديگر وابسته میسازد، و نھايتًا افراد تاريخی
آن واحد ملتھای غالب، كه الزمه اش توسعه جھانی نیروھای مولده جھانی  از لحاظ تجربی كمونیسم تنھا بصورت عمل ھمزمان و ھمه در ........میكند

جھانی وجود داشته باشد، ھمچنانكه فعالیت وی يعنی _به اين ترتیب پرولتاريا تنھا میتواند بشكل تاريخی....وابسته به آن است، امكان پذير است
 " جھانی داشته باشد_كمونیسم، تنھا میتواند موجوديتی تاريخی

 
واقع تطبیق درك مادی تاريخ است به  اين در .نیز بی شك يك امر جھانی خواھد بود) كمونیسم(پس چون پرولتاريا تاريخاً يك طبقۀ جھانیست، فعالیت او

است جھانی و رھبران ماركسیسم حتی لحظه ای ھم ترديد در اين   اين امری .جامعه ای كه از دل سرمايه داری و با انقالب پرولتری زاده خواھد شد
شدن بازار جھانیست، بازاری كه تحت كنترل شركتھای چند ملیتی بورژوايی است، و انقالب   دلیل آن ھم بسادگی در ھم تنیده .مقوله نداشته اند

در ايدئولوژی آلمانی بازھم  .شكستن اين بازار نمیتواند به پیروزی برسد، و اين مھم از عھده يك كشور مسلماً خارج خواھدبود سوسیالیستی بدون درھم
 ۴: آمده است

 
اين تصاحب تنھا از طريق يك اتحاد، كه  .را طريقۀ انجامش ھم تعیین میكند)  منظور تصاحب نیروھای تولیدی است، فرخی(بعالوه خصلت اين تصاحب "

پرولتاريا تنھا میتواند يك اتحاد جھانی باشد، و از راه انقالب عملی شود، انقالبی كه در آن از يكطرف قدرت شیوۀ تولید و مراوده  بازھم بخاطر خصلت خود
 ."و سازمان اجتماعی قبلی واژگون میشود، و از طرف ديگر خصلت و انرژی جھانی پرولتاريا كه الزمۀ نیل به اين تصاحب است، انكشاف مییابد 

 
در تحلیل وقايع تاريخی و بكارگیری   كتاب نبردھای طبقاتی در فرانسه نمونۀ ارزشمندی از نبوغ كارل ماركس . حال به سراغ يكی از آثار ماركس میرويم

 ۵: در انقالب فوريه اينگونه ادامه میدھد ماركس با بیھوده شمردن تصور رھايی پرولتاريا .متدلوژی ماركسیستی است
 
در درون يی كارگران ھمانطور كه خیال مي كردند در كنار بورژوازی میتوانند به رھايی برسند، اين تصور را ھم داشتند كه امكان يك انقالب پرولتاريا"

ولی، روابط تولیدی در فرانسه، تابع بازرگانی خارجی فرانسه، موقعیت اين كشور  مرزھای ملی فرانسه، در كنار ديگر ملتھای بورژوا، برای آنان وجود دارد
آثار آن بر جبار بازار جھانی، يعنی انگلیس،  در بازار جھاني و قوانین اين بازار است، فرانسه چگونه میتوانست بدون يك جنگ انقالبی در مقیاس اروپا، كه
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 "معلوم بود، ھمه اينھا را در ھم بشكند ؟
 

خیال باطل يا در مواردی ديگر رياكاری و  اين يك .باز میبینیم كه برای ماركس وجود بازار جھانی، ديگر كشورھای بورژوايی و بازرگانی خارجی مطرح است
جابزند،چون ھمانطور كه ماركس و انگلس بدرستی و بارھا متذكر شده   تزوير است، اگر كسی بخواھد مطلبی غیر از اين را الاقل با اسم ماركسیسم

 آن و تاثیرش بر تجارت خارجی تمام كشورھا و از طرفی وجود ديگر كشورھای بورژوايی، پیروزی انقالب  اند، بدلیل وجود بازار جھانی و قوانین حاكم بر
ممكن است مطرح   سوالي كه .سوسیالیستی در يك كشو امكان پذیر نیست، بلكه اين امر متضمن انقالب در آِن واحد الاقل چند كشور متمدن است

ھنوزپابرجااند؟ من فكر نمیكنم كه امروزه كسی بتواند منكر  شود اين است كه آيا اين شرايطی كه ماركس و انگلس بحث خود را در آن پیش كشیده اند
سرمايداری را در اقصا نقاط دنیا منكر شود، پس جواب آن سوال به سادگی اين است كه   يك بازار وسیع جھانی بشود و يا دخالت كشورھای بزرگ

باز  .باقی است، بلكه قوياً تشديد ھم شده است تا جائیكه لزوم انترناسیونالیسم پرولتری ھیچوقت بمانند حاال بارز نبوده است شرايط نه تنھا به قوۀ خود
 : ھم در ھمان كتاب امده است

۶  
افتن ق يانقالب جديد در فرانسه ناگزير است كه بیدرنگ از قلمرو ملی خارج شود و پھنه اروپا را فتح كند، پھنه ای كه تنھا صحنه مناسب برای تحق"

 ."انقالب اجتماعی در قرن نوزدھم است
 

 ماركس با به تمسخر گرفتن ٧در كتاب نقد برنامه گوتا   .به سراغ يكی ديگر از آثار كارل ماركس میرويم
 :انترناسیونالیسم السالیان در برنامه شان می نويسد

 
بنا به  .بديا بديھی است كه طبقه كارگر، به منظور مبارزه، بايد قبل از ھر چیز در كشور خود، كه جايگاه اصلی مبارزه اوست، به عنوان يك طبقه سازمان"

صورت   ملی است، سازماندھی طبقه كارگر نیز بايد در سطحی ملی)  و نه در مضمون آن(  گفته مانیفست، از آنجايیكه مبارزه اين طبقه در شكل خود
موجود، مثل امپراطوری آلمان، از لحاظ اقتصادی در چارچوب بازار جھانی و از لحاظ سیاسی در چارچوب نظام ))چارچوب دولت ملی ((ولی  .پذيرد

تجارتی خارجی است و عظمت آقای بیسمارك دقیقًا در ھمین واقعیت نھفته است كه او يك  ھر تاجری میداند كه تجارت آلمان در عین حال.دولتھاست
 "مي كند سیاست بین المللی را دنبال

 
كارل ماركس كه در جواب سئوال خبرنگار   كه به نام مصاحبه با تاريخ به چاپ رسیده، مصاحبه ايست از طرف روزنامه شیكاگو با ٨اثر ديگری از ماركس 

 :مبنی بر اينكه سوسیالیستھا تا به حال چه كاری انجام داده اند ماركس جواب میدھد
  
روابط بین المللی كه زمانی بین پرولتاريای سه كشور مختلف ايجاد شد نشان داد كه سوسیالیسم اساسًا يك مشكل محلی نیست بلكه يك مسئلۀ "

 ."مي شود بین المللی است كه با كنشھای بین المللی كارگران حل
 

 ! ديگر نبايد جای شكی برای كسی باقی مانده باشد ، كه نظر ماركس در موردپیروزی انقالب سوسیالیستی در يك كشور چیست
سوسیالیستی  تشريك   ديديم كه در آثار مشتركشان ، چگونه ماركس و انگلس در اين امر، كه  مالزمۀ انقالب .حال سری به يكی از آثار انگلس میزنیم

چنانچه شرح آثاری از  .كجا كه الزم بوده، به اين مھم پرداخته اند  اما آنھا درآثار منفردشان ھم، ھر .مساعی پرولتاريای جھانیست، توافق نظر داشتند
 .ماركس در باال گذشت

 به وضوح ھر چه تمامتر به اين پربلماتیك پاسخ ٩انگلس نیز به نوبۀ خودش در كتاب اصول كمونیسمش 
 :مبنی بر اينكه آيا انقالب سوسیالیستی در يك كشور امكان پذير است؟ مستقیمأ جواب میدھد ١٩در جواب سئوال  .مستقیم داده است

 
  صنايع بزرگ ھمه ملتھای روی زمین بخصوص ملتھای متمدن را بوسیله بازارھای جھانی بطوری بھم , نه"

بزرگ، تكامل اجتماعی را درعموم   از طرف ديگر صنايع .متصل نموده كه ھر ملت با وقايعی كه درمیان ملت ديگر پیش مي ايد، بستگی پیدا میكند
بورژوازی و پرولتاريا دو طبقه اصلی اجتماع ھستند و مبارزه بین اين دو   كشورھای متمدن، تا حدی مساوی نموده است بطوريكه در كلیه اين كشورھا

ازاين رو انقالب كمونیستی تنھا يك انقالب ملی نیست، بلكه انقالبی است كه در تمام ممالك متمدن، يعنی  .طبقه، مبارزه قطعی دوره كنونی میباشد
اينكه يك كشوری دارای صنايع  اين انقالب در ھر يك از اين ممالك به نسبت .اقالً درانگلستان ــ آمريكا ــ فرانسه و آلمان در زمان واحد صورت خواھد گرفت

 .كاملتر، ثروت بیشتر، قوای تولیدی زيادتر باشد، تندتر يا كندتر پیشرفت خواھد كرد
اين انقالب يك انقالب  .خواھد بود بدين ترتیب اين انقالب در آلمان به آھستة ترين و سخت ترين وجه، و در انگلستان به تندترين و آسانترين راه انجام پذير

  ."جھانی است و لذا در يك وسعت جھانی ھم انجام خواھد گرفت
 

ھمانھايی ھستند كه دوباره و   میبینیم كه در ھمه آثار اشاره شده داليل رھبران ماركسیسم .ديگر از اين مستقیم تر و واضح تر نمیتوانست گفته شود
داشته باشیم به يكی از آثار او، جايی كه به وضوح نشان میدھد كه  برای اينكه از لنین ھم يادی كرده باشیم بد نیست اشاره ای .دوباره تكرار می شوند

برای  ١٩١۴در مقاله ای به نام كارل ماركس كه لنین در سال  .بوده و از آن پیروی میکرده است  لنین ھم از اين موضع گیری رھبران ماركسیسم باخبر
 :اين نقل و قول از مانیفست كمونیست را مي آورد ٢۵−٢۴نوشت در بخش مربوط به سوسیالیسم صفحۀ ) گرانات(دائرةالمعارف روسی به نام

 
طبقاتی را بجای تضادھای ملی  اما توسعه سرمايه داری ھر چه بیشتر و بیشتر حصارھای ملی را منحل میكند، تجزیۀ ملی را از بین میبرد و تضادھای"

ندارند، و تشريك مساعی ھمه ويا الاقل تشريك مساعی كارگران  اين واقعیتی است در كشورھای سرمايه داری پیشرفته، كه كارگران میھن .می نشاند
 ."پرولتارياست كشورھای متمد ن، اولین شرط رھايی

 ١٠:پیش نویس و توضیح برنامه ای برای حزب سوسیال دمکرات مینویسدلنین ھمچنین در 
 
احزاب کارگران کشورھای مختلف با صدای رسا ھمسانی کامل:  سازمان یابی طبقۀ کارگر و ھمبستگی آنان محدود به یک کشور یا ملت نیست"
اتحاد کارگران تمام کشورھا ضرورتی است که از این حقیقت برمی خیزد، که .... ... منافع و اھداف کارگران تمام جھان را اعالم می دارند) ھمبستگی(

پیوندھای تجارتی بین کشورھای مختلف نزدیک و گسترده . طبقۀ سرمایه دار که بر کارگران حکم می راند، حکومت خود را محدود به یک کشور نمی کند
بدین علت است که مبارزۀ کارگران در تمام . تسلط سرمایه دار بین المللی است....... تر می شود؛ سرمایه دائماً از یک کشور به کشور دیگری می رود

بدین علت است که کارگر روسی . کشورھا برای آزادی خود فقط وقتی موفقیت آمیز خواھد بود که کارگران مشترکًا علیه سرمایۀ بین المللی نبرد کنند
در نبردش علیه طبقۀ سرمایه دار، رفیق کارگر آلمانی، لھستانی و فرانسوی است، درست ھمانگونه که دشمن او سرمایه داران روسی، آلمانی، 

کارگران روسی نیز دست خود را به .  سرمایۀ بین المللی ھم اکنون دست خود را به سوی روسیه دراز کرده است......  لھستانی و فرانسوی ھستند
 ".سوی جنبش بین المللی کارگران دراز می کنند
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 :گیریه نتیج
 

وجود نداشته است و ھمانطور  برای رھبران ماركسیسم حتی لحظه ای ھم شك در اين نكته كه انقالب سوسیالیستی در يك كشور امكان پذير نیست
ماتريالیسم تاريخی آنھا از دنیای اطرافشان سرچشمه میگرفت،  شرايط و داللیل مطرح شده كه از درك .كه در باال آمد بارھا به اين نكته اشاره كرده اند

توسعه ھر چه بیشتر بازار جھانی و به ھم گره  :اين شرايط عبارتند از .برابر تشديد شده است  امروز نه تنھا به قوۀ خود باقی است، بلكه چندين
خوردگی ھر چه بیشتر آن، ادغام شركتھای غول آسای چند ملیتی و گلوبالیزاسیون، دخالت ھر چه بیشتر كشورھای بزرگ امپريالیستی در اوضاع 

 .........تمايالت سرمايه جھانی، تجارت خارجی به عنوان جزء التجزای امورات اقتصادی يك كشور و داخلي كشورھای كوچكتر به نسبت
اين قرار، پرولتاريا بايد دست به  بیشترين ايرادی كه به اين طرز بررسی مسئله گرفته می شود، كه البته میراث استالینیسم است،اين است كه پس از

كه تبلیغ عدم امكان سوسیالیسم در يك كشور را میكنند می   سینه بنشیند تا شرايط بین المللی برای مبارزه او آماده شود و يا اين ايراد كه كساني
برای روشن شدن اين ايرادات، قبل از اينكه اين ايرادات به اين نوشته ھم گرفته شوند، بايد گفت  .كنند خواھند پرولتاريا را پاسیو كرده و از مبارزه منصرف

ماركسیستی به مقوله   تراوش يك درك مكانیكی از پروسه انقالبات اجتماعی است و ھیچ قرابتی با درك مادی تاريخ و شیوه نگرش كه اوالً اين ايرادات
بورژوازی و نمايندگان سیاسی اوست كه خشمناک از   اينھا در واقع ناله ھا و دست و پا زدنھای حريصانۀ جناح چپ .انقالب و اوضاع بین المللی ندارند

و زائل كردن ھر چه بیشتر اوست، چیزی كه او را ھر چه بیشتر به سمت   حركت ھر چه بیشتر صنايع بزرگ بطرف جھانی شدن و به كنار زدن
 .كه مجبور شود اين كار را با نام پرولتاريا و سوسیالیسم در يك كشور انجام دھد ناسیونالیسم سوق میدھد، ھر چند

سوق دھد وسیادت سیاسی را به كف  پرولتاريا مجبور است و بايد كه خود را در وھله اول به مقام يك طبقه ملی) مانیفست(دوماً ھمانطور كه در باال آمد
ماند و كمونیستھا به عنوان جزوی از طبقه نه تنھا مانع او نخواھند شد  برای اين منظور ھم مترسد كسب اجازه از ھیچ گروه ويا دسته ای نخواھد .آورد

اما كمونیستھا ھیچگاه غافل از اصلی ترين وظیفۀ خود که ھمانا نمايندگی و دفاع از  .ھمدوش او خواھند بود  بلكه در تمام دوران در صفوف پرولتاريا و
چیزی كه بخصوص در میان   اين است جان مايۀ انترناسیونالیسم كمونیستھا، .كل طبقه پرولتاريا، صرف نظر از منافع ملیشان نخواھند بود  منافع

 .كمونیستھای ايرانی به آن كم بھا داده شده است
ديگر نشد، آنگاه چه؟ آيا مطرح   ممكن است سئوال شود كه اگر بر فرض پرولتاريا قدرت را در كشوری در دست گرفت و خبری از انقالب در كشورھای

اين شیوۀ سئوال نیز از ھمان درك متافیزيكی و منجمد از اوضاع جھانی و انقالبات  كردن عدم امكان سوسیالیسم در يك كشور باعث دلسردی نمیشود؟
چون  گفت كه اوالً شرايطی كه باعث انقالب احتمالی در يك كشور شوند نمیتوانند به شكل جھانی وجود نداشته باشند در اين مورد بايد .ناشی میشود

شامل انقالب در كشورھای مختلف ھم   سرمايۀ جھانی تمام دنیا را درنورديده است و نتیجتاً اوضاع ممالك مختلف را به ھم وابسته كرده است و اين
ديگر نقاط دنیا ھم صدق میكند، البته با مشخصات و ويژگیھای منطقه ای  بحرانی كه باعث انقالب در يك نقطه از دنیا میشود حتماً در بسیاری از .میشود

 وظیفه كمونیستھا حضور فعال در .كشور بخصوص به انقالب، مسلماً بستگی به آمادگی پرولتاريا برای اينكار دارد  دست زدن يا نزدن پرولتاريای .خود
ھر چه بیشتر انترناسیونالیزه   انقالب از يك طرف و نشان دادن تند پیچھای انقالب و نتايج ان به طبقه خودشان است و از طرف ديگر كوشش در جھت

انقالب جھانی رو به آرامش گذاشت،ايا انقالب محكوم به شكست  اما اينكه اگر پرولتاريای يك كشور در انقالب خود تنھا ماند و اوضاع .كردن انقالب است
كه سوسیالیسم را ھدف گرفته بود در چنان شرايطی به شكست كشیده میشود، ولی ھمینكه  است؟ نظر شخصی من اين است كه، بله، آن انقالب

ببرد، حتی   انقالبی بزند و به عنوان يك طبقه ملی وارد كارزار سیاسی بشود میتواند شرايط زندگی يك جامعه راسالھا به پیش پرولتاريا دست به عمل
 .توان آنرا داشته باشد اين دلیلی است برای وارد كارزار انقالبی شدن پرولتاريا در ھر زمان كه .اگر انقالب به شكست بیانجامد

زدن نیروھای مدعی   ھمانطور كه در ابتدا اشاره شد، مسئله سوسیالیسم در يك كشور ونقد ماركسیستی آن وسیله مناسبی است برای محك
د اگر اين مقاله بتواند الاقل موجب شود، كه افراد صادق فعال در احزاب و سازمانھايی كه تبلیغ سوسیالیسم در يك كشور را میكنند، بتوانن .ماركسیسم

كه چه چیزيست كه بجای سوسیالیسم بخورد آنھا داده میشود، آنگاه نويسندۀ مقاله به ھدف خود از  سوسیالیسم آنھا را زير سئوال ببرند و جويا شوند
 .رسیده است نوشتن آن
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 ١٢١−٩٣مجموعه آثار لنین، جلد دو، ص ــ  ١٠
************************* 

 فرخی. ف  -مالحضاتی در خصوص ماركسیسم و مسئلۀ سوسیالیسم در يك كشور 
                                                       

كه مقاله ام سر فصلي را برای   اطمینان داشتم.  با تشكر از آقاي اديب در مورد واكنششان به مقالۀ ماركسیسم و مسئله سوسیالیسم در يك كشور
خوب ھمیشه انتظارات آدم   .ديدی جستجو كننده روبرو شوم  بحث حول اين قضیه باز خواھدكرد، اما امیدوار بودم که با بحثی سنجیده تر از اينھا وبا

بعدی خود لطف كرده كمی عمیقتر به قضیه  "مختصر پاسخ " امیدوار بود كه مثال آقاي اديب در  براورده نمیشوند و بايد به ھمین میزان قناعت كرد و
 .بتوانیم بكمك ھمديگر بحثی مثبت و سازنده را به پیش ببريم برخورد كنند تا بلكه

 
اشكال  .آنھا پرداخته اند را نمیدھد ھمینجا قبالً از آقاي اديب پوزش میخواھم كه وقت من اجازه پاسخگويی به كلیه مسائلی كه ايشان درمقاله شان به

را بلكه خودشان را نیز مات و مبھوت گذاشته اند كه باالخره   اول كار ايشان در اين است كه چنان از اين شاخه به آن شاخه میپرند كه نتنھا خواننده
 ؟!ايشان قصد پرداختن به كدام موضوع را دارند 

 اشكال دوم و اساسی تر ايشان اين است كه، بااينكه خود ادعا در اين امر دارند، اما مطالبشان ھیچ قرابتي با
مقالۀ ايشان اين است كه باالخره  اشكال بعدی). به اين مطلب پائین تر میپردازم( ماركسیسم كه ندارد بجای خود، حتي در نزديكي آن نیز پرسه نمیزند

ديگر براي آن ھمه شعاری كه رديف شده است دلیل و برھانی آورده   بعد از مدتی انتظار كه آدم مقاله را دنبال میكند و ناگھان احساس میكند كه اآلن
كوتاه كالم اينكه . گذاشته و به شاخه ای ديگر مي پرند، و البته شروع به دادن شعارھای جديد میكنند میشود، درست ھمینجا دست خواننده را در حنا

 ).داليل در پائین(بار علمي است  مقالة ايشان بدون
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نتیجه فقط به بخشھايی از مقاله كه  بعد از اين مختصر بايد عرض شود كه بدلیل اينكه مقالۀ من در مورد مسئلۀ سوسیالیسم در يك كشور میباشد، در

از مطالب فرعی تر پاسخگو شده ام، چون كجروی در آنھا بوضوح پیداست و  البته نكات كوتاھی را نیزدرمورد برخي .به آن مربوط میشود پرداخته میشود
 .احتیاج به صرف وقت آنچناني ندارد

اوال اينكه دوست .  به كرسی بنشانم آقای اديب ادعا میكنند كه من چند نقل و قول از ماركس و انگلس را بدون ارتباط به قضیه آورده ام تا حرف خودم را
آثار ماركس و انگلس است كه از آن مسئله ماركسیسم و   مقاله من يك بررسي پژوھشي در.  گرامی من حرفی را نمی خواھم به كرسی بنشانم

 .بیرون كشیده شده است) كمونیستی(انقالب سوسیالیستی 
 تنھا انتزاعی ھم كه در اين مقاله صورت گرفته ھمین است، به اين دلیل ساده كه به ھمه نكات يكباره نمیتوان

اين  .تقسیم بنديھا ھم اعتقادی ندارم برای راحت كردن روح اقای اديب ھم كه شده بايد عرض شود كه من تروتسكیست نیستم و اصوال به اين .پرداخت
 .اما بماند كه موضوع بحث من نیست !نسبت به استالین نمود دارد را گفتم چون در مقاله آقای اديب موجی از تنفر نسبت به تروتسكی و ارادت

 
شروع میكنند، بي ارتباط به قضیه   ثانیاً اينكه به احتمال قوی اقای اديب از انتزاع بشكل شديدی خودداری میفرمايند چون از اول مقاله شان كه بگیريد

فرانسه  ١٨۴٨نبردھای طبقاتی در فرانسه را ذكر میكنند كه مربوط به انقالب  البته به اشتباه كتاب(مربوط به مقاله من،  راجع به كمون پاريس حرف زدن
مسئله حزب سیاسي میروند و بعد چرخی نیز در مسئله آگاھی طبقاتی زده تا به سراغ خود مفھوم   و بعد به سراغ)  است و نه كمون پاريس

بورژوازی شبیه شده  البته مانیفست ايشان بیشتر به مانیفست(انگار كه از ايشان خواسته شده كه مانیفستی را ترتیب دھند .برسند.....سوسیالیسم 
سطوری ھستند كه ارتباط به موضوع بحث دارند و اين ناگفته  ثالثاً نقل و قولھايي كه من آورده ام، آن).  تا مانیفست كمونیستی، داليل را در ادامه ببینید

قول كند و اين به عھدۀ خواننده است كه برود و بازخوانی كند و راجع به صحت مطالب تصمیم   روشن است كه كسی تمام يك كتاب را نمیتواند نقل و
!!) میشود  تنھا جايی از مقاله ايشان كه به ماخذی رجوع(  اديب نكرد ه اند و اتفاقا ايشانند كه با آوردن نقل و قولي از لنین  بگیرد كاري كه آقاي

جمله ای كه خود آورده اند و بدون توجه به اصل  میخواستند ثابت كنند كه انقالب سوسیالیستی در يك كشور امكان دارد، اما دقیقا بدون توجه به معنی
 ).چگونه پائین تر ببینید(مسئله و مطالب چند سطر پائین تر نقل و قولشان از لنین 

من فكر میكنم كه  .نگفته اند ايشان گاليه كرده اند كه چرا ماركس و انگلس راجع به مسئله سوسیالیسم در يك كشور در كتاب كمون پاريسشان چیزی
رھبران ماركسیسم ھر جا كه احتیاج ديده اند به اين موضوع پرداخته  اين سئوال را ايشان بايد از خود آنھا میكردند اما ھمانطور كه در مقاله اول ھم گفتم

جنگ داخلي در فرانسه را برای نوشتن مقاله ام بازخوانی نكرده ام و صحت و ثقم اين اظھار نظر را ھم  اند ومثالھای زيادی را ھم آورده ام، اما من كتاب
 .نمیتوانم بررسي كنم در نتیجه

امكان پیروزی انقالب سوسیالیستی  و موضع گیری ماركس نسبت به آن ھیچگونه ربطی به مسئله ١٩بحث مربوط به روسیه تزاری در انقالب نیمه قرن 
 .نھفته است در يك كشور ندارد بلكه برعكس در تعريف ارتباط انقالبات كارگری با يكديگر

اوال اينكه اگر قرار بر كسب اجازه  .داد آقای اديب ادعا كرده اند كه سرمايه مالی و امپريالیستی اجازه انقالب پرولتری در چند كشور را در آن واحد نخواھند
دوما ھر بچه دبستانی ای ھم با دودوتا كردن میتواند بفھمد كه اگر  .از سرمايه مالی بود كه اجازه ھیچ انقالبی در عصرسرمايه داری صادر نمیشد

در .   عھدۀ يك انقالب برايند، آن انقالب از عھده پرولتاريای فقط يك كشور قاعدتا خارج خواھد بود  پرولتاريای چند كشور با قدرت اتحاد خود نتوانند از
ھم بحساب   ايشان حكم به غیر ممكن بودن انقالب سوسیالیستي در آن واحد در چند كشور متمدن را میدھند و البته نقل و قولي  پاراگرافھای بعد،

 به پاسیويسم میكشاند؟ حال چه كسي گارگران را !! خودشان از مقاله من میاورند غافل از اينكه، نقل و قول ياد شده اثر انگلس است
 .ديگر از اين بابت تعجبی نمیكنم نمیدانم كه چرا .بازھم كج فھمی و تعريف ماركسیسم .مقاله ايشان با معنی پیروزی نھايی سوسیالیسم ادامه مییابد

ايشان میگويند كه ھر كجا كه رھبران ماركسیسم صحبت از انقالب سوسیالیستی در چند كشور  کرده اند، منظورشان پیروزی نھايی و قطعي 
از اوردن يك مثال ھم عاجز بوده ايد؟؟ البته من از رھبران ماركسیسم، ماركس و   من از ايشان سئوال میكنم پس چرا حتی .سوسیالیسم بوده است

 اما ايشان به خیال خودشان از لنین مثال .بخواھد از مثال استالین مثال بیاورد نبايد به پای ماركسیسم بنويسد  انگلس را مد نظر دارم و اگر اقای اديب
در مورد پیروزی قطعی سوسیالیسم و  اما در ھمین مثال ھم باز ثابت میكنند كه كنه مطلبی را كه لنین در دولت و انقالب!) البته بدون قید ماخذ(اورده اند

اوال اينكه منظور از فاز اول  .برقراری كمونیسم قائل بوده اند درك نكرده است فازھايی را كه رھبران ماركسیسم برای متحول شدن جامعه سرمايه داری و
، ھنوز )در مفھوم مارکسی آن( می شناسیمش، دوره گذاريست كه در ان، جامعه تازه متولد شده كمونیستی كمونیسم كه امروزه بعنوان سوسیالیسم

 وجود دولت(سرمايه داری كه از آن زاده شده را با خود دارد، يعنی ھمان حق بورژوايی كه الزمه اش دولت پرولتری است  بالجبار خصوصیاتی از جامعه
دوران فاز بااليی   در .ھر چند كه اين ديگر دولت به مفھوم عام آن نیست و الزم و ملزوم پیروزی نھايی است)  بعنوان نقیصه ای اجباری در دوران گذار

اين است منظور رھبران ماركسیسم از .....  كمونیسم ديگر وجود دولت الزم نیست و آن به اضمحالل رفته است و ديگر از حق بورژوايی خبری نیست 
اتفاقاً اين در يك كشور قابل رسیدن است و احتماال ھم چنین خواھد بود و اين   پیروزی قطعی كمونیسم و بر خالف آن چیزی كه آقای اديب میفرمايند

مقاله   تا از اين پاراگراف).  اين را بعداً بیشتر توضیح میدھم(اقتصادی كشورھا بستگی دارد و نه انقالب سوسیالیستي  قضیه است كه به رشد ناموزون
است كه موضوعیت ) سوسیالیستي(آقای اديب رد نشده ايم بايد بگويم كه وجود خطر ھجوم كشورھای امپريالیستی اتفاقاً در اوان انقالب كمونیستی 

اين ھمان مثل تا ثريا میرود ديوار كج شده، ھر چه كه پیش میرويم   خواننده دقت دارد كه .دارد نه در فاز بااليی كمونیسم انطور كه ايشان میفرمايند
  !يك كشور كه حتی خود سوسیالیسم را ھم كج فھمیده اند، امیدواريم كه عاقبت به خیر باشند میبینیم كه ايشان نه فقط مسئله سوسیالیسم در

چون اين بحث بسیار طوالنی   در ادامۀ مقاله ايشان نكاتی راجع به حزب انقالبی، آگاھی طبقاتی و اينھا گفته اند كه من به اين قضیه وارد نمیشوم
میكنم مثال در مورد آگاھی طبقاتی در سايت تشكیالت كارگران   ايست ولی اقای اديب را دعوت به خواندن مطالب جديدی كه در اينترنت يافت میشود

در ضمن نكتۀ ديگر اينكه اتحاديه كمونیستھا را ماركس و انگلس بنا ننھادند و ).  من نچسبانند  اگر ايشان برچسب ديگری را به(  انترناسیونالیست 
كردن بوده   ھنگامی که آنھا بدان پیوستند موجود بود و ديگر اينكه ھم و غم ماركس و انگلس برای شركت در اين اتحاديه دقیقاً كار انترناسیونالیستی

 .)نگاه كنید به مقدمۀ انگلس بر نقد برنامه گوتا( است
خواننده توجه دارد كه در سطوری كه  .آقای اديب ادعا كرده اند كه اين لنین بود كه معتقد به پیروزی انقالب سوسیالیستی در يك كشور بود و نه استالین

در اين سطور دقت كافی در نگارش ھست و !) اينكه اين را اعالم كنند البته بدون(ايشان نوشته اند قسمتھای زيادی را از نوشته ھای لنین كپی كرده اند
كرده است اما در البالی اين سطور جمله ھايی مي ايد كه نشان از بیدقتی نويسنده دارد و معانی با  مشخص است كه نويسنده روی جمالت خود كار

ايشان از مقاله ای از  .كنیم جا دارد كه روی آن مكث !االلقاعده چون اينجا تنھا جايی است كه ايشان نقل و قولی آورده، با ذكر ماخذ .میشوند ھم مخلوط
ناموزوني تكامل اقتصادی و سیاسی "  نقل میكنند كه میگويد)  بخوانید  اين دو صفحه را حتماً "(  درباره شعار كشورھاي متحد اروپا"لنین به اسم 

از اينجا نتیجه میشود كه پیروزی سوسیالیسم ابتدا در معدودی از كشورھا يا حتی در يك  .قانون بی چون و چرای سرمايه داری است
پیروزی آقای اديب توجه دارند كه لنین با دقت ھر چه تمامتر از ).  فرخي .تاكید از من است(  "كشور جداگانه سرمايه داری ممكن است

توجه شان را به اين "  ١٩١۵درباره دو مشي در انقالب "و در نقل وقول بعديشان از  .نه از پیروزی انقالب سوسیالیستی  حرف میزند وسوسیالیسم 
آيا آقای  .میگويد در اتحاد با پرولتاريای اروپا  میكنم كه اينجا در سطر آخر لنین با تاكید راجع به انجام انقالب سوسیالیستی صحبت میكند و بالفاصله جلب

سوسیالیستی است ملزومه اش اتحاد مساعی پرولتاريای چند كشور است ولی   اديب فكرش را كرده چرا ھر موقع از بحث بر سر پیروزی انقالب
حتی فقط يك كشور پیروز شود؟ آيا آقای اديب تفاوت بین پیروزی انقالب سوسیالیستی و پیروزی سوسیالیسم را   سوسیالیسم میتواند در معدودی يا

كه بر خالف ادعای ايشان، لنین  عرض شود خدمت خوانندۀ عزيز و آقای اديب .میكند؟ ما فقط میتوانیم امیدوار باشیم و به بحث خود ادامه دھیم حاال درك
اروپای متمدن داشت بخصوص پرولتاريای آلمان و برای او مسجل بود كه  ھمیشه از اول انقالب كبیر اكتبر تا موقع مرگش امید به كمك از طرف پرولتاريای

" در .توجه تان را به نقل وقولی از لنین در اين مورد جلب میكنم .بماند شكست خواھد خورد، كه چنین ھم شد اگر پرولتاريای شوروی در انقالب خود تنھا
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يا انقالب بین المللي به كمكمان خواھد  :ما چنین میانديشیديم :آمده است  ١۴٠−١٣٩مجموعه سخنرانیھای لنین در كنگره ھای كمینترن صفحۀ 
آمد كه در آنصورت پیروزی كامل ما تضمین خواھد شد، يا مجبور خواھیم شد به كارمتواضعانه انقالبي خودمان، با اين اعتقاد كه حتي 

توجه كنید به روحیه انقالبی  .(بنفع انقالبات ديگر خواھد بود ادامه بدھیم در صورت شكست خدمتي به آرمان انقالب كرده ايم و تجربه ما
براي ما روشن بود كه پیروزي انقالب پرولتري )  كه قبل از يك انقالب دونبال سود آن میگردند، فرخي  لنین در مقابل روحیه كاسبكارانه آقای اديب

 انقالب بین المللي جھان امكان ندارد، پیش از انقالب و حتي پس از انقالب ما چنین میانديشیديم يا انقالب در ديگر  بدون پشتیباني
 .كشورھا يعني كشورھای سرمايه داری پیشرفته بیدرنگ يا خیلي زود آغاز میشود يا انكه ما ھالك میشويم

عدم امكان پیروزی اتقالب   امیدوارم كه آقای اديب با اين نقل و قول طوالنی از لنین كه نمونه ھایي ديگر آن ھم موجود است تفھیم شده باشند كه
بلكه مربوط به لنین ھم نیست بلكه ناشی از درك تاريخی  سوسیالیستی در يك كشور نه تنھا يك نكته تروتسكیستی كه شما آنرا نام نھاده ايد نیست

سوسیالیستی بطور خاص است و لنین به اين نكته واقف بود و ان را با گوشت و استخوان احساس كرده  ماركس و انگلس از انقالبات بطور عام و انقالب
 .بود

در اين نكات میبینند بخاطر عدم  آگر آقای اديب تناقضی .من ھم در مقاله قبلی ام حرفی را از خودم نزده بودم و ھر چه بود از ماركس و انگلس آمده بود
میكنید، لنین با وجود اينكه از عاقبت نه چندان خوش انقالب در صورت   ھمانطور كه در جملۀ باال مشاھده .تاريخی از انقالب است_درك ماتريالیستی 

خبربود، به پیشواز انقالب میرود و حتی آنرا رھبری میكند و ھمانطور كه ھمه میدانند انقالب در كشورھای   نرسیدن كمك از طرف پرولتاريای اروپايی با
انقالبات متعدد   سال الھام بخش ٩٠بسرعت شکست خورد، اما ھمانطور كه لنین حدس زده بود تجربه انقالب اكتبر ھنوز پس از نزديك به   پیشرفته

 .است
ھیچ ربطی ھم به ناموزونی رشد   جدا از اين ھمانطور كه در مقاله نخست گفتم انجام انقالب ھیچ ربطی به خوشفكری يك شخص يا اشخاص ندارد و

انقالب بیشتر امكان وقوعش را در كشورھای حاشیه ای مییابد تا در  و حتی بقول ماركس (البته نه بطور مستقیم)اقتصادی كشورھای امپريالیستی ندارد
امكانات بیشتری برای رفع و رجوع بحرانھا دارد ولی ريشۀ انقالب را ھمیشه در كشور مقتدر بايد   كشورھای مقتدر سرمايه داری، چون اين آخری

در  ١٨۴٨در   به ھمین خاطر ھم انقالب .است ارتباط جھانی كشورھای مختلف به ھمديگر چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی اين .جستجو كرد
طبقاتی در فرانسه ترجمه ب پرھام صفحة  رجوع كنید به نبردھای(فرانسه به وقوع پیوست و نه در انگلیس كه قلب سرمايه داری در انموقع بود

١۵٨.( 
انقالب میزند و موضوع  يك انقالب   و دوباره ھمانطور كه قبالً ھم عرض شد در يك دوره انقالبی، پرولتاريا با توجه به میزان رشد و امادگی اش دست به

مترصد كسب اجازه از طرف سرمايه مالی میشود و نه مترصد حزب مد نظر  حقیقی فقط  در شرايطی مشخص مطرح است و در ان شرايط نیز پرولتاريا نه
كمونیست میگذارد نیز شركت فعال در تمام تعارضات پرولتاريا بر علیه سرمايه داری است، بعنوان بخش   وظیفه ھر كسی كه اسم خود را .آقای اديب

تا انقالب جھانی سر  حاال اقای اديب ھر چه میخواھد از به انتظار نشستن .طبقه، ھر چند كه معتقد باشد آن حركت به ھدف میرسد يا خیر پیشرو و آگاه
اقاي اديب میفرمايند در زمان انقالب اكتبر خبری از كارزار جھانی نبوده ، من تعجب میكنم  .اين است كنه فعالیت كمونیستي .خود و ديگران را درد بیاورد

انتظار قیام   چون ھر كسی كه الفبای تاريخ آنزمان را بداند، گواھي میدھد كه بحران سرمايه داری الاقل سراسر اروپای غربی را فلج كرده بود و ھمگان
من فقط خواننده را دعوت به مرور  .در ادامه ھمین بحثشان به مسئلۀ انترناسیونالیسم میپردازند كه جای آن دراينجا نیست .پرولتاريای اروپا را داشتند

تا ببینند كه چه تشابه خاصی بین درك ايشان از انترناسیونالیسم پرولتری است با )  البته جدا از نكاتی كه از لنین اورده(اين بخش از بحث ايشان  میکنم 
 .نقد آن از طرف ماركس در نقد برنامه گوتا رجوع كنند درك السالیانی از اين قضیه سپس به

  البتة آقای اديب آنجايی كه بقول خودشان به نقل و قولھای من پرداخته اند ھمه چیز را گرفته اند بجز لب كالم
البته من فكر میكنم  .جھانیست  يعنی آنجايی كه ماركس و انگلس مستقیماً نتیجه گیری میكنند كه معتقدند كه پیروزی انقالب سوسیالیستی يك امر

 :ريشة كالم در كجاست .محكم ماركس و انگلس را نداشته است اين انتخاب قصداً انجام شده چون ھیچكس ديگری ھم تاب مقاومت در مقابل داليل
و اما ريشه كالم كه از درك  .كلمات كمونیسم و سوسیالیسم را بشكل تقريباً مترادف استفاده میكردند اول توضیح كوچكی و آن اينكه ماركس و انگلس

 :دو رھبر بزرگ پرولتاريا ناشی میشود، اقای اديب خوب گوش كن مادی تاريخ اين
طبقاتی خود گوركن   پرولتاريا برپايه ذات .صنعت بزرگ پرولتاريا را و بازار جھانی را بوجود آورد و ھر چه بیشتر و بیشتر گسترش داد

شده است و بحرانھای سرمايه داری   بورژوازيست، مناسبات سرمايه داری كم كم به زنجیری بر دست و پای رشد شیوه تولید تبديل
باستثنای اقوامی عقب افتاده در (ملل دنیا را  اين رشد بازار جھانی تمامي .بعنوان جزئی جدايی ناپذير از اين سیستم تبديل شده اند

نظر سیاسی چنان بیكديگر پیوند داده كه ھیچ اتفاقی در يك كشور  و چه از)  بالخص تجارت خارجی(چه از نظر اقتصادی) گوشه و كنار
در دورانھای رونق سرمايةداری صحبت از انقالب اجتماعی نمیتواند مطرح  .باشد  رخ نمیدھد كه اثر آن در ديگر كشورھا نمود نداشته

امكانپذيرند كه شیوه تولیدی با مناسبات تولیدی در تعارض افتاده باشد و جامعه سرمايه داری را   باشد چرا كه اينھا در دوره ھايی
 بحران فراگرفته

 ,فاز اول كمونیسم(ديكتاتوری پرولتاريا  انقالب كمونیستی كه منجر به نابودی مناسبات سرمايه داری میگردد و برپايی .باشد
پرولتاريا در  .الاقل چند كشور متمدن سرمايه داری رخ دھد نمیتواند به پیروزی برسد مگر اينكه در آن واحد يا پیدرپی در) سوسیالیسم

يك كشور رشد يافته سرمايه داری پس از شكست بورژوازی و برقراری ديكتاتوری خود میتواند در عرض مدت كوتاھی مالكیت 
 انقالب .بزرگ جانشین مالكیت خصوصی كند ولی اينھا بخودی خود يا بتنھايی دلیل بر پیروزی انقالب نیست اشتراكی را الاقل در صنايع

سوسیالیستی اداره شود، اين پايه ريزی  زماني به پیروزی میرسد كه جامعۀ انقالب كرده بر مبنای اقتصاد) كمونیستی(سوسیالیستی
 بستگی به تجارت خارجی) فاز اول كمونیسم(اقتصاد سوسیالیستی

است اقای اديب   ممكن(دارد، چیزی كه نمیتواند محدود به يك كشور بماند جايی كه بازار جھانی تمام مناطق دنیا را زير نفوذ خود دارد
اگر اين شرايط يادشده .)انگلس بیابید نقد اين مسئله را در كتاب نقش قھر در تاريخ !!بخواھد مانند رابینسن كروزو در كشور خود بماند

توانستند بنیادھای عظیم سوسیالیسم را در كشورھای  مھیا شد و چند كشور با انقالبات پرولتری خود ديوار بازار جھانی را شكستند و
فاز (سطح باالتر تولیدی و ثروت بیشتر میتواند دوران گذار سوسیالیستي  خود بنا نھند، آنوقت و فقط آنوقت است كه يك كشور بنا به

البته اين مرحله از رشد بدون انجام انقالب (پشت سر گذاشته و وارد فاز باالتر كمونیسم گردد را بتنھايی و زودتر از بقیه) اول كمونیسم
بنابراين بر خالف عقیده آقای اديب رھبران ماركسیسم نمیتوانسته اند از اين مرحله سخن بگويند جايی كه از   قھرآمیز انجام میپذيرد،

تا زمانی   و لنین ھم از پیروزي نھايي انقالب صحبت میكرده و منظورش ھم از زمان شروع انقالب .پرولتری صحبت بمیان بوده  انقالب
 است كه جامعه بر مبنای اقتصاد سوسیالیستی اداره میشود و بعد از ان ديگر رشد تدريجی و نه انقالبی

 .)مطرح است
 

ادشده در ر ياين چكیده ای بود از آنچه بنظر من در این مورد مد نظر ماركس و انگلس و حتی لنین است، حاال من از خوانندگان میخواھم که بروند و اثا
نه؟ من بدلیل اينكه آقای اديب در مقاله خود برخورد مستقیم به نقل  مقالۀ اول من را باز خوانی كنند و ببینند كه آيا آنھا نیز به ھمین نتیجه ھا میرسند يا

 .میزان بسنده میكنم و امیدوارم كه ھمین میزان كمك به تفھیم مسئله نزد آقای ادبي ھم كرده باشد و قولھای يادشده در مقاله اول نكرده اند به ھمین
 

 فرخی. ف ٢٠٠٤نوامبر 
 سایت کمونیستھای انقالبی: تکثیر

  پایان
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و پس از مدتی بحث و گفتگوی داخلی، نخستین نشست سراسری کسانی ) ٢٠٠٨نوامبر (» فراخوان کمونیستی«در پی انتشار سند 
 ٢٠٠٩این نشست در روز جھانی کارگر . توافق دارند، برگذار شد) ضمیمه است(که اعالم کرده بودند که با اھداف و اصول آن سند 

تنی چند از رفقایی که قادر به حضور در این نشست نبودند از . میالدی با سرود انترناسیونال آغاز به کار کرد و به مدت سه روز ادامه یافت
دو روز نخست این سمینار به بحث پیرامون چند محور مھم مندرج در سند اختصاص . طریق ارتباط اینترنتی در بحث ھا شرکت داشتند

تاریخی از منظر سوسیالیسم انقالبی، دالیل نقد و گسست از حزب ھا  –محورھای مورد بحث عبارت بودند از مفھوم بحران جھانی . یافت
این بحث ھا ضبط شده اند و . و سازمان ھای مدعی سوسیالیسم، رابطه ی دموکراسی با سوسیالیسم، و مفھوم سوسیالیسم از پایین

  .در نخستین فرصت به صورت نوشتاری منتشر خواھند شد
 

روز سوم سمینار اختصاص یافت به بحث و تبادل نظر پیرامون یافتن راه کارھای عملی در جھت راه بُرد امر خودسازماندھی، و ھم زمان، 
تجربه چند . الیه ی کمونیست طبقه کارگر) کشوری و بین المللی(مداخله ی مشترک سیاسی و نظری برای سامان یابی و ھمگرایی 

سند فراخوان «ماه گذشته نشان داده است که بحث ھا و مداخله ھای مشترک آغازین رفقای افغانی، ایرانی و کرد برای تدوین 
  .آن رویکرد انترناسیونالیستی، بی شک به امر ھمگرایی فراکشوری کارگران یاری خواھد رساند. ، اھمیت ویژه داشته اند«کمونیستی

ھای منفرد و مستقل پیشنھاد می کنند که به -در مجموع، بحث ھا به این نتیجه رسید که شرکت کنندگان در این سمینار به کمونیست
) به ویژه در واحدھای تولیدی و صنعتی(مبارزه برای ایجاد ھسته ھای مستقل خودسازمانده ی سوسیالیستی در محل کار و زندگی 

چرا که اتخاذ چنین راه کاری پیش زمینه ای خواھد شد تا کمونیست . روی آورده و این امر مھم را در اولویت فعالیت ھای خود قرار دھند
ھای منفرد و مستقل از خرده کاری انفرادی به سوی سامان یابی اصولی سوسیالیستی گام گذاشته و به تدریج مشترکاً به امر 

اھمیت این پیشنھاد ناشی از این امر مھم است که ھنوز ھسته ھای مستقل کمونیسم . ھمگرایی پایه ای این طیف پراکنده روی بیاورند
دستکم در افغانستان، (در واحدھای تولیدی و صنعتی  «سوسیالیسم از پایین»انقالبی، به عنوان پیش شرط سامان یافته ی راه بُرد 

کردستان عراق و ایران سراغ نداریم؛ با توجه به این که در مورد مشخص ایران، بخش قابل توجھی از نیروی کار شامل کارگران افغانی تبار 
بی شک، بدون سامان یابی ھسته ھای سوسیالیستی، ھمگرایی دموکراتیک و داوطلبانه، . سامان نیافته و مستقر نشده است) است

در واحدھای تولیدی و صنعتی، صحبت از مبارزه برای سوسیالیسم انقالبی و کارگری، در حد » سوسیالیسم از پایین«و استقرار 
  .شعارھای توخالی باقی خواھد ماند

 
ھای مستقل و خودسامانده در محل کار و زندگی -بدین سان، راه کار پیشنھادی کوتاه مدت امضا کنندگان سند، مبارزه برای ایجاد ھسته

بدیھی است که . البته چگونگی تنظیم روابط و ضوابط این ھسته ھای خودسازمانده را از پیش نمی توان تعیین کرد. ارزیابی شد
سوسیالیست ھایی که اقدام به ایجاد چنین شکلی از سامان یابی می کنند براساس ظرفیت و توان نظری و عملی خود، و امکانات 
محلی یا بین المللی که در اختیار دارند، به طور مستقل، نخست روابط سیاسی و مباحثه ھا و مداخله ھای خود را با یکدیگر تھیه و 

از جمله مھم ترین کارھایی که برای این ھسته ھای . تنظیم، و سپس با سایر ھسته ھای سوسیالیستی مشابه ھماھنگ خواھند کرد
 -خودسازمانده پیشنھاد شد؛ آغاز مطالعاتِ جمعِی نظام مند برای آشنایی با تاریخچه و مفاھیم انقالبی جنبش جھانی کارگری 

افزون براین، چگونگی . سوسیالیستی، و مداخله ی متشکل در امور سیاسی، اجتماعی و نظری در عرصه ی محلی و منطقه ای است
فعال در سایر کشورھا، برای مباحثه و مداخله ی مشترک، به عنوان ) و یا محافل مشابه(ایجاد ارتباط با سوسیالیست ھای منفرد 

  .مھمترین راه کار موازی این طیف در عرصه ی جنبش جھانی کمونیستی ارزیابی شد
 

به دیگر زبان ھای عمده، و آغاز مباحثه، و در صورت لزوم » سند فراخوان کمونیستی«در این راستا، در دوره ی بعدی کار، امر ترجمه ی 
مداخله ی مشترک با فعاالن منفرد جنبش کمونیستی در عرصه ی جھانی، از اھمیت خاص خودساماندھی سوسیالیسم انقالبی برآورد 

بدین ترتیب، تصمیم گرفته شد که مباحثه برای ھمگرایی با دو گرایش از طیف منفردین کمونیست در عرصه ی جھانی از اھمیت  .گردید
که با ) و ھمچنین کمونیست ھای منفرد(بحث پیرامون ھمگرایی با ھسته ھای سوسیالیستی خودسازمانده  -الف: ویژه برخوردار است

تبادل  -ب. ھم سو و ھم نظر می دانند) البته با حفظ برخی انتقادھا)خود را » سند فراخوان کمونیستی«اھداف و اصول کلی مندرج در 
نظر با کمونیست ھای غیرتشکیالتی و محافل منفردی که به طور جدی تمایل به ھم گرایی و آغاز بحث را نشان می دھند، اما، در ضمن 

این  .انتقادھایی اساسی و پرسش ھایی ریشه ای نیز به مفاھیم، اھداف و اصول منتشر شده در سند فراخوان کمونیستی دارند
بدین سان، از تمام کمونیست ھای منفرد دعوت می شود که  .مه با سرود انترناسیونال به کار خود پایان داد ٣سمینار در روز یکشنبه 

بولتن مباحثه ھا و مداخله ھای »برای تنظیم سامان یابی این کار بزودی به انتشار . گرایی شرکت کنند-مشترکاً در این فرایند ھم
  .مبادرت خواھد شد» کمونیست ھای منفرد

 میالدی ٢٠٠٩مه 
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