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) ندای سرخ(در خبرنامه کارگری " شرط بالغ"این مطلب قبالً با عنواِن : توضیح سردبیر
اندکی بعد، نویسنده، با اصالحاتی در متن و تغییر عنوان، آن را برای رفقا . منتشر شده بود

بسوی "البته برای جایگزینی اش با متن اولیه دیر شده بود، اما، در این شماره از . فرستاد
 .، ما متن اصالح شده را خدمتتان تقدیم می کنیم"انقالب

در ایران جنبش مردمی اخیر خیلی پیشتر از گذر از نخـستین سـالگرد خـود،  از خویـشتِن 
آغازینِ  خویش عبور کرد و اکنون در مقامی قـرار گرفتـه کـه تـالش واپـسگرایانِ  آویـزان از 

 .  دست و پای این موجود فرارونده، برای به زیر کشیدن اش،  ره به جایی نخواھد برد
صـرف،  بـدون "  اصالحات سیاسـِی "  و یا "  گشایش دمکراتیک فضای سیاسی"  مدافعین 
پابه پای اقشار مورد اتکای " دمکراتیک سازی حوزه اقتصادی"و " عدالت اجتماعی"توجه به 

" آزادی خواه و عـدالت طلـب"شان در سنگر تدافعی قرار گرفته اند و به تدریج قدرت طبقه  
اخیراً  تـالش ھـای دیپلماتیـک .  در پیشبرد پیگیرانه خواست ھای شان مطرح تر می شود

نمایندگان طیف سبز جنبش، در راستای پیشبرد سیاست جلب حمایـت نماینـدگان طبقـه 
کارگر فزونی یافته و ادعاھای مربوط به دفـاع  از حقـوق کـارگران و زحمتکـشان، دیـدار بـا 
خانواده ھای زندانیان وابسته به سندیکاھا و نیز دفاع از حقـوق زنـدانیان سیاسـی، بطـور 

زیـرا .  این چرخش محسوس در سیاست داخلی تازگی دارد.  روزافزونی به گوش می رسد
زمانی که گماشتگان حکومتی وابسته به خانه کارگر و شوراھای اسالمی کار، زبان منصور 
اسالو را می بریدند، صالحی را به بند می کشیدند و ھزاران بال بر سر کارگران ھفت تپه و 

نازل مـی ...  سایر مراکز صنعتی و تولیدی از ایران خودرو گرفته تا صنعت نساجی و چای و 
در ھر حال انتظار نـا بـه .   کردند، این آقایان و خانم ھا خود را به ندیدن و نشنیدن زده بودند

جایی خواھد بود اگر از نمایندگان طبقات مختلف بخواھیم دست  از تعقیب سیاست ھـای 
فریبکارانه خود بردارند و طبقه ما را بـه مثابـه گوشـت دم تـوپ خـود بـه مـسلخ بـورژوازی 

آنھـا .  امنیتی نکشانند؛ زیرا این امر نه منطقـی اسـت و نـه عملـی  –انحصارگرای نظامی 
سرگرم کار خود خواھند بود و سیاست عملی و نظری ما در این رابطه عبارت خواھد بود از 
پیشبرد فعاالنه، متحدانه و پیگیرانه ِی افشاِی اھداف و نیات پشت پرده  طبقات غیرکارگری 
و نمایندگان آنھا  و ارتقای آگاھی طبقاتی خود تا حدی که بتوانیم به مثابه یک طبقه بـرای 

 . خود پا به میدان مبارزه بگذاریم
جبھـه .  شکی نیست جنبش جاری به خاطر ناھمگونی اش کودکان ناھمگون خواھد زاییـد

آغوش ھا برای فشردن عروس قـدرت و .  ھا و اتحادھاِی گونه گون ظھور کرده و خواھد کرد
دیوانگـان قـدرت بـا ھـر ایـدئولوژی ای اصـول اخالقـی و .  ثروت باز شده و بازتر خواھد شد

در این وانفساِی مبارزه برای کسب قدرت،  طبقه .  ایدئولوژیک خود را زیر پا خواھند گذاشت
ِی ما برای خالصی از دام ھای گسترده در پیش رو به آگاھی عمیق طبقـاتی نیـاز خواھـد 

این بحث ھا سالھاسـت .  فعال ً بحث من بر سر چگونگی کسب خودآگاھی نیست.  داشت
حرف من بر سر وظیفِه بالفـصل ھمـه کـسانی .  که ادامه داشته و ھمچنان خواھد داشت

وظیفـه آنھـا و نـیز ھمـه مـا .  است که در داخل کشور داعیه دفاع از طبقـه کـارگر را دارنـد
وظیفه ما تاکیـد و .  مستحکم تر کردن پیوندھاِی خود با نمایندگان پیشرو طبقه کارگر است

روشن کردن این امر است که رھایی طبقه کارگر به دست خود طبقه کارگر انجـام خواھـد 
 . گرفت
مطالب جـالبی در خـصوص تـالش کـارگران بـرای کـسب "  ده روزی که دنیا را لرزاند"کتابِ 

استعداد این طبقه در سازمانیابی سریع و کسب آگاھی طبقاتی حیرت انگیـز .  رھایی دارد
اتاق ھای کمیته شبانه روز مملو از کارگران پرجنب و جوش : "می نویسد"  جان رید. "است

بی شک فعالیت خستگی ناپذیر و شـبانه روزی کـارگران بـرای تعییـن ".  و پرسرو صدا بود
آنھا بی وقفه از مبارزات خود می آموختنـد و ھـم طبقـه . سرنوشت خود به دست خود بود
 . ای ھاِی خود را آموزش می دادند

حتماً  بارھا پیش آمده بعد از اتمام یک روز کار طاقت فرسا با خود اندیشیده باشید کـه اگـر 
خب این فکـر مـی . وظیفه رؤسا بر عھده شما بود کار را خیلی بھتر از آنھا انجام می دادید

حتا مردم عادی ھـم بارھـا بـر .  تواند به ذھن میلیون ھا ھم طبقه ای شما ھم رسوخ کند
واقعیت این اسـت کـه .  سیاستمداران کار کشته ایراد ھاِی خیلی جدی و عملی گرفته اند

خیلی از رفقای مـا در نقـاط . کشاورزان برای دانستن مسیر باد نیاز به کارشناس باد ندارند
مختلف جھان بدون نیاز به کارشناس آنچه را که از ذھن من و شما می گذرد عملـی کـرده 

کارھا را خیلی بھتر و موفق تر از رؤساِی شـان  انجـام ...  حدس تان درست است ...  اند و 
 .داده اند

درست . اتفاق افتاد ١٩١٧اکتبر سال  ١۵شاید خیلی از شما فکر کنید که انقالب روسیه در 
انقالب روسیه با کسب تـدریجی کنـترل کـارگری و بـسط .  است، اما  ھمه حقیقت نیست

شـوراھای انتخـابی نماینـدگان (سوویت ھـا .  شوراھا به مرحله تعیین تکلیف نھایی رسید
در سراسر کـشور گـسترش یافتـه و بتـدریج دسـت بـاال را )  کارگران و دھقانان و سربازان

نماینـدگان .  گرفتند و قدرت را از دسـت کرنـسکی و دولـت موقـت  بـورژوازی خـارج کردنـد

 سخنی با خوانندگان
 !کارگران مبارز! رفقا

مارکسیست ھا برای یافتن راه حل مـعـضـالت و 
موانع پیش روی مبارزه طبقه کارکر علـیـه نـظـام 
وحشی و غارتگر سرمایه داری می بـایسـت بـا 
مطالعه فراوان و تحقیقات موشکافانه تاریخی بـه 
دنبال زنجیرِه در ھم تنیدِه علل  کـاسـتـی ھـای 

در نـتـیـجـه، .  مبارزاتی و راه حل ھای آن باشنـد
توضیح این روابط پیچیده و ارائه آن به شما عزیزان 
گاه بصورت متونی با حجم زیـاد مـی گـردد کـه 

.  ممکن است برای خواننده خسته کننده بـاشـد
اما به شما اطمینان می دھیم که ھر جمـلـه از 
این مطالب بلند باال برای توضیخ مـوضـوع مـورد 
مطالعه الزم بوده است و بر خالف نـویسـنـدگـان 
حرفه ای بورژوازی، ما برای نوشتن آنـھـا مـزدی 
نمیگیریم که بخواھیم بدون نیاز صـفـحـه ھـا را 

بنابراین در ھمین جا از طوالنی بودن .  سیاه کنیم
مطالب این شماره که باعث حذِف قسمـت دوم 

به ”در باره تاریخ اتحادیه کمونیست“مقاله انگلس 
سخن آخر “ ترجمه رفیق مھرداد مینایی، و مقاله 

بقلم رامین رحیمی می باشـد پـوزش ”  با جافک
می طلبیم و قول می دھیم شماره بعدی نشریه 

 .را ھر چه سریعتر آماده انتشار سازیم
 : و اما مطالب این شماره

 :سرمقاله
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 . بورژوازی با دیدن میزان آمادگی شوراھا برای کسب قدرت، نھادھای بورژوایی را بدون مقاومت آنچنانی تسلیم شوراھا نمودند
در مراحل اولیه خواسـت آنھـا کنـترل زیـاده خواھـی ھـای رؤسـا، .  به بعد ظاھر شدند ١٩١٧در روسیه کمیته ھای کارخانه از ماه مارس 

دریافت حقوق و مزایای معوقه، تنظیم ساعات کار و سایر خواستھای صنفی بود کـه در اغلـب مـوارد ھـم بـه خواسـت ھـای خـود مـی 
واحد  ۵٨۶بعدھا اربابان کارخانه ھا و مراکز تولیدی واکنش ھای خشونت آمیزتری نشان دادند و در فاصله ماھھای مارس و آوریل . رسیدند

 . کارگر به حالت تعطیل درآمدند ١٠٠٠٠٠تولیدی با بیش از 
نفر از کارگران راه آھن در جنبش کمیته ھای کارخانه فعال اند و ھزینه  ۵۵٣١برآورد دولتی این بود که حدود  ١٩١٧تا نوزدھم اگوست سال 

در مورد دریافت دستمزدھای معوقـه  و افـزایش دسـتمزدھا .  میلیون روبل می شد١١دولتی مربوط به فعالیت ھای اعتصابی آنھا بالغ بر 
درصـدی  ۵٠٠کمیته ھای کارخانه از طریق اعتصاب و اعتراضات مختلف فعال بودند و با افزایش ھزینه ھای مربوط به جنگ دولت و افزایش 

مبارزات لشکر گرسنگان ھم شدت گرفت و ... ھزینه ھای دیگر و نیز افزایش سرسام آور قیمت کاالھای اساسی از جمله نان و سوخت و
در واقـع یکـی از علـل اساسـی انقـالب . کمیته ھای کارخانه و شوراھا فعال تر از پیش به دخالت در مورد تعیین سرنوشت خود پرداختند

 . فوریه ھمین امر بود
خیلی زود طبقه کارگر به نیروی ذاتی و واقعی خود پی برد و با کسب آگاھی طبقاتی متوجه شد که نه تنھـا قـدرت کنـترل و اداره و راه 

کنفرانس تحقیقاتی صنایع جنگ پتروگراد آغاز به  ١٩١٧در آوریل . اندازی کارخانه را دارد بلکه می تواند جانشین اربابان در ھمه نھادھا شود
 .کار کرد

کمیته کارخانه کنترل امـور مربـوط بـه فعالیـت ...  ھمه پرسنل اداری و اجرایی با کسب رضایت کمیته کارخانه در کنفرانس شرکت کردند "
 "مدیریتی در حوزه ھای اداری، اقتصادی و تکنیکی را به دست گرفتند

 در اکثر موارد مدیریت فاقد قدرت آنچنانی بوده وتنھا تایید کننده تصمیمات اتخاذ شده از سوی کمیته ھا بود و کمیته ھا و مـدیران منتخـب
 .در برابر مجمع عمومی کارگران پاسخگو بودند

در قلب صنعتی کشور، پتروگراد، کارگران به عالیترین شکل قدرت دست یافتنـد و بـر ھمـه نھادھـا نظـارت و کنـترل داشـتند طوریکـه در 
 . نخستین کنگره روسیه سر و صدای اعتراض منشویک ھا به خاطر ھمین کنترل گسترده کارگری بلند شد

م از آنجا که عموما ً کتاب تاریخ را پیروزمندان می نویسند اکنون انبوه اطالعات نادرست و ساختگی تاریخ نویسان سرمایه داری دولتی و قل
 .زنان بورژوازی مانع از این می شود که کارگران به قدرت واقعی خود پی ببرند و متوجه توانایی خود در اداره کل اقتصاد کشور بشوند

جان رید در ضمیمه فصل سوم کتاب خود مطلب جالبی دارد که نشانگر درک کمیته ھا از شرایط ویژه روسیه و لزوم اجرای ھمه قدرت بـه 
 :بازار آمده است/در قطعنامه کمسیون ھای کارخانه. دست شوراھا بود

کشاورزی، صنعتی،تجارت و حمل و نقل باید از یک برنامه واحد تبعیت کند تا بتوانـد نیازھـای فـردی و اجتماعـی   -حیات اقتصادی کشور"  
 ."توده گسترده ِی مردم را برآورده نماید

بزودی . از آنجا که روسیه اساسا ً کشوری دھقانی بود بزودی با قحطی و کمبود مواد غذایی از یکسو و جنگ داخلی تحمیلی روبرو شد 
در چنین شرایطی که کمیته ھا بـه . کمبود مواد خام  ضروری و مواد سوختی و تحریم ھای بین المللی مزید بر سختی ھای موجود شد

دفاتـر : "  جان ریـد مـی نویـسد.  نقش ھماھنگ کننده سراسری و تمرکز تولید واقف شده بودند، سنگ بنای ارتش سرخ را نیز بنا نھادند
 " کمیته ھای کارخانه مملو از سالح و مھمات شد

توضیح سرنوشت آتی شوراھا و کمیته ھای کارخانه نیاز به مقاله مستقلی دارد که در آینده نزدیک به آن خواھم پرداخت اما ذکر یک نکته 
 ٣٠٠٠در طی انقالب اسپانیا بیش از . ضروری است که اندیشه کنترل کارگری و شوراھا و کمیته ھا ھیچگاه از خاطر انقالبیون زدوده نشد

١٣۵٧، ایران ١٩٧۴، پرتغال ١٩۶٨، در فرانسه به سال ١٩۵۶در بلغارستان به سال . و از سوی کارگران اداره می شد" کلکتیویزه " کارخانه 
، رومانی بعد از سقوط چائوشسکو و حتا کردستان عراق بعد از جنـگ خلیـج و اشـغال عـراق کمیتـه ھـا و شـوراھای مردمـی )١٩٧٨(  

ھرچند که به دلیل آماده نبودن طبقه کارگر بـرای حفـظ و دفـاع از دسـتآوردھای اش از یـک سـو و سـازمان یافتگـی .  بسرعت پا گرفتند
شرایط اقتـصادی و اجتمـاعی کـشور .  اکنون این اندیشه برای عملی شدن در برابر ماست. ضدانقالب از سوی دیگر دوام چندانی نیافتند

بـورژوازی و نماینـدگان ریـز و درشـت اش ایـن را .  بحران ھا یکی پس از دیگری سربرمی آورند. بسرعت درحال آماده کردن امکانات است
ما بار دیگر می توانیم ثابت کنیم که قادریم سرنوشت . اتحادھا و جبھه ھای مختلف تشکیل شده و یا در حال شکل گرفتن اند. دریافته اند

 . خود را به دست خود رقم بزنیم و بھتر از اربابان مان کار و جامعه مان را اداره کنیم
سازمان یابی طبقه کارگر . جنبش جاری چه در عرصه عمومی و چه در محیط ھای کار نمی تواند بخودی خود مبارزه سیاسی را پیش ببرد

وظیفه اصلی طبقه را مشخص خواھد کرد  و آن ھمگون کردن و متحد کردن مبارزات حول خواسـت ھـای اساسـی دمکراتیـک و عدالـت 
 . در شرایط کنونی، کار استراتژیک ما تحکیم و قوام سازمانیابی طبقه کارگر است. طلبانه است

امـا .  نام اش چه خواھد بود؟ حزب طبقه کارگر؟ یا نام ھای دیگری مد نظر است؟ نمیدانم و اصال ً جای بحث اش در ایـن نوشـته نیـست
آنچـه .  شکل و شمایل و نام کودکی که قرار است متولد شود نباید کار را به غافل شدن از تولداش بکشاند و موجب تلف شدن اش گـردد

سـازمان کـارگری و نھادھـای .  در این لحظه ضروری است  گسستن از بحث ھای انتزاعی و ورود به میـدان عمـل سـازمان یـابی اسـت
صـدور دسـتورات از بـاال بایـد .  بلکه باید بصورت مکمل ھمـدیگر عمـل نماینـد. اجتماعی نباید خود را تابع سازمانھا و احزاب سیاسی کنند

 . متوقف شود و تصمیمات بصورت شورایی و ھمفکری ھمه جانبه اتخاذ شود
آنھا محصول سالھا مبارزه و تالش . رھبران و اعضای سازمان ھا و احزاب سیاسی مدافع طبقه کارگر سرمایه ھای ارزشمند طبقه کارگراند

در شرایط حاضر اگـر بتواننـد بـه جـدل .   جمعی و دارای تجربه ھای بالفصل و دست اولی ھستند که می تواند امر مبارزه را اعتال بخشد
 . ھای  بیھوده و اعصاب خرد کن بین خود خاتمه دھند منت بزرگی بر سر ھواداران صدیق شان در داخل کشور گذاشته اند

 .... رفقا قبول کنید  فرصتھا در حال از دست رفتن است و ما آنچه شرط بالغ بود با شما گفتیم
 

 پایان 

 جمهوري شورایی تنها شکل حکومت کارگري است
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 ) 4(علل غیبت طبقاتی کارگران از مبارزات ضد دیکتاتوري 
 رامین رحیمی 

 :، طبقه کارگر در ایران)3(علل غیبت طبقاتی کارگران از مبارزات ضد دیکتاتوري ادامه از ..... 

 طبقه کارگر و ضد انقالب بورژوازي

ھمگی در این نکته .   در مطالب خود از دوراٍن حکومت سیاه رضاخانی و علل آن بسیار سطحی گذر می کنند" چپ"بسیاری از تحلیلگران 
چه بوده و از کجـا ناشـی "  تغییر"اما اینکه این ! ھم رأی ھستند که با تغییر شرایط بین المللی، رضاخان آمد و بازھم با تغییر دیگری رفت

البته، این سکوت، باعث می شود تا خوانندگاِن و محققین کم تجربه خود را با تحلیلھاِی لیبرالی و سرمایه دارانه .  شده، ھیچ نمی گویند
در مغزھا رسوب ") انگلیسیا"تئوری توطئِه " (دائی جان ایسم"به ھمین علت استکه، .  تنھا بیابند و نتیجتاً، آنھا را در متون خود تکرار کنند

جالب اینجاسـت .  کرده و ساده ترین و عامیانه ترین توضیح و راه فرار از تحقیقات و تحلیل ھای سخت و طاقت فرسا را مھیا ساخته است
که ھیچکس از خود نمی پرسد که پس آن نیروِی عظیم تحول خواه سالھاِی نه چندان دور از این وقایع چه شدند؟  چـه چـیز باعـث مـی 

ایـران شـود؟ "نـاپلئونِ "شود که ناگھان ھمه به خواب فرو می روند و می گذارند قداره بندی ناچیز و بی سواد، رضاخان میر پنج، تبدیل به 
 )البته کاریکاتورش(

 شرایط جهانی پس از جنگ جهانی اول 

وقوعِ انقالب در روسیه و پیشروی مبارزات انقالبی کارگران در اروپا و آمریکـا، سـر بـر آوردن شـوراھاِی کـارگری در بـسیاری از کـشورھا، 
لوید جورج، نخست وزیر وقت .   بخصوص آلمان و بریتانیا، باعث شد تا کشورھای امپریالیستی به سرعت در جھت پایان جنگ قدم بردارند

ھنگامیکـه رئیـس جمھـور آمریکـا، )  ١. (بریتانیا اعالم کرده بود که ھرگز بلشویسم را تا این حد نزدیک به خانه احساس نکرده بوده است
ما اینک در .  نمی توانم: "، گفته بود"آرام بگیرد"وودرو ویلسون از کنفرانس ورسای به واشینگتن بازگشت، در پاسخ به توصیِه دکترش که 

تا سالھا پـس از امـضاء قـرارداد ورسـای و خلـع سـالح آلمـان و )  ٢". (یک مسابقِه سرعت با بلشویسم ھستیم و جھان شعله ور است
ھزار نفرِه پلیس انگلستان نیز بـه  ١٩حتی ده ھزار نفر از نیروی .  متحدین اش، مبارزات کارگری سراسر دنیاِی صنعتی را در بر گرفته بود

حکومت ھاِی ترکیه، ایران، ھندوستان و چین یا سقوط کرده .  انقالب به شرق نیز راه پیدا کرده بود.  جمع اعتصاب کنندگان پیوسته بودند
تمامی این حوادث نشان می داد که اگر جنگ ادامه یابد، انقالب جھانی ایکه کمونیست ھا در انتظـارش .   بودند و یا در حاِل سقوط بودند

پایان می یافت تا حکومت ھای سرمایه داری بتوانند نیرو " خودی ھا"پس می بایست ھر چه سریعتر جنگ .  بودند، بوقوع خواھد پیوست
 .  و امکاناتِ خود را در جنگ ھاِی طبقاتی متمرکز کنند

لنین بارھا گفته بود که اگر بـزودی انقـالب در .  پس از استقرار شوراھا در روسیه چشم کمونیست ھاِی جھان به آلمان دو خته شده بود
وینستون چرچیل بالفاصله پس از پایـان جنـگ گفتـه ) ۴.(دیگر کشورھای اروپایی پیروز نشود، انقالب در روسیه نیز شکست خواھد خورد

نقش کارگزاران امپریالیست ھا بدوش برنـشتاین، کائوتـسکی و .   بود، تنھا راه نجات از تھاجم بلشویسم، مقتدر کردن دوباره آلمان است
فاجعـه ی "  برای تجسم آنچه که در این مقطع  حساس تاریخی  پیش آمـد بـه مطلـبِ .   دیگر رویزیونیست ھای آلمان گذاشته شده بود

 :رجوع می کنیم" آغاز ضد انقالب  ١٩٢١کرونشتات در سال 
سوسیالیسم در یـک )  یعنی استقرار یافتن(خوب مسلماً پیروزی نھایی «:  گفته بود ١٩١٨لنین در سومین کنگره ی شورا ھا در ژانویه «  

 » .کارگران و دھقانانی که قدرت شورایی را در دست دارند یکی از واحد ھای ارتش بزرگ جھانی می باشند.  کشور غیر ممکن است
حقیقـت اجتنـاب ناپـذیر ایـن «:  لیتوسک او این مطلب را به این شکل بیـان کـرد  –و در ماه مارس  یعنی زمان پذیرفتن  معاھده ی برست 

 » .است که بدون انقالب آلمان ما رو به فنا ھستیم
دنباله رو امپریالیـسم  ١٩١۴لنین نیاز به انترناسیونال نوینی برای جایگزینی انترناسیونال دوم که از آگوست  ١٩١٧سال " تزھای آوریل"در 

کارگران و سوسیال دمکرات ھای سابق .  اين خوِد جنگ بود که زمینه ی مادی برای این انترناسیونال را تأمین نمود.  شده بود، مطرح كرد
اعتصابات در وین، در ھامبورگ و بـریمن و در سرتاسـر آلمـان باعـث .  در قبال دولت ھای خودشان مقاومت بیشتری در پیش گرفته بودند

، یکی از رھـبران بلـشویک، مـشغول نگـارش "  رادک"وقتی که خبر قیام ھا در وین به مسکو رسید .  تسریع اختتام جنگ جھانی اوّل بود
من ھرگز با چشم ھای خود چنین وقایعی را ندیده «:  او در اين گزارش نوشت.  گزارش از تظاھرات ھاي خود بخودی در مقابل کرملین بود

توده ھای .  انقالب جھانی سرانجام ظھور کرد.  کارگران زن و مرد و سربازان ارتش سرخ تا دیر وقت در شب پشت یکدیگر رژه میرفتند.  ام
 »  .مردم گوش شان را به شنیدن گامھای آھنین انقالب تیز كرده بودند؛ انزوای ما با پایان رسیده بود

با این که بسیاری از کارگران و سربازان سابق در سرتاسر اروپا به شکل روز افزونی طرفدار ایـده ی .   این اما، اندکی نابھنگام و نارس بود
حتی در جـایی مثـل آلمـان نیـز .   شورایی بودند، اما در اکثر این کشورھا این به عامل مستقیم تشکیل احزاب کمونیستی تبديل نگشت

با این که رفقا روزا لوکزامبورگ .  انقالبیون در متمایز ساختن مشخص خود از سوسیالیست ھای میھن پرست  افراطی  ناکام مانده بودند
و کارل لیبکنخت دست به تشکیل اتحادیه ی اسپارتاکیست زدند و لیکن از ترس منزوی شدن از توده ھای طبقه کارگر ھمچنـان در حـزب 

ھمیـن نـوع برخـورد شـان بـود كـه نـه تنھـا .   باقی ماندند) که شامل کائوتسکی و برنشتاین ھم می شد." (دی. پی. اس. یو"میانه رو 
کارگران را سردرگم نموده بود، بلكه اسپارتاکیست ھا را از گروه ھای کوچک تر، اما با برنامه ھای سیاسی صریح تر، ھمچون بریمان چپ 

برنشناین و (با در نظر داشتن این نکته ھم که سوسیال دمکرات ھا.  منزوی ساخته بود.) دی. کی. آی(و سوسیالیست ھای بین الملل 
بصورت علني با شورا ھای کارگری مخالفت نمي كردند اما در پشت صحنه در جھـت نـابود کـردن شـان فعـال بودنـد، بدیـن ) کائوتسکی

حامیان شورا ھای کـارگری بـه شـمار نمـی )  بدان طریق که در مورد بلشویک ھای روسیه صدق میکند(مفھوم بود که اسپارتاکیست ھا 
اگر دوباره گفته ی ویکتور سرگئی را که در آغاز این متن قرار دادیم بخوانیم در می یابیم که تحریک ھای بزرگ تر بورژوازی اروپا که .  آمدند

اصطالح سوسیالیست ھا را در چارچوب دفاع ملی به خودشان چسبانده بودنـد یکـی از عمـده تـرین عواملـی بـود کـه انقـالب آلمـان و 
 ) ۵(» . کشورھای دیگر را با شکست منجر ساخت

امپریالیست ھاِی پیروز در جنگ، بسرعت به کار مشغول شـده و مـصوبات .  و اینگونه بود که شرایط جھانی بسوِی ضدانقالب تغییر یافت
جھان را بین خود تقسیم و نیروھـای خـود را در مقابـل انقـالب )   League of Nations" (اتحادیِه دول"با تشکیل .  ورسای را عملی کردند

اتحادیه ھای زرد سراسری را، یکی پس از دیگری بنیان نھاد و آنھا )  .I.L.O" (سازمان جھانی کار"تشکیل . ھای طبقه کارگر متمرکز کردند
 .را تبدیل به سدھایی در برابر نفوذ انقالبیون کردند
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از طرف دیگر، شکست پرولتاریای جھان در ایجاد حکومت شوراھا و پیوستن به پرولتاریای روسیه، که خود عامل بـسیار مھمـی در تغییـر 
نیروھـاِی .   در روسـیه را قـدرت بخـشید"  حزبی"شرایط  جھانی مبارزه طبقاتی و چیرگِی ضد انقالب بود، بورژوازِی تازه به دوران رسیدِه 

تزاری با پیوستن به ھمتاھاِی تازه به دوران رسیده شان در حزب، نیروی متمرکز و قدرتمندی را علیه جناح " توبه کردهِ "بروکرات و تکنوکراتِ 
سامان دادند و در ھر قدم، با متالشی کردن و یا خالی کردن از مجتـواِی سـازمانھای )  بلشویک(ھای کارگری و انقالبی حزب کمونیست 

این جناح با سوء استفاده از نفوذ حزب کمونیست روسیه .  توده ای طبقه کارگر، قدرت را به رأس ھرم غیر انتخاباتی حزبی منتقل نمودند
، تغییر داد و کمینترن را کامالً "حمایت از تنھا کشور سوسیالیستی"به "  انقالب جھانی"در کمینترن، مرکز ثقل مبارزات کارگران جھان را از 

) ش ١٣٠٧(  ١٩٢٨از کنگـرِه سـال .   انتقادھاِی جناح کمونیستی جھان و کارگری حـزب روسـیه گـوش شـنوایی نیافـت.  در اختیار گرفت
، به جاِی حفظ استقالل طبقاتی، سـازش پرولتاریـا بـا بـورژوازی بومـی بـرای حفـظ منافـع "جبھه ھاِی ملی و ضد امپریالیستی"تشکیلِ 

سرکوب خونیِن جناح ھای کارگری و انقالبی حزب در کمتر از یکدھه پـس از پـیروزی .  را جایگزین نمود" سرزمین مادری سوسیالیستی"
بسیاری از رھبراِن جھانی پرولتاریا که مسئولیتی در کمینترن داشتند و یا بـرای انجـام وظـایف شـان مـی بایـستی بـه . انقالب آغاز شد

ازجملِه ایشان، سلطانزاده ، احسان هللا خان و مرتـضی علـوی ھمـراه بـا تعـداد .   روسیه رفت و آمد می کردند، بازداشت و اعدام شدند
 .  زیادی از اعضاِی انقالبی حزب کمونیست ایران را می توان نام برد

با برداشته شدِن چنین سّدی از مقابل بورژوازی جھانی می توان آزادی عمل امپریالیست ھا را در سرکوب سراسری انقالبـات جھـانی و 
پس آن نـیروِی عظیـم تحـول خـواه :  تنھا اینگونه می توان پاسخی به سوأل آغازین مان بیابیم.  توضیح داد" جکومت ھای ملی"استقرار 

سالھاِی نه چندان دور از این وقایع چه شدند؟  چه چیز باعث می شود که ناگھان ھمه به خواب فرو می روند و می گذارند قداره بندی 
 ایران شود؟ "ناپلئونِ "ناچیز و بی سواد، رضاخان میر پنج، تبدیل به 

 دیکتاتوري پهلوي، جنبش کارگري و عاقبت دردناك حزب کمونیست ایران

ھمراه با ھجوم ضد انقالب جھانی، سرکوب گسترده مخالفین با حمایت ھمه جانبه امپریالیسم بریتانیایی که پس از خروج ارتش سرخ از 
" قـانون سـیاه رضـا خـانی"پس از استقرار حکومت پھلوی و اجـراِی .   گیالن و مناطق شمالی ایران یکه تاز میدان گشته بود، آغاز گشت

کلیه مطبوعات مستقل .  تعداد بیشماری از اعضای حزب کمونیست ھمراه با فعاالن کارگری و سندیکایی به قتل رسیده و زندانی گشتند
با این حال اعضای حزب کمونیست سعی می کردند تا در مقابل این موج تسلیم نشده و صدای خود را به مردم و .  و منتقد تعطیل شدند

از طرف برخی از سازمان ھای حزبی منتـشر گـشته " حیات کارگری"و " جوانان بلشویک"، "جرقه"نشریاتی با نامھای .  کارگران برسانند
در چنین شرایطی بـود کـه دومیـن کنگـره حزبـی در .   که ھمگی پس از یکی دو شماره به سرنوشت دیگر نشریات دچار و تعطیل شدند

نفرِه نمایندگان شرکت کننده از شـھرھاِی تھـران، تبریـز،  ٢٠از تعداد .  در شھر ارومیه بصورت مخفی تشکیل شد. ش ١٣٠٧شھریور ماه 
سال استقرار دیکتاتوری پھلوی حزب کمونیست متحمل چه ضرباتِ سـھمگینی شـده  ٢رشت، اردبیل و انزلی می شد فھمید که در این 

 )۶. (بود
، با دار و دسته تکنوکرات ھای حزبی روسیه و جناح استالین در ارتباط ١٩٢٠جناح راست حزب کمونیست ایران، که از بدو تولد آن به سال 

، و در پروسِه تثبیت ایشان در اتحاد جماھیر شوروی و کمینترن حامل سیاست ھای سازشکارانه ایشان بودند، با روی کار آمدن رضا خان 
، با در الوویت قرار دادِن سیاست خارجی شوروی "حمایت از تنھا کشور سوسیالیستی"و تغییر سیاست ھای انگلیس، و به دنباِل شعارِ 

حکومت جدید پرداخته، خواھان تغییر ماھیت حزب به "  اقدامات مترقی و ملی"به جاِی پیشبرد مبارزه طبقاتی پرولتاریا، آشکارا به حمایت 
اما، با رجوع به گـزارش سـلطانزاده، بنظـر .  شدند"  جبھِه ملی و ضد امپریالیستی""سازمانی توده ای و انحالل استقالل پرولتاریا به نفع 

. می رسد که این جناح در کنگره دوم حزبی، یا بسیار ضعیف بوده و یا با برخورِد فرصت طلبانه، از برنامـه ای مخفـی پـیروی مـی کردنـد
 :سلطانزاده در گزارش خود از کنگره دوم می نویسد

اینـان بـر ایـن .   کارشناسانی یافت می شوند که تغییر سلطنت توسط رضاخان را تقریباً به منزلِه یک انقالب بورژوائی جلوه می دادند...«
ادعا بودند که گویا رضاشاه تبلور آرزوھای بورژوازی ایران است  و اینکه گویا وی به کمک این بورژوازی و علیرغم مخالفت ھای سرسختانه 

 .ی مثالً فئودالھا قدرت را در دست گرفت
رضاشاه  و ھمچنین ماھیت بورژوایی تغیـیر اخیـر "  آزادگر"کنگره حزب پس از در نظر گرفتن انبوِه واقعیات و مدارک مربوط به مسئله نقش 

سلطنت، اعالم داشت که خروج نیروھای انگلستان از ایران به ھیچوجه بدین معنی نبود که انگلستان عقب نشینی کرده، بلکه تنھـا بـه 
و اینکه در واقعیت امر رضاشاه مبارزه ای راستین علیه امپریالیست ھای انگلیسی و فئوداالِن زمیندار .    تغییر تاکتیک توسل جسته است

ماده چھارم از قطعنامه . بلکه برعکس سیاست انگلستان در ایران را به پیش می برد و نظام فئودالی را تقویت می کند. را رھبری نمیکند
انگلستان پس از اینکـه متقاعـد گـشت کـه غیـر :  مصوب کنگره در زمینه ی موقعیت داخلی و بین المللی بشرح زیر افاده معنی می کند

ممکن است ایران را با تکیه به خشونت صرف به چنگ آورد بر آن شد که مطابق نمونه ھای مصر و بین النھرین، اداره مملکـت را بدسـت 
این امر می بایست وسیله ی .  ولی سیادت خویش را آھسته آھسته، ولی با اطمینان از طریق ایشان استحکام بخشد.  ایشان بسپارد

ولی سید ضیاالدین بعنوان دوست شناخته شده انگلستان بزودی وجھه خود را . بمورد اجرا درآید) ١٩٢١فوریه  ٢۵(کودتای سید ضیاالدین 
بدین دلیل انگلستان را تصمیم بر آن شد که رضاخان،ھمکار وی، و . از دست داد و بدین سبب قادر نبود وظیفه محوله اش را بانجام برساند

 .مردی را که تا آن زمان تقریباً ناشناخته مانده بود، جانشین وی سازد
امپریالیسم انگلستان که از سلسله قاجار بکلی مأیوس گردیده بود، اکنون بیشتر رضاخان را بزیر حمایت خویش در آورد به ایـن امیـد کـه 

بدین ترتیب، نادرسـتی ایـن .  رضاخان بھتر می داند که چگونه از منافع انگلستان، و از آن جمله از اعتبار قوانین کاپیتوالسیون حفاظت کند
این نظر را که گویا کودتای رضـاخان بـه .  تصور که کودتای رضاشاه عصر جدیدی در تاریخ معاصر ایران را بشارت می دھد، روشن می گردد

براسـتی .  معنی سقوط سیادت قئودالی و تحصیل قدرت بدست بورژوازی است، باید بعنوان نظریه ای کامالً فرصت طلبانـه معرفـی نمـود
رضاخان کوشید در عمل مبارزه خود را بر بورژوازی ملی متکی سازد، و حتی با عناصـر جمھوریخـواه و سـازمانھای طبقـاتی پرولـتری بـه 

مواعید و امتیازاتی که رضاخان به بورژوازی مـی .  زمینداری باقی ماند  –مغازله پرداخت، لکن مبارزه وی ھمواره در چارچوب نظام فئودالی 
این .  داد، تا حمایت وی را در مبارزه علیه سلطنت قاجار  بدست آرد، بزودی متوقف شد، یعنی به ھمان زودی که مسئله قدرت حل گردید

واقعیت که رضاخان بھنگام انجام کودتای خود از طرف اقشار فوقانی بورژوازی ملی پشتیبانی می شد، و این اقشار ھم اکنون نـیز وی را 
بلکه گواه بر آنست که وی موفق گشته . مرھون حمایت خویش می سازند، به ھیچوجه گواه بر ماھیت بورژوایی سلطنت رضاخان نیست

این امر از آنرو بر وی آسانتر گشت، که در .  سلطنتی جلب سازد -است که پشتیبانی اقشار فوقانی بورژوازی ملی را بسود نظام اربابی 
ت ازادھه اخیر  سردمداران بورژوازی تجاری و تنخواه گرِ بورژوازی ملی سرمایه بسیاری در اراضی زراعی بکار انداختند تا با استفاده از امتی

اقـشار فوقانـی )   ٧. (فئودالی و تضییع حقوق سیاسی دھقانان، سود بیشتری را که از طریق صرفاً تجاری میسر نیـست، تحـصیل کننـد
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بورژازی ملی بدین ترتیب خواھان آن اند که نظام اربابی و نظم تضییع حقوق سیاسی دھقانان، کـه گـسترده تـرین اسـتثمار دھقانـان را 
سیادت رضاخان، حتی اگر برخی پیش نشان ھای الزم را برای انکشاف مناسب بورژوازی ملی را .   میسر می سازد، دست نخورده بماند

فراھم آورده باشد، با این وصف و در عین حال استثمار دھقانان را قوت بخشیده و موقعیت سیاسی و اقتصادی دھقانـان را کـامالً تحمـل 
این کودتا .  را کودتایی درباری تصور کنیم) تغییر سلطنت(ھمچنین اشتباه محض خواھد بود، که اگر کودتای رضاخان .  ناپذیر ساخته است

بیشتر با مبارزه سختی در داخل خوِد طبقِه فئودال، و سپس مبارزه طبقه زمیندار حاکم بر علیه کوششھاِی بورژوازی ملی برای اینکه بـه 
نحوی از انحاء در اداره مملکت سھمی کسب کند، و باالخره با مبارزه فئودالھا و اقشار فوقـانی بـورژوازی ملـی علیـه جنبـش انقالبـی و 

 )٨(» .سازمانھای انقالبی در آمیخته است
در ایـن زمینـه نـیز اکثریـت حـزب .  مورد بحث قـرار گرفـت" ملی –جبھه انقالبی "در این کنگره ھمچنین پیشنھاد کمینترن دال بر تشکیل 

در زمینـه «:  این موضع را رفیـق سـلطانزاده اینگونـه گـزارش کـرده اسـت.   کمونیست بر حفظ استقالل حزب و طبقه کارگر پافشاری کرد
کارگران، دھقانان، و خـرده  ]جبھه انقالبی[کنگره تصویب کرد که این حزب باید اتفاق انقالبی  ]جبھه ملی [ملی   –مسئلِه حزب انقالبی 

این حزب . ھسته اصلی آن را باید سازمانھایی تشکیل دھند که در آنھا حزب کمونیست نقش تعیین کننده را ایفا می کند. بورژوازی باشد
نباید استقالل سازمانی و سیاسی حزب کمونیست را محدود سازد و میدان انتقاد آزادانه حزب به خطاھایی را که اردوی انقالبی مرتکب 

 )٩) (از سلطانزاده است[x]لغات درون براکت (» .می گردد، تنگ سازد
 بدین ترتیب می بینیم که علیرغم زیر ضرب بودن از داخل و خارج،در دوران تھاجم ضدانقالبی بورژوازی، جناح انقالبی حزب اکثریت کنگره را

بویـژه آنکـه، .   نماینده حزبی توانایی مقابله با شرایط تـاریخی را در عمـل انقالبـی نـدارد ٢٠اما، تصمیمات اکثریتی از .  در دست داشت
در قسمت قبلی آوردیم که چگونه رفیق سلطانزاده و دیگران در جناح انقالبی، بـه رغـم امیـدواری .   ضدانقالب را در درون خود حمل بکند

شان به زیر قید بردِن اقلیت راست حزبی، در این قصد شکست خورده و بدست ارتجاع داخلی و ھمین ضد انقالبیون حزبی و  ھمراھـان 
در روسیه، سرکوب و اعدام شدند و نھایتاً، بدون آنکه بتوانیم تاریخ مشخصی را انتخاب کنیـم، )  استالین و دار و دسته اش(جھانی شان 

 .حزب کمونیست ایران متالشی و منحل گشت
مبارزه طبقاتی، به رغم حضور و یا عدم حضور، آمادگی یا عدم آمادگی عناصر آگاه طبقاتِ درگیر، تحت تأثیر تقابل روزمرِه منافع متضاد، 

اما مسلماً طبقه ای نھایتاً به پیروزی ھای نسبی و ماندگار دست می یابد که آگاھانه تر و از لحاظ سازمانی، متشکل .  به پیش می رود

طبقه کارگر ایران نیز که تحت آموزش انقالبی کمونیست ھا بار آمده بود، در دوران دیکتاتوری سیاه رضاخانی، بدون .  تر مبارزه کرده باشد
ارتباط با حزب کمونیست ایران و فعاالن انقالبی کارگری با تجربه، که به دست رضاخان و یا استالین معدوم گـشته بودنـد، ھـر زمـان کـه 

بقایـای .  توانایی مبارزه و مقابله را در خود دید به میدان آمد و نگذاشت آب راحتی از گلوی امپریالیسم و طبقاتِ ارتجاعی حاکم پـایین رود
حزب کمونیست ایران که اینک به خارج از کشور کوچ کرده بود، تنھا در نقش نظاره گری فعال ایـن گزارشـات را در نـشریات خـود منتـشر 

و عدم ھمکاری و یاری حزب روسیه، ) ١٠(اما این گزارشات و تحلیلھا، به علت فاصله جغرافیایی .  ساخته و تحلیلھای خود را ارائه می داد
 .و پخش مخفیانِه آن، در سطح محدود و با فاصله زمانی زیاد بدست کارگران می رسید و تأثیر ناچیزی داشت

، طبقـه کـارگر ایـران نیـز )١١(، و حتی کمی قبـل از آن )ش ١٣٠٨(  ١٩٢٩به رغم این موانع، با آغاز بحران جھانی سرمایه داری در سال 
. کارگران نفت، اعتصاب تاریخی خود را آغاز کردند. ش ١٣٠٨در روز اول ماه مه .  ھمراه با دیگر کارگران جھان قدم به میدان مبارزه گذاشت

ھزار کارگر نفت در آن شرکت داشتند که تمامی فعالیت ھای شرکت نفت ایران و انگلیس  ٢٠می خوانیم، ) ١٢(در گزارشات ستاره سرخ 
حتی تجار ھم در حمایت از کارگران . کارگران اصفھان، تھران، مسجد سلیمات و اھواز با کارگران نفت اعالم ھمبستگی کردند. "را فلج کرد

اعتصاب سه روز ادامه داشت و حکومت برای سرکوب آن دست به دامان شریک انگلیـسی )   ١٣."(مغازه ھا را در بازار شھر تعطیل کردند
تـن از نـیروِی سـرکوبگر  ١۵کـارگر و  ٢٠در ایـن درگـیری .  شد که ایشان نیز واحدھای ارتش خود را که در بصره مستقر بودند فراخواندند

سال آزاد شدند، اما حق بازگشن  ۴الی  ٣اکثر بازداشت شده ھا پس از .  تن دیگر از کار اخراج شدند ٣٠٠کارگر بازداشت و  ٢٠٠زخمی، 
 ) ١۴. (تن از کارگران که بعنوان رھبر اعتصاب شناخته شده بودند را به تھران منتقل کردند ۵. به شھرشان را نداشتند

تـن از کـارگران آغـاز  ۵٠٠این اعتصاب توسط .  در اصفھان نیز به اعتصاب دست زدند" وطن"ھمچنین، با فاصله دو سال، کارگران نساجی 
ریال روزانه،  ۵ساعت کار در روز، حداقل دستمزد  ٨از جمله خواسته ھای ایشان آزادی فعالیت سندیکا و صندوق کمکھای مالی، .  گشت

این اعتصاب از اینرو حائز اھمیت شد که کارگران کارفرمـا را وادار بـه پـذیرفتن نـسبِی .   بود... رعایت ایام تعطیل و جشن ھای رسمی و 
 .شروط خود کردند

موفق به سرکوب ھمه جانبه و جھانی انقالبیون کمونیست " چپ"اما این مبارزات در شرایطی صورت می پذیرفت که ضد انقالبِ راست و 
معتقدند که در اروپا، بخشی از کمونیست ھای انقالبی بخصوص در احزاب " انترناسیونالیست"البته رفقای . و جنبش کارگری گشته بودند

متأسـفانه بـه علـت چیرگـی تقریبـاً مطلـق .   ایتالیا، ھلند و فرانسه بودند که سنت ھا و تئوری ھاِی انقالبـی را نماینـدگی مـی کردنـد
، ما اطالع "خط رسمی حزب کمونیست شوروی"و سرکوب و سانسور ھر طرز تفکر و مطالب مخالف با " کمونیسم ایرانی"استالینیسم بر 

 .کافی از صحت و سقم این ادعای رفقا نداریم، اما امیدواریم با ھر چه نزدیکتر شدن به ایشان به اطالعات الزم برای اخذ تصمیم نائل آییم
 

با تالشی احزاب کمونیستی انقالبـی، انقـالب ضـد سـرمایه داری چنـان !  این بود پایاِن دوراِن طالیی کمونیسم انقالبی در ایران و جھان
در طول دھه ھای باقی مانده قرن بیستم، خط رویزیونیستی که . ضربه ای خورد که تا کنون قادر به ایستادن به قامت خویش نشده است

در روسیه  ٣٠کمینترن را تسخیر کند و از دھه  ١٩٢٨برھبری بروکرات ھا و تکنوکرات ھای حکومت شوروی فرموله شد و توانست از سال 
و سراسر جھان انقالبیون کمونیست را سالخی کرده و تئوری ھاِی مسخ شده را جایگزین باورھای انقالبی سـازد، بـر اذھـان انقالبیـون 

احزابِ ناسیونالیـستی .   غلبه کرد و از طریق ایشان تمامی جنبش ھای انقالبی جھان را از استقالل و رھبری طبقه کارگر محروم ساخت
" ضد امپریالیست"بورژوازی در غرب به سازش و مصالحه با سرمایه داری بومی رسیدند، و در شرق در آمیزش با دھقانان و خرده بورژوازِی 

نتیجـِه ایـن خیانـت ھـا ھـم فـرو رفتـن مبـارزات کـارگری بـه تردیونیونیـسم و .  فرزنداِن معیوبی چون تروریسم و مائویسم را خلق کردنـد
 . اکومونیسم بود که ھنوز ھم شاھد تفوق آن بر جنبش ھای کارگری در سراسر جھان ھستیم

 .می پردازیم ١٣۵٧تا  ١٣۵۴تا آغاز انقالب   ١٣٢٠در قسمت بعدی به نقش خیانتکارانه حزب توده و جنبش کارگری سالھای 
 ...ادامه دارد

 
 : یاداشت

 
1. Fear and Loathing in Whitehall: Bolshevism and the Firearms Act of 1920 By Clayton Cramer   
2. The World on Fire,1919 and the Battle with Bolshevism, Anthony Read 
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 ھمانجا.  ٣
يا انقالب بین المللي به كمك مان خواھد  :ما چنین میانديشیديم : آمده است ١۴٠−١٣٩مجموعه سخنرانیھای لنین در كنگره ھای كمینترن صفحۀ .۴

آمد كه در آنصورت پیروزی كامل ما تضمین خواھد شد، يا مجبور خواھیم شد به كارمتواضعانه انقالبي خودمان، با اين اعتقاد كه حتي در 
 )فرخی. از مقاله ف( .صورت شكست خدمتي به آرمان انقالب كرده ايم و تجربه ما بنفع انقالبات ديگر خواھد بود ادامه بدھیم

 .ترجمه بھروز نوایی ٣٠شماره " بسوی انقالب"، (ICC)گرايش بین الملل کمونیستی  -آغاز ضد انقالب   ١٩٢١فاجعه ی کرونشتات در سال . ۵
 .١٩٨۵، نشریه روزنامه آذربایجان ١٩٣٢تا  ١٩٢۵توحیدی، فصل دوم،  –مطبوعات کمونیستی ایرانی در مھاجرت، سولماز رستمووا . ۶
ار انبدر گواه به صحت تحلیل این بند از قطعنامه کنگره دوم حزب کمونیست ایران، پدر بزرگ نویسنده نیز از جمله ھمین بورژواھا بود که پس از . ٧

و . کردن کاه و جو برای سواره نظام نیروھای متفقین و قزاق، پس از دوران جنگ، به خرید اراضی کشاورزی وسیعی در دشت قزوین پرداخت
 .را تکمیل کرد" از تولید به مصرف"بدین ترتیب زنجیرِه 

،  نوشته "اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیست ایران"، آ سلطانزاده، جلد چھارم "دومین کنگره حزب کمونیست ایران. "٨
 ١١٨و  ١١٧ص ص . ھای سلطانزاده، انتشارات مزدک

 ١١٩ھمانجا، ص . ٩
، ارگان خبری و " پیکار"، ارگان تئوریک که تا زمان حضور رفیق سلطانزاده زیر نظر او منتشر می شد و "ستاره سرخ"در آن زمان، نشریات . ١٠

 .تبلیعاتی حزب، که زیر نظر رفیق شھید مرتضی علوی بود، در آلمان به چاپ می رسید و به ایران منتقل شده و بصورت مخفی پخش می شد
کارگران بصورتِ گسترده ای روز جھانی کارگر را برپا داشتند که با اقدام حکومت به سرکوب آن، به تظاھرات ) ش ١٣٠٧( ١٩٢٨اول ماه مه . ١١

 ).۴٩ص  ٢-١شماره  -ستاره سرخ. (سیاسی کارگران در روز بعد تبدیل شد
 .توحیدی-سولماز رستمووا. انتشارات روزنامه آذربایجان. ٨۶مطبوعات کمونیستی ایران در مھاجرت، فصل دوم، ص . ١٢
 ٢٧ص  ٩ستاره سرخ، شماره . ١٣

 بلشویک چپ و قدرت کارگران  
 ”گرایش کمونیست  انترناسیونالیست”: منبع –مایکل اولیور 

 
 تاریخ کارگران

 بلشویک چپ و قدرت کارگران
 )بریتانیا(پیشگفتار ِ سازمان کارگران کمونیست 

یکی از سه جزوه ایست که توسـط “  ١٩٢٧تا  ١٩١٩بلشویک چپ و قدرت کارگران  ” از“ ارائه”مقاله ایکه ما در اینجا به چاپ آن اقدام کرده ایم، ترجمه 
اولین مقاله از این . این جزوه به زبان فرانسوی، جمع آورِی تعداد زیادی از اسناد کمونیست چپ در روسیه است. مایکل اولیور نوشته و چاپ شده است

 –آپریـل (مقاالت انتقادی مسکو از بلشویک چپ   -“ کمونیست”جزوه در آینده نزدیک توسط انتشارات سمونلی به ھمراه ترجمه چھار شماره از نشریه 
در حال حاضر به زبان انگلیسی موجود  ” بلشویک چپ و قدرت کارگران“ بیشتر نوشته ھای . که قبال چاپ نشده اند، انتشار خواھد یافت)  ١٩١٨ژوئن 

، در تاکید بر نقاط کلیدی و قـوت و ضـعف کمونیـست چـپ در روسـیه ”مقدمه“، یا ”ارائه“اما ارزش ) در انتھای مقاله ١٣ر ک ب پانویس شماره ( است 
ما بـا . این مقاله ھمچنین یک نگرش درونی از پیشرفت تدریجی و در عین حال تسلیم نشدنی از حرکت ضد انقالب در روسیه را نشان میدھد. میباشد

رده م کـترجمه این مقاله در راستای خواست نویسنده آن، در شناساندن بخشی از تاریخ طبقه کارگر، که اغلب پنھان مانده، برای ادای سھم مان اقـدا
داده میشد، قطعا، تراژدی زوال انقالب روسیه و شکست کمونیست چپ در جلوگیری از آن، در آن ھشدار جای “  ھشداری از تاریخ”اگر قرار بود که .  ایم

 .میگرفت
 مقدمه

عجیب است که داستان مخالفت سیاسی با لنیـن، تـا آنجائیکـه مـن ”را با گفته زیر آغاز میکند “  مبداء اتوکراسی کمونیستی”لئونارد شاپیرو کتاب خود 
 )١. (“اطالع دارم، ھرگز در جزئیات یا به عنوان یک کل گفته نشده است

تمام کرد؟ در حقیقت، او زمانی متوقف میشود که با ارزیابی از نیروھـا،  ١٩٢٢حقیقتی است که او انجام این وظیفه را بعھده گرفت اما چرا آنرا در سال 
درست زمانیکه سرکوب قیام کرونـشتات انجـام )  ١٩٢١مارس (علی الخصوص، قدغن شدن تشکیل فراکسیون داخلی در کنگره دھم حزب کمونیست، 

آیا اینکه ھمه چیز راجع به آنھایی است که موفق شـده انـد و صـاحب . گرفت، معتقد میشود که با ھیچ اپوزیسیونی نمیشد به چالش قدرت برخاست
 : او در پایان مینویسد. قدرت اند، یک تصور و نگرش اداری از تاریخ است

، وقتیکه متوجه شدند که، اقدام آنھا در جھـت تحکیـم سـلطه دسـتگاه مرکـزی، مـسبب )٢(  ١٩٣٢دوباره در سال )  رھبران بلشویک ھا (خیلی از آنھا 
 )٣. (شکستھا بوده است، دست به شورش زدند، اما دیگر خیلی دیر شده بود

بعضی از پیروزی ھا، بعدھا، شکست از کار درمیآیند، بـرای جنبـش کـارگری کـه لیـست طوالنـی از . از نقطه نظر ما، تاریخ را صرفا فاتحان ننوشته اند 
قـت شکست ھا را با خود دارد، آنچه بدنبال انقالب در روسیه شکل گرفت، یعنی تاسیس دولت امپریالیستی، که عموما پیروزی تلقی میـشود، در حقی

از سوی دیگر، ایده ھای شکل گرفته از مبارزه بلشویک چپ، علی رقم شکست ھای پی در پی در آن مقطع زمانی؛ شکست . شکست وحشتناکی بود
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 .غیره، حاال بارور بنظر میرسند، ھنوز تاریخیست که باید ساخته شود… انقالب در آلمان و مجارستان، قتل عا م کارگران در شورش کرونشتات و 
برای تعدادی از پیشکسوتان کمونیست ِ آن زمان، مجادله در حـزب کمونیـست شـوروی بـا .  این عدم آگاھی صرفا به دوره زندگی لنین محدود نمیشود

در این سند آنھا بشدت سیاست .  که به دفتر سیاسی حزب فرستاده شده بود، آغاز شد ١٩٢٣بلشویک ھای قدیمی در پانزدھم اکتبر “ نفر ۴۶بیانیه ”
 .ھای اقتصادی و بمراتب بیشتر، رژیم داخلی حزب را، مورد انتقاد قرار داده بودند

فاصله و اختالف بین سلسله مراتب حزبی در حال افزایش .] …[ به دور افتاده  [.… ] حزب تا حد قابل مالحظه یی، از یک سازمان مستقل زنده جمعی«
بولتن کمونیست شماره ( »اعضای رسمی حزب توسط باالیی ھا استخدام میشوند و توده ھای حزبی در امور روزمره حزب شرکت ندارند .]. …[ است 
١٩٣٣،  ٣٣-٣٢( 

ل عدم آگاھی و دانش اعضای احزاب کمونیست ملل مختلف در آن مقطع زمانی، حیرت انگیز است؛ بحث در مورد حزب کمونیست شوروی در انترناسیونا
بخاطر پافشاری، بر حق ِ ) ۴(بنابراین، بوردیگا، ! امور شوروی برای روسھا حفظ شده بود! غیر مانوس برای انترناسیونالیست ھا . کمونیست مرسوم نبود

در بین الملل کمونیست، بـه چـالش قـوی بـر علیـه ایـن ) درششمین جلسه فوق العاده اجرائی کمینترن( ١٩٢۶بحث بر سر مسائل شوروی در فوریه 
در ایـن جلـسه اجرائـی، بوردیگـا بـا ھمـان حـرارت و بـا اشـتیاقی زیـاد، بـر علیـه تئـوری .  کنوانسیون دست زد و در این مسیر با استالین درگیر شـد

اما حقیقت وجود چنین قانونی به ما اجازه میدھد که بـه آسـانی، عـدم اطـالع و آگـاھی اعـضای .  به مخالفت بر خاست“ سوسیالیسم در یک کشور“
دلیل اینکه چرا فراکسیون ھا و جریانات درون حزب .  انترناسیونال را از اختالف ھای درونی حزب کمونیست شوروی، ھنگام مبارزه تروتسکی، درک کنیم

 .کمونیست شوروی کماکان برای تعداد زیادی از مفسران و مورخان روسیه صرفا به اپوزیسیون تروتسکیستی تقلیل مییابند، در اینجا نھفته است
محتـوای بیـشتری “  ١٩٢٣اپوزیـسیون ”پانزدھم اکتـبر بـه عنـوان بیانیـه  ”بلشویک ھای قدیمیِ ”نفر  ۴۶تروتسکی خود به این تفسیر، با توصیف بیانیه 

این بیانیه، مستقل از نامه تروتسکی به دفتر سیاسی، حتی با وجود حمایت تعداد زیادی از رفقای . ھیچ چیزی ساده تر از این نمیتوانست باشد. بخشید
 .، نوشته شده بود١٩٢٣او، در تاریخ ھشتم اکتبر 

دست به مبارزه سیاسی زده بودند،  ١٩١٩بودند که در دسامبر  ١٩١٩امضا کننده بیانیه از کمونیست ھای چپ قدیمی، از فراکسیون  ۴۶بنابراین اکثریت 
نفر از آنھا، در اغلب مـوارد، مخـالف مواضـع ١۶تا آنجائیکه ما میدانیم، در آن دوره، حداقل .  ، متشکل شدند“سانترالیست دموکراتیک”یکبار دیگر در گروه 

 .تروتسکی بودند
، علـی الخـصوص در مـورد ١٩١٨متنی را که ما اینجا ارائه میدھیم از کتاب کالِکتف سمولنی میباشد که به موضوع فراکسیون کمونیست چپ در سال 

، ما مواد خامی را، در باره واگرایی ھا و مبارزات درونی ١٩٢٩ – ١٩٢١با انتشار اسناد کمونیست چپ . اقدامات اجتماعی و اقتصادی دوراِن گذار میپردازد
 .حزب کمونیست شوروی، که کمتر شناخته و یا اصال شناخته شده نیستد، در اختیار خواننده میگذاریم

ما مایل بودیم که متون مھمی را که به زبـان فرانـسوی، در دوره . ما از ناتمامی کارمان آگاھیم و امیدواریم که سایرین برای تکمیل کردن آن اقدام ورزند
 .ھای گوناگون، بصورت پراکنده، بعضا محرمانه، منتشر شده اند، جمع آوری کنیم

 )*١٩٢١ – ١٩١٩(* سانترالیست ھای دمکراتیک
تشکیل شد، ھم در سطح ایده ھا و ھم در  ١٩١٨که در دسامبر ) ۶) (دسیست ( و گروه سانترالیست دمکراتیک  ١٩١٨بین فراکسیون کمونیست چپ 

اختالفاتی که بخاطر مسائل جدی جنگ داخلی به کنار گذاشته شـده بودنـد، بـا پایـان جنـگ، . سطح افراِد دخیل، ارتباط مستقیم و آشکاری وجود دارد
، خود را طرفدار ١٩١٨لنین در کنگره اول شوراھای اقتصادی در ماه مه و ژوئن . حادتر شدند ١٩١٨این اختالفات در طول سال . دوباره خود را نشان دادند

اوسینسکی و سمیرنوف که از طرف تعدادی  .و نیز نیاز ِ به کار گرفتن متخصصین بورژوازی در کارخانه ھا، معرفی کرد“ مدیریت فردی”و “ دیسیپلین کاری”
کمسیون جانبی کنگـره، قعطنامـه ایـی را  .شدند“ نه صرفا از باال بلکه از پائین. ……اداره کارگری”زیادی از نمایندگان موقتی حمایت میشدند، خواستار 

بال بـدنپذیرفت که طبق آن دو سوم نمایندگانی که در شورا ھای مدیریت کارخانه ھا بودند باید توسط کارگران انتخاب میـشدند کـه عـصبانیت لنیـن را 
در .  ، که باید یک سوم یا بیشتر اعضای مدیریت شوراھای کارخانه، انتخاب شوند را، ارائـه داد“تصحیح شده”در نشست پلنوم ، او قعطنامه ) ٧.(داشت

را در ازاء فرمان ملی کردن، که بنظر او، مانـدن “  مدیریت فردی”راداک حاضر شد که  .این مقطع زمانی، انشعاب در درون کمونیستھای چپ شکل گرفت
اما انعکاس ایده ھـای گـروه، کماکـان ادامـه .  بخارین نیز از گروه جدا شد. بود، بپذیرد“ کمونیسم جنگی”رژیم سوسیالیستی را تضمین میکرد و آغاز گر 

در واقع امر، سانترالیست ھای دمکراتیک دوباره خود را اطراف اوسینسکی، . نشان دھد“ سانترالیست ھای دمکراتیک”یافت تا دوباره خود را بصورت گروه 
. روی ھمان موضع دفاع از دموکراسی کارگری در تقابل با رشد میلیتاریزه کـردن رژیـم، شـکل دادنـد..…ساپرونف، سیمرنف، ماسیموسکی، کوسیور و 

موثرترین سالح در مقابل اداره ایی ”در صنایع و حمایت و دفاع از کار جمعی یا اصول ھمکاری، بمثابه “مدیریت فردی”افزون بر این، آنھا به اعتراض خود به 
، نیاز ِ )١٩١٨(زمانیکه آنھا، آنطوریکه در نشریه کمونیست  . )تزھائی در باره اصول ھمکاری و اتوریته فردی(برخاستند “ و بورکراتیک کردن ماشین دولتی

ستفاده از ت ااستفاده از متخصصین بورژوازی در کارخانه ھا و ارتش را تشخیص داده و بر ضرورت کنترل آن تکیه کرده بودند، ھیچکسی، خود ِ نیاز و ضرور
آگـاھی انقـالب   –ساپرونف، نقل قول شده در آر وی دانیلز . (متخصصین بورژوازی را مورد سوال قرار نداد ؛ موضوع صرفا چگونه استفاده کردن از آنھا بود

 )١٠٩صفحه 
آنھا بر علیه از بین بـردن ابتکـار .  تاکید کرده بودند بدست گرفتند ١٩١٨آنھا ضرورت جان ِ تازه بخشیدن به شوراھای کارگری را نیز، ھمانطوریکه درسال 

بنابراین، ھنگامِ  .  شوراھای کارگری محلی شورش کردند و اصالحات برای احیای شوراھا، به عنوان ارگانھای موثر دموکراسی کارگری را پیشنھاد دادند
موفق شد که قعطنامه تغییر ترکیب کمیته اجرائـی )  ٨(کنفرانس حزب کمونیست، ساپرونف، علی رقم مخالفت والدیمرسکی، سخنگوی رسمی حزب 

را مرکزی را به منظور داشتن خصلت نمایندگی بیشتر و ھم چنین انجام اصالحات با ھدف ِ واگذاری قدرت بیشتر به کمیتـه اجرائـی شـوراھای محلـی 
بطور مشابه، بال فاصله پس از کنفرانس ِ حزب کمونیست، بحث طوالنی در کمسیون ھفتمین کنگره اتحاد جمـاھیر شـوروی بـر روی .  بتصویب برسا ند

قعطنامه تصویب شده بر اساس پیشنھاد ساپرونف بـود و شـامل اکثریـت پیـشنھاد ھـای او  .طرحھای پیشنھادی والدیمیرسکی و ساپرونف، در گرفت
 .در پایان، قعطنامه بعنوان یک سند مرده باقی ماند. میشد

مستلزم دخالت و بسیج کـل منـابع کـشور بـود، “  کمونیسم جنگی“تشکیل جلسه داد و از آنجائیکه سیاستھای  ١٩١٩ھشتمین کنگره حزب در مارس 
، تروتـسکی ١٩١٩در دسـامبر سـال .  سازماندھی مجدد خود را با بکارگیری دفتر سیاسی، کمیته مرکزی و ھمچنین دفتر سازمانی مـد نظـر قـرار داد

 .میلیتاریزه کردن نیروی کار را پیشنھاد کرد، در این جو بود که مبارزه سانترالیستھای دمکراتیک خود را نشان داد
گروه، متدھای متمرکز و اقتدارگرایانه کمیته مرکزی را ) ٩. (، از نظر مناظره با سانترالیستھای دموکراتیک قابل توجه بود١٩٢٠کنگره نھم حزب در مارس 

سانترالیـستھای )  ١٠. (در مقایسه با مدیریت اداری و اقتـصادی دولـت، تقبیـح کـرد“ سانترالیسم اقتدارگرایانه”و “ سانترالیسم بورکراتیک”تحت عنوان 
آنھا لنین را سرزنش کردند که معنای . را نیز محکوم کرد“ مدیریت فردی”دمکراتیک ھمچنین ماھیت تکنوکراتیک سازمان کار، تحت اصل اعالم شده لنین، 

 فرمول سانترالیست دموکراتیک را تحریف کرده و به توسعه سلسله مراتب اقتدارگرایانه تحت پوشش جنگ داخلی و سازمان ھای تازه تاسیس شـده،
کنگره نھم با اصل باالتری از وحدت کامل به مخالفت با این برخاست و ھمچنین تصمیم گرفت که با تشکیل کمسیون کنترل بتواند سوء . اقدام کرده است

 .استفاده از قدرت و بورکراتیسم را کنترل کند
افزون براین، آنھا به مانیفست فراخـوان .  ، آنھا بورکراتیزه کردن حزب و رشد و تمرکز قدرت در دست یک اقلیت کوچک را، محکوم کردند١٩٢٠در سپتامبر 

این نشان میدھد . ، رای دادند“ رد ھر نوع سرکوب رفقایی که ایده ھای متفاوتی دارند”و “ نقد تمامی نھادھای حزبی در سطح محلی و مرکزیت“برای 
قعطنامه کنگره نھم در مورد وظایـف .(  که در این زمان بحث و جدل زنده ای در حزب وجود داشته و این نقدھا کماکان در درون حزب تاثیر گذار بوده است

آنھـا خواسـتار .  سانترالیستھای دموکراتیک حفاظت از آزادیھای درون حزبی را تبلیغ میکردنـد ١٩٢٠و  ١٩١٩بنابراین در سال   )جدید برای ساختن حزب
آنھا . ندرھبری کردن کمیته مرکزی نبودند، بجای آن خواستار رھنمود دادن حزب با دنبال کردن خطوط عمده بدون درگیر شدن در مسائل خرد و جزئی بود

نھا بایـد و آاصرار میورزیدند که توده ھای حزبی باید قبل از ھر نوع تصمیم گیری مھم ، بر سر آن مسائل بحث کنند، اقلیت در حزب باید نمایندگی شود 
در نھمیـن  ١٩٢٠رفتار این مبارزین را در دوران جنگ داخلی میتوان مو به مو در جمالت اوسینسکی در مارس  .قادر باشند که نظرات خود را منتشر کنند
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 .کنگره حزب کمونیست جمع بندی کرد
را ھدایـت زب رفیق لنین میگوید که جوھر سانترالیسم دمکراتیک در این حقیقت نھفته که کنگره، کمیته مرکزی را انتخاب میکند، بنابراین کمیته مرکزی حـ

) واسـطه(انجام عملی دستورات کمیتـه مرکـزی از طریـق ……ما معتقدیم که سانترالیسم دموکراتیک .. …میکند، ما این نظر ظاھرا عالی را تائید نمیکنیم
 )١١. (نھادھای محلی بمثابه مسولین خودمختار این نھادھا برای مسئول بودن در دامنه کارھای خودشان میباشد

 و ھمچنین
اگـر تحـت پوشـش وظایـف .  شعار اساسی ما در این دوره باید یکی کردن وظایف سازمان نظامی و روش اداری آن باابتکـار خالقیـت کـارگران آگـاه باشـد

تـاریخ مـستند  — نقـل شـده در دانیلـز. (نظامی، در واقع بورکراتیسم ایجاد شود ، نیروھای ما متفرق شده و در انجام وظایفمان شکـست خـواھیم خـورد
 )١٨۶صفه 

و در سراسر حیات کمونیستھای چـپ نـشان “  *  در آستانه ترمیدور”مواضع سیاسی در دفاع از ابتکار کارگری یکبار دیگر خود را ھمچون  ١٩٢٧در سال 
. تشکیل شده بود، دخالت داشتند ١٩١٩که برای مدت کوتاھی در مارس “ اپوزیسیون نظامی”بعضی از سانترالیستھای دموکراتیک که قبال در  .میدھد

ارتش سرخ نه تنھا از کارگران ھمچنیـن از دھقانـان و سـایر اقـشار . نیاز ھای جنگ داخلی، نظام را به متمرکز کردن نیروھای جنگی مجبور ساخته بود
این ارتش خیلی سریع به اتخاذ ھمان طرح ھای سلسه مراتبی که در سایر نھاد ھای دولـتی بکـار گرفتـه شـده بودنـد ، .  اجتماعی تشکیل شده بود

مجازات .   )١٩٢٠ کار، نظم و انضباطتروتسکی، . (کنار گذشته شد“ به لحاظ سیاسی بیفایده و در عمل ناکارآمد”انتخاب افسران بدلیل . مبادرت کرد
قویت ش تمرگ از سرپیچی، احترام ویژه برای خطاب کردن افسران، دوباره تماما برقرار شد و تفاوت ھای سلسله مراتبی، بویژه در فرماندھی عالی ارت

 .شده و افسران سابق ارتش تزار، مجددا بخدمت گرفته شدند
او بـا ارتـش سـرخ نـه .  سخنگوی اصلی این اپوزیسیون، مخالف مدل سازی ارتش سرخ در خطوط ارتش ھای کالسیک بورژوازی، والدیمر سمیرنف بود

نیز به مخالفت بر نخاست، “ متخصصین”شکایت کرده بود، او با استخدام  ١٩١٨قویا به آن در سال  کمونیستژورنال  –مخالفتی کرد و نه به آن تاخت 
رھـبری .  اما مخالف سلسله مراتب و دیسیپلین بیش از حد بود و مدعی شد که جھت گیری عمومی ارتش از اصول کمونیستی آن نمیتواند جدا باشـد

را به خاطر خواست ِ از بین بردن ارتش و جدا کردن پارتیزان از آن محکوم کرد و ) فراخوان بحث در باره برست لیتوسک(حزب به غلط، اپوزیسیون نظامی 
در حقیقت، اکثریت اعضای حزب، فرمھای تمرکز سلسله مراتب بورژوائی را با فرمھای خوِد . بکار گیری بیشتر جنک پارتیزانی و دھقانی را مد نظر قرار داد

 .پیشنھاد اپوزیسیون نظامی رد شد. دیسیپلین و تمرکز بر آمده از توده ھای حزبی که از ویژگی ھای پرولتاریایی است، اشتباه فرض میگرفتند
 .بحثھا و ایده ھای دقیق کمونیستھای چپ که ویژگی دائمی آنھاست ھمچنآن خود را در سایر سواالت مورد ِبحث در حزب نشان داد

 اپوزیسیون کارگری
، ھمچـون الکـساندرا ١٩١٨اعضای این اپوزیسیون، ھمان اعضای سانتراالیستھای دموکراتیک نبودند، ھرچند کـه در صـفوف آنھـا، کمونیـستھای چـپ 

او از کمونیستھای .  شکل گیری سیاسی گاوریل میاسنیکف و رفقای کارگرش را مشکل میتوان توصیف کرد.  کولونتای و یا میاسنیکف را میشود پیدا کرد
بود که سر از جنبش اپوزیسیون کارگری در آورد، بدین خاطر که بیشترین اعـضای ایـن اپوزیـسیون را کـارگران تـشکیل میدادنـد، در حالیکـه  ١٩١٨چپ 

 .سانترالیستھای دموکراتیک، از اعضای کمیته مرکزی و سایر ارگانھای رھبری حزب بودند
. تعدادی از عناصری که قبال اپوزیسیون کارگری را تشکیل داده بودند بصورت یک گرایش دیگر ِ چپ در حزب بلشویک نمایان شدند

به روسیه برگردد، فراکسیون کارگران فلزکار پتروگراد با الھام از شلیاپنیکف و کولونتـای از ایـده،  ١٩١٧قبل از آنکه لنین در آپریل 
جدا ناپذیری شورا ھای کارگری از اجزا قدرت کارگری، دفاع میکردند و با جناح راستِ  بلشویکھا که ھمـراه منـشویکھا، پـس از 

به لطـف کمیتـه کـارگری و .  سرنگونی تزار، از مجامع کارگری ِ مدافع تحکیم قدرت بورژوازی حمایت میکردند، مخالفت میورزیدند
داشتن این موآضع و گرفتن نیرو و انگیزه از شلیاپنیکف و یرمیو بود که سبب بوجود آمدن دریائی از گاردھای سرخ شد که امکان 

در دوران نزدیکتر، اپوزیسیون کارگری، نمایندگی کارگرانی که عموما در اتحادیه ھا . را بوجود آورد ١٩١٧پیروزی بلشویکھا در اکتبر 
 .حضور داشتند و اکثریت را در اتحادیه فلز کاران تشکیل میدادند، بدست گرفته بود

، موضوع جنجال بر انگیزی که پس از جنگ داخلی که خیلی حاد مینمـود، در درون حـزب ١٩٢١در دھمین کنگره حزب در مارس 
ظاھرا موضوع راجع به نقش اتحادیه ھا در دیکتاتوری پرولتاریا بود، اما در حقیقت بیان مشکالت عمیق تر، در . بلشویک، در گرفت

لنین، به دالیل تاکتیکی محور بحث ھا را به اتحادیه برگرداند و در نتیجه، از گفتگو . مورد قدرت آینده و ارتباط آن با طبقه کارگر بود
 .راجع به مسائل دیگر اجتناب بعمل آمد

 :بطور خالصه در باره اتحادیه، سه موضع گیری در حزب وجود داشت
بودنـد، جائیکـه وظیفـه آنھـا رونـق “  دولت کـارگری“غیره که خواستار ادغام کامل اتحادیه ھا در ..…موضع تروتسکی، بخارین و 

 )در این جا تروتسکی سعی میکرد که مواضع بکار گرفته در ارتش سرخ را دوباره فرمول بندی کند. (بخشیدن به بھره وری کار می بود
او از ایده اینکـه، .  عمل میکردند“  حکومت کارگری”موضع لنین، برای کسی که اتحادیه ھا ھنوز ھم باید بمثابه ارگان ھای دفاع از طبقه، حتی در مقابل 

 )١٢( )١٠پالتفرم . (رنج میبرند، دفاع میکرد“ دگرگونی بورکراتیک”اتحادیه ھا ھم از 
 .موضع اپوزیسیون کارگری، استقالل مدیریت تولید توسط اتحادیه ھای صنعتی، از دولت شورائی را مورد دلخواه خود میدانست

بیان مردد و ناروشـن اپوزیـسیون .  در حقیقت کل چھارچوب بحث ناقص بود و موضوع اصلی؛ یعنی قدرت و توان خود طبقه کارگر، نادیده گرفته شده بود
حاال که شـرایط سـخت .  کارگری، اظھارِ  بیزاری کارگران از بورکراسی و متدھای میلیتاریستی بود که بیشتر و بیشتر به مشخصه رژیم تبدیل شده بود

 .جنگ داخلی سپری شده بود، طبقه کارگر ھم خواھان تغیر شده بود
. شته باشنددا بیشتر رھبران اپوزیسیون کارگری، از دستگاه اتحادیه برخاسته بودند و بنظر میآمد که پشتیبانی قابل مالحظه یی در میان کارگران فلزکار

بنابراین الکساندرا کولنتای، شناخته شده ترین عضو گروه بود که میتوانست متن  .دو عضو رھبری، ھر دو کارگر فلزکار بودند) ١٣(شلیاپنیکف و مدودف 
 )١٩٢١مارس  ١۶-٨. (را بصورت برنامه یی، که به کنگره دھم حزب ارائه شد بنویسد“ پالتفرم مسائل اتحادیه ایی“ پیشنھاد 

این نه تنھا نتیجه شرایط غیر قابل تحمل زندگی . بیشتر اعضاِی اپوزیسیون کارگری از عمق پرولتاریای صنعتی اتحاد جماھیر شوروی به صحنه آمده بودند
 اومِ و کارِ  ھفت میلیون کارگر صنعتی، بلکه ھمچنین محصول نوسانات، تناقضات و انحرافات آشکار از سیاست شورائی بود کـه قبـال بـصورت اصـول تـد

  .طبقاتی برنامه کمونیستی، بیان شده بودند
او ھمچنین نظرھـا را بـه رشـد .  کولونتای شرایِط غیر قابِل تحمِل اقتصادِی بعد از جنگ داخلی را که قدرت جدید کارگری، با آن مواجه بود، برجسته کرد

این اقشار بیشتر و بیشتر بـر .  قشر بورکراتیک که منشأ آن در خارج از طبقه کارگر، قشر روشنفکران، دھقانان و بقایای بورژوازی قدیم بود، معطوف کرد
مقامی را تقویت میکرد که صرفا به تحقیر و تنفـر از منـافع پرولتاریـا منجـر   –ھمه اینھا گرایشات شغل .  دستگاھای شورائی و حزب، تسلط یافته بودند

 که برای اپوزیسیون کارگری ھمانند کمونیستھای چپ، در اوایل، خوِد دولت شورائی یک حکومت خالص پرولتاریایی نبود، بلکه نھاد ناھمگونی بود. میشد
 .به برقرار کردن تعادل بین طبقات و اقشار مختلف در جامعه، مجبور شده بود

بر این حقیقت اصرار داشت که راه حل برای حصول اطمینان از وفاداری انقالب به اھداف اولیه خود، نه در سپردن رھبری بـه تکنوکراتھـای ) برنامه(متن 
 .غیر کارگری و نھاد ھا و ارگان ھای مھم دولتی، بلکه بازگشت به فعالیت و تکیه بر قدرت خالقیت خود کارگران نھفته است

ایـن .  سـتاین نظر که محال است کمونیسم را حکم کرد، برای ھر انسان عملگرا باید ساده و روشن باشد، اما این از دیدگاه رھبران حزب ما محو شده ا«
کولنتـای، اپوزیـسیون (  ».را تنھا، شاید بتوان، در روند پژوھش ھای عملی و ارزیابی از اشتباھات، اما تنھا با نـیروی خالقانـه خـوِد طبقـه کـارگر انجـام داد

 )١٩۶٨( ٣٢صفحه  ١٩٢١تجدید چاپ ترجمه دردنوت کارگری ) لندن –کارگری چاپ اسولیدارتی 

ھمانند خیلی از کمونیستھای چـپ، در کنگـره دھـم . اما اپوزیسیون کارگری در یکسان دیدن دیکتاتوری پرولتاریا و حزب، محدودیت ھای خود را داشت
وقتیکه شورش کرونشتات بوقوع پیوست، رھبری اپوزیسیون کارگری با اعالم آمادگی برای رفتن .  حزب، این نگرش، آنھا را بسوی اعالم وفاداری کشاند
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آنھا تنھا نبودند ، فقط تعداد معدودی از فراکسیون چپ، اھمیت قیام کرونشتات را به عنوان آخرین مبارزه کارگران ) ١۵. (به جبھه، وفاداری خود را ابراز کرد
 .برای دوباره برقرار کردن شوراھای کارگری، درک میکردند

“ ضد انقالب عیـنی”و “  انحراف آنارشیستی خرده بورژوایی“  در پایان کنگره، اپوزیسیون کارگری، علی رقم ھمه اینھا، شورش کرونشتات را تحت عنوان 
قدغن شدن فراکسیون در کنگره دھم حزب، حتی اگر ھم قعطنامه به عنوان یک اقدام ضروری در یک شرایط استثنائی صادر شده بود، بـه . محکوم کرد

در مواجھه با کار غیر قانونی و زیرزمینی، اپوزیسیون کارگری نشان داد که توان ) ١۶. (اپوزیسیون کارگری و به ھمان اندازه به خود حزب، ضربه مھلکی زد
در ھمکاری با سایر فراکسیون ھای غیر قانونی ادامه دادند و بعضی  ٢٠بعضی از اعضای آن به ادامه مخالفت در سالھای . ادامه مخالفت با رژیم را ندارد

برای بیرون آوردن او از روسیه و قبل از آنکه ظاھرا خدمت گذار . پس از این مبارزه، کولونتای ھرگز به مخالفت با رژیم بر نخاست. ھای دیگر تسلیم شدند
 )١٧. (وفادار رژیم استالینیستی شود، او به عنوان سفیر نروژ منصوب شد

سانترالیستھای دموکراتیک . ، یک دلیِل دیگر برای ضعف نقِد رژیم توسط اپوزیسیون کارگری، فقدان کامل چشم انداز انترناسیونالیستی بود١٩٢١در سال 
 ذیـلبیشتر جھت گیری جھانی و انترناسیونالیستی داشتند و به ھمین دلیل بود که این جریان قادر شد که در آینده بانی حرکـات ھـایی شـود کـه در 

 .خواھیم دید
 اپوزیسیون ھای زیرزمینی

نفر از اعضای اپوزیسیون کـارگری بـه  ٢٢نامه ( از کنگره کمینترن تقاضای رسیدگی کرد  ١٩٢٢در فوریه . اما فعالیت اپوزیسیون کارگری بدانجا ختم نشد
علی الخصوص به پیشنھاد اخراج کسانیکه به فعالیتھای سیاسی خود، علی رقم . آنھا به سیاستھای حزب حمله کردند) کنفرانس بین المل کمونیست

و کوزنتسوا به ) اخالل گر بدخواه (این پیشنھاد مورد تصویب قرار نگرفت، اگر چه دو نفر؛ میتین بعنوان . قدغن بودن فعالیت فراکسیونی، ادامه داده بودند
 .میخوانیم ١٩٢٧ھمانطوریکه در نامه مدودف، منتشر شده در بولتن کمونیستی در سال . از حزب اخراج شدند) بیرون از طبقه کارگر( عنوان 

اپوزیسیون کارگری نقد سیاست ھای حزب را در خارج از کشور توسعه  ١٩٢۴در سال . فعال بوده باشد ١٩٢۴بنظر میرسد که اپوزیسیون کارگری تا سال 
اینکه این گروه در  صورداد، این سند جالبیست، از آنجائیکه با ھر آنچه قبال در مورد اپوزیسیون کارگری گفته شده بود و مورد قبول قرار گرفته بود و نیز با ت

 .از بین رفته بود، در تناقص بود ١٩٢٢سال 
در این مقطع زمانی، حقیقت کارگری .  بدنبال قلع و قمع، اپوزیسیون بزودی جای خود را به گروه ھای زیر زمینی نظیر حقیقت کارگری و گروه کارگری داد

گروه کارگری که حول . خواند “ گرگ ھای در لباس میش”، و اعضایش را “گروه واقعا ارتجاعی”نسبت به اپوزیسیون کارگری رفتار خصمانه یی گرفت و آنرا 
خود رقم  رایمیانسکو، به عنوان شناخته شده ترین عضو خود، متشکل شده بودند،در چھار چوب دیکتاتوری، عنوان یکی از موثرترین مخالفان را در آینده ب

 .زدند
 بحران حزب، کرونشتات و پایان اپیزود انقالبی در روسیه

شورش دھقانان که در سپتامبر . نمایان ساخت ١٩٢١تناقضات رژیم که در دوره جنگ داخلی بر آن سرپوش گذاشته شده بود، ُمجداً خود را از اوایل سال 
شـورش را ثبـت کـرد کـه  ١١٨تعـداد )  مـترجم  –کمسیون فوق العاده ( چکا  ١٩٢١در فوریه . شروع شده بود، شدت و وسعت بیشتری پیدا کرد ١٩٢٠

شـھرھا وضـعیت .  نفر از شورشـیان دخالـت داشـتند ۵٠،٠٠٠در ھر یک از این شورش ھا حدود . خشونت آمیز ترین آن در استان تامبوف بوقوع پیوست
شـرایط .  شھرھا کماکان با مشکالت تھیه آذوقه روبرو بودند.  سقوط کرد ١٩١٣سطح تولیدات صنعتی به یک پنجم سطح تولیدات سال . بھتری نداشتند

نفـر در  ٧۵٠٠٠٠به  ١٩١٧میلیون نفر در سال  ٢سخت و پر مخاطره، تعداد زیادی از شھر نشینھا را به بازگشت به روستا وادار کرد، جمعیت پتروگراد از 
در این اوضاع و احوال بود که شورش کرونشتات شکل گرفت که فاجعه غیر قابـل .  تعداد کارگران به نصف آن تقلیل پیدا کرد.  کاھش پیدا کرد ١٩٢١سال 

این بود که بوخارین در . تعداد زیادی از بلشویک ھا تا مدت ھای مدیدی عذاب وجدان این فاجعه را با خود داشتند. تحمل برای انقالب و جنبش کارگری بود
 :سومین کنگره کمینترن گفت که

 چه کسی میگوید که کرونشتات از طرف سفید ھا بود؟ نه، ما بخاطر عقایدمان و برای وظـایفی کـه روبرویمـان قـرار گرفتـه، مجبـور شـدیم کـه شـورش«
ما نمیتوانیم ملوانان کرونشتات را دشمن تلقـی کنیـم، مـا آنھـا را مثـل بـرادران واقعـی، ھمچـون گوشـت و خونمـان . برادران گمراه شده را سرکوب کنیم

 ».دوست داریم

لنین ھنگام بحث اظھار داشت که قبل از آغـاز .  دھمین کنگره حزب در چنین جوی تشکیل شد، شکاف درونی، که حاکی از بحران جدی بود آشکار شد
این . را بنویسد“ بحران حزب”این شکاف عمیق او را واداشت که مقاله . کنگره، حداقل ھشت پالتفرم وجود داشت که آخراالمر به سه پالتفرم تقلیل یافت

ھیچ چیزی نمیتوانست این بحران را حل کند . بحران، علی رقم اقدامات بورکراتیک ِ قدغن کردن ِ فراکسیون، ھمانطور که در باال اشاره شد خاتمه نیافت
پایه ائی ترین علل بیماری که لنین بدنبال نسخه شفای آن بود، بصورت یک بحران عمومی رژیم که منجر به بحران درون  .علی الخصوص اقدامات اداری

بروز بحران اتحادیه یی تصادفی نبود، از آنجائیکه قلـب ارتبـاط بیـن .  حزبی، در نتیجه به بحران رابطه حزب با دولت و توده ھا شده بود، خود را نشان داد
 :لنین بدین طریق جمعبندی کرد. قدرت و تناقضات آنرا با طبقه کارگر آشکار میساخت

جـذب ود تفاوت ھای واقعی در آنجائی نیست که رفیق تروتسکی می بیند، بلکه در این است که چگونه باید به توده ھا نزدیک شد، چگونه آنھـا را بـه خـ«
 ».کرد و ارتباط با آنھا را نگھداشت

با اعالمیه چھـل و شـش نفـر  ١٩٢٣دوباره وضعیت مشابھی در سال . بحران و اقدامات بر علیه فراکسیون ھا حتی پس از کنگره دھم ھم پایان نیافت
بحران یک مرحله به باال صعود کرد زیرا که در این برھه در حالیکه در گروه رھبری اختالف شکل گرفته بود، استالین . بوقوع پیوست“ بلشویک ھای قدیم“

برای اولین بار، جریانات کمونیست چپ با اپوزیسیون تروتسکی مقاصد مشترکی پیدا کرده و در این راه تکامل یافتـه و . شروع به قبضه کردن قدرت کرد
تـشکیل شـده  ١٩٢۶که در بھار سال ) تروتسکی، کامنف، زینویف و غیره ( سانترالیستھای دمکراتیک به بخشی از اپوزیسیون متحد  .رادیکال تر شدند

یک سازمان جدید باید شـکل . بود، تبدیل شد، اما به سرعت سو ظن ھای اولیه آنھا یعنی تبدیل شدن حزب بلشویک به یک حزب بورکراتیک تائید شد
امضا کنندگان عبارت بودند از تروتسکی، کامنف، زینویف،سـکولونیف، پیـاتلکف و (که توسط شش عضو کمیته مرکزی “  اعالم صلح”آنھا پس از .  میگرفت
، ابتدا یـک گـروه پـانزده نفـری از سانترالیـستھای ١٩٢۶در سال . آنھا این را بمثابه اعالم تسلیم اپوزیسیون تلقی کردند. خود را منحل کردند) اودیکوف

 :اجازه دھید که از زبان میاسنیکف بشنویم. دمکراتیک قدیمی تشکیل شد
آن پالتفـرم کـامال جدیـدی از گـروه بـود، . در پالتفرم سانترالیسم دموکراتیک تجدید نظر کرد  ٢٧-١٩٢۶در سال .. …)سانترالیست قدیمی(رفیق ساپرونف «

 »نتیجتا بدون ھیچ ربطی به سانترالیست ھای گذشته بجز در شخص ساپرونف بعنوان سخنگوی گروه

 :به ھر حال او ادامه میدھد
در مواضع اصلی، در ارزیابی از ماھیت دولت در اتحاد جماھیر شـوروی، در . گروه پانزده، نام خود را به پانزده نفری که پالتفرم را امضا کردند مدیون است«

 )٢٠(». ایده ھای خود راجع به حکومت کارگری، برنامه گروه پانزده خیلی شبیه ایدئولوژی گروه کارگری بود

 در کنفرانس گروه کارگری در مسکو گفته شده بود که ١٩٢٨در آگوست سال . در این زمان دو گروه بیش از ھر زمانی برای اتحاد سیاسی نزدیک شدند
ھمـان (وامـبر ب نگروه کارگری با رای مثبت به مقاله ائی از گروه پانزده و بازماندگان اپوزیسیون کارگری برای وحدت حول یک برنامه عمومی بر پایه انقال«

 ».دعوت بعمل آورد) با تقویم قدیم –انقالب اکتبر 

 : میاسنیکف اضافه کرد
صـرف روخوانـی و بـدون تجزیـه و .  در ھمان جلسه، پیشنویس اساسنامه پیشنھادی برای احزاب کمونیست کارگری اتحاد جمـاھیر شـوروی ارائـه شـد«

در درخواسـت )  ٢١. (تحلیل آن، اساسنامه پیشنھادی نه بعنوان ارائه شده از طرف شورا بلکه صرفا از طرف یـک عـضو دفـتر مرکـزی در نظـر گرفتـه شـد
ه مـورد گـروتجدید نظر، گروه کارگری خاطر نشان کرده بود که اساسنامه پیشنھادی برای بحث قبل از پذیرش قطعی آن ارائه شده بود تا بـر مبنـای آن دو 

بـرای ایـن منظـور، قطعنامـه بـرای تـشکیل دفـتر مرکـزی گـروه کـارگری، بمثابـه مرکزیـت .  نظر برای تشکیل حزب کمونیست کارگری روسیه متحد شوند
 ».سازماندھی دفتر برای احزاب کمونیست کارگری اتحاد جماھیر شوروی بتصویب رسید

انست باشد، یتوتمام اعضا گروه پانزده در این برھه زمانی در تبعید پراکنده بودند، بنابراین جائی برای سازماندھی و تشکیل جلسه با حضور ھمه اعضا نم
 .اما در این جلسه اعضای گروه با داشتن حق رای کامل حضور پیدا کردند
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 *)١٩٣٧-١٩٣٣(* در زندان و در کمپ ھا

تشکیل شده بود، مرتب موفـق بـه ) “ در آستانه ترمیدور ”یا “ مانیفست پانزده“ (نشان میدھد که چگونه گروه، که در اصل بر مبنای جدید ) ٢٢(چیلیگا 
اما این خاستگاه و جھت گیری . لنینیست شد بطوریکه در نھایت در زندان ورکوتا به اکثریت تبدیل شد —بلشویک “ سازش ناپذیر”جذب مبارزین از جناح 

 .روشن سیاسی گروه در درون طبقه کارگر بود که امکان گرد ھم آمدن به دور این گروه را ممکن ساخت
 .را تشکیل دادند“ فدراسیون کمونیستھای چپ”گروه میاسنیکف، سانترالیستھا و بعضی از تروتسکیستھای قدیمی در مجموع بیست و پنچ فرد که بعدا 

 
 پالتفرم پانزده

 تا نقد رادیکال قدرت شورائی در پالتفرم پانزده“ سانترالیسم دموکراتیک”از 
نیز نامیده میشود، برای اولین ..) سپرانف، سمیرنف، آبھورین، کالین و غیره ( “ در آستانه ترمیدور”و یا “ پالتفرم پانزده”که “ پالتفرم اپوزیسیون چپ”سند 

گروه ھای پیشرو کمونیستی به منشعبین از کمونیـست چـپ ایتالیـا تعلـق .  منتشر شد ١٩٢٧بار به زبان فرانسوی توسط طلوع کمونیستی در نوامبر 
یـت داشتند و بخاطر نیاز تشکیل فراکسیون، بدون اتالف وقت برای در خواست تجدیدنظر حول پیوستن به انترناسیونالیست کمونیست و ھم چنین ماھ

 .دولت شوروی، از آن جدا شده بودند
 » .دیکتاتوری پرولتاریا در روسیه، کشوری با عظیم ترین انقالب کارگری، دیگر یک واقعیت نیست«

 :و در جائی، دیگر در یک مقدمه، گروھای پیشرو کمونیست چنین نوشتند
بدین طریق است که چگونه اول بـا اضـمحالل انترناسـیونال سـوم و بعـد بـا : وحدت و دیسیپلین گره خورده بود) مفھوم(تفکر کمونیستی به پیش فرض «

 ».کمبود رای و اراده، فرض ھای مقدم ترمیدور که امروز تسلیم ناپذیر به پیش می تازد، آماده شد

به دفتر سیاسی حزب کمونیست شـوروی ارائـه  ١٩٢٧اینست دلیل اینکه چرا این گروه ھا خود را در جایگاه مناسبی برای مفاھیم پالتفرم که در سال 
 .طبیعتا، پالتفرم توسط کمیته مرکزی حزب قدغن اعالم شد. شده بود، یافتند

این گـروه حـول .  منتشر شده بود“  گروه مبارزین اکتبر ھامبورگ اخراج شده ھا از حزب کمونیست آلمان”دو ماه زودتر این پالتفرم به زبان آلمانی توسط 
ترجمه از روسی توسـط ھمـسر او، .  ، کسی که با پیشروان کمونیست ارتباط نزدیکی داشت شکل گرفته بود)٢٣(“ سیاست کمونیستی“ کارل ُکرش 

 .ھدا انجام گرفته بود
 

 در آستانه ترمیدور
در دھه بیست، از نظام شوروی، نقد رادیکالی را انجام داده بود که ما میخواھیم بر نقش فوق العاده آن . در آستانه ترمیدور، وزنه سیاسی مھمی داشت

 .روی جنبش کارگری تاکید کنیم
 روابط طبقاتی در شوروی چگونه است؟

مشھود بورژوازی انگلی، که در زمینه تجاری، سوداگری، ربا و حتی در بخشی از تولید  —نتایج کلی تغیر روابط طبقاتی در دوره نپ، به تولد و توسعه قبالً 
 .دست پیدا کرده بود،منجر یافت

 نیاز به دموکراسی کارگری

 .ظھور مجدد تم ھای کمونیست ھای چپ در حزب بلشویک ھمچون اصرار بر دموکراسی کارگری و شوراھای کارگری، مشھود است
مھمـتر از ھمـه چـیز، .  الزم است که بتدریج راه و روش ھای دمکراسی کارگری ایجاد شود که در مدت سه سـال جنـگ داخلـی بـشدت محـدود شـد

 .ضروریست که انتخابی بودن مقامات رسمی در سازمانھا، دوباره برقرار گردد
 دفاع از کارگران بعنوان یک مسله بسیار مھم، بطوریکه آنھا و فقط آنھا ھستند که دیکتاتوری طبقاتی را اعمال میکنند

 .، دو باره یادآوری کردند)که اجازه داده شد( بنابراین آنھا، نیاز وفاداری به تعھدشان، به ھر آنچه در کنگره یازدھم تصمیم گرفته شده بود را 
استفاده از متدھای مبارزاتی توسط اعتصاب در دولت پرولتری در نھایت میتواند در تقابل بـا  :اجازه اعتصاب در شرکت ھای دولتی با محدودیت ھای زیر

  .بورکراسی فاسد و بقایای دیگر سرمایه داری، توجیه و توضیح داده شود
 چگونه قدرت واقعی کارگران اعمال میشود؟

 :متن با مراجعه به موضع لنین شروع میکند
 ”زورگویان جامعه“خدمات گزاران جامعه به “ الزم است که دولت چنان سازماندھی شود که ارگان ھای آن در توقف استثمار و بھره کشی بمثابه «

 »)لنین دولت و انقالب. (باشد“ دولت کارگران مسلح“ بلکه فقط  ”دولت مقامات رسمی“ این دولت نباید . بعنوان ارگان ھای ویژه تغیر نیابند

 .به ھمین خاطر به عنوان اولین قدم به مقامات رسمی پیشنھاد شده بود
 .آنھا نه تنھا منتخب، ھمچنین قابل فرا خوانده شدن نیز میباشند. ١ «
 ».انتصاب آنھا ارجحیتی به سایر کارگران ندارد.  ٢

 :بنابراین آنھا پیشنھاد کردند که. اقدامات اصلی برای احیای شورا ھای کارگری بود
عناصـر غـیر کـارگری، بورژواھـا و .  تجدید شوراھا بعنوان ارگان ھای خالص دیکتاتوری پرولتاریا با ارجحیت بی قید و شرط برای کارگران و دھقانـان فقـیر «

 ”.کوالک ھا قادر به شرکت در انتخابات شوراھا نخواھند بود
 ”تاکید مجدد بر استقالل شوراھا در شھر ھا بمثابه ارگان ھای ضروری دیکتاتوری پرولتاریا، علی الخصوص در مراکز صنعتی“ ٢
آزادی انتقـاد از تمـامی بدنـه ھـای اتحـاد جماھیـر .  حق فرا خواندن نمایندگان توسط انتخاب کنندگان باید دوباره ھمزمان با گزینه فراخوان ایجـاد شـود“ ٣

 ».شوروی و رھبران آن در مطبوعات کارگری، در حزب و میتینگ ھا باید تضمین شود

بعنوان مثال گفتـه شـده بـود کـه سیاسـت . در این سند، نقد رژیم و سیاست داخلی حزب و کمینترن، از سایر نقد ھای مخالفان دیگر رادیکال تر است
رھبران اتحادیه ھای انگلیس تلقی شده بود، و اتحادیه “ امر داخلی“ختم شد، از آنجائیکه “ خیانت بر علیه کارگران انگلیسی”کمیته انگلیس و روسیه به 

آنھا بیشتر از ایـن نمیتوانـستند منتقـد سیاسـت ھـای کمینـترن .  ھای صنفی روسیه نخواستند و یا نتوانستند که از وقوع چنین خیانتی جلوگیری کنند
 .انتقاد مشابھی ھم از سیاست ھای انترناسیونال کمونیست در ارتباط با چین بعمل آمد.باشند

است از سیاسـت لنیـن فاصـله   “گرفتن مواضع ناسیونالیستی و ایده ال ساختن از نپ“ سند با این اتھام قوی که سوسیالیسم در یک کشور به معنی 
 .میگیرد

که قطع و  ونهبا خواندن این متن و درک مواضع آن، با انتقاد ھمه جانبه از رژیم شوروی و سیاست ھای آن، ما از جمع بندی ھای آن حیرت زاده ایم بدینگ
که با محتوای سند در تناقض   “ما منظورمان این نیست که حزب انحطاط یافته“  آخرین پاراگراف با عبارت زیر شروع میشود . بریدن از رژیم واضحتر نیست

، دیگر ژیمما میتوانیم بفھمیم که مخالفین کماکان بر سر چھار راه بوده و نقد خود را تا دستیابی به نتیجه منطقی پیش نبردند که اعالم کنند که ر. است
 . یک رژیم پرولتری نیست و این رژیم به یک رژیم سرمایه داری تبدیل شده است، بدین سان، ما از ترمیدور فراتر رفته ایم

 
 مایکل اولیور

 
 :یاداشت ھا

 مترجم. لغت ترمیدور، به عاریت گرفته شده از انقالب کبیر فرانسه، در اینجا به معنای پایان انقالب مورد استفاده قرار گرفته است 

، بار ) در جنگ جھانی اول( این عنوان، بمعنای بی پروایی، برای اولین بار توسط سیلویا پانکھرست بشکل طنز گونه از نام کشتی جنگی ساخت انگلیس
مترجم. اول برای اسم نشریه زنان، دردنوت زنان و بعد از انقالب اکتبر برای نشریه کارگری، دردنوت کارگری، مورد استفاده قرار گرفته بود  
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 .و.پ) ١٩۵۵دانشگاه ھاروارد، کمبریج، انتشارات مس، ( از پیشگفتار  — ١
 ١٩٢٣اکتبر  ١۵از اعالمیه چھل و شش  — ٢
 ٣٣۴ھمانجا صفحه  — ٣
 .١٩٢١بنیانگذار حزب کمونیست ایتالیا در سال  — ۴
 ١۴در نشریه کمونیست انترناسیونالیستی شماره “ آخرین تالش بوردیگا در کمونیست انترناسیونال”. ب.ک.ر -۵
، اسـناد و ماتریـال ھـای )مـسکو(مرکـز انجـام آمـوزش و تحقیقـات  .دکیست یا دسیست از حروف اول سانتراالیسم دموکراتیک گرفته شده اسـت -۶

 ۵٠٠عدد و صفحات آن بـه  ۵٠را، که تعدادشان به  ( به معنی طرفداران سپرونوف(» ساپرونوتسی”سانترالیستھای دمکراتیک، تز ھا و اسناد سیاسی 
 .میرسد، آماده کرده است

 ١٠٧صفحه ) ١٩۶۴مارس (  ٣۵سوسیالیم یا بربریت شماره  — ٧
 ١٩١٩تا مارس  ١٩١٨عضو دفتر مرکزی از مارس ) ١٩۵١-١٨٧۴(میخیل والدیمیرسکی  — ٨
 ۶٢- ۴۴٣صفه  ٣٠کلیات جلد .پاسخ لنین به سانترالیست ھای دموکراتیک در جمع بندی گزارش سیاسی  — ٩

در تحلیل نھائی، مدیریت توسط یک نفر حتی جائیکه یک متخصص آنرا ھدایت میکند بیان دیکتـاتوری ” ١٩٢٠ب قعطنامه کنگره نھم در آپریل .ک.ر — ١٠
 ”.پرولتاریا ست

 ١٩١صفحه “ مبداء اتوکراسی کمونیستی”اوسینسکی، نقل از شاپیرو در  — ١١
 لنین، زینویو، کامنف، استالین و غیره — ١٢
او عضو کمیته مرکـزی اتحادیـه  ١٩٠٣و بلشویک از سال  ١٩٠٠، عضو حزب سوسیال دموکرات کار روسیه از سال )١٩٣٧-١٨٨۵(سرگی مدودف  — ١٣

 .اعدام شد ١٩٣٧اخراج شد و در دھم سپتامبر  ١٩٣٣سراسری فلزکاران روسیه بود، از حزب در 
ابتدا در ھمان سال در نشریه دردنوت کارگری ترجمـه و )١٩٢١مارس (پالتفرم گروه اپوزیسیون کارگری برای کنگره دھم حزب کمونیست شوروی  — ١۴

آنھا متن ترجمه را برای .  چاپ شد ١٩۶١در سال )  لندن(دوباره بصورت اپوزیسیون کارگری توسط الکساندرا کولنتا ی توسط گروه ھمبستگی  .چاپ شد
این شماره . عنوان ھا را به آن اضافه کردند –زیر  ١٩۶٨و در چاپ دوم سال ) با قبول اینکه ترجمه جدید و کامل، بھتر خواھد بود )بھتر شدن ویرایش کردند

 را میتوانید در سایت زیر ببینید
org.libcom 

در جـزوه ) با رجوع به سر تیتر ھای بخش اصلی در نسخه نشریه دردنوت کارگری( به نظر میآید که جریان کمونیست بین اللملی این نسخه از سند را 
 BM Box ) .مورد استفاده قرار داده باشند“ کمونیست چپ در روسیه ” خود

٨۶٩, London WC1N 3XX ).  این کتاب شامل پالتفرم اپوزیسیون چپ در حزب بلشویک یا در آستانه ترمیـدور کـه توسـط گـروه کمونیـستی پیـشرو در
 .و توسط جی میاسنیکوف در آخرین فریب چاپ شده بودند، نیز میباشد ١٩٢٨فرانسه در سال 

 .میاسنیکوف تنھا کسی بود که حمله به کورنشتات مخالفت کرد — ١۵
 با رای دادن به این قعطنامه ،من بخوبی آگاھم که این میتواند بر علیه ما منجر شود، اما با اینھمه“ رادک اعالم کرد  — ١۶

از اینکه کمیته مرکزی دست به این چنین اقداماتی، در این شرایط خطرناک، بر علیه بھترین رفقای حزب زده، اگر این چیزی که .  من از آن حمایت میکنم
 ٢١۵نقل قول شده در شاپیرو صفحه “ .آن از بی تصمیمی که امروز دیده میشود، ضرر کمتری دارد! حتی اگر اشتباه است ……است که ضرورت دارد

 .فوت کرد درست یکسال قبل از مرگ استالین ١٩۵٢در سال  — ١٧
 ١٣٢نقل شد در پی آرویچ تراژدی کرنشتات صفحه  — ١٨
، یا در ٣٢جلد  ١٩۶۵لنین، کلیات، چاپ چھارم انگلیسی، انتشارات پروگرسیو مسکو،  —اتحادیه ھای صنفی، شرایط حاضر و اشتباھات تروتسکی  — ١٩

org.marxists 
این . “در آستانه ترمیدور“ که توسط گروه کمونیستی پیشرو در فرانسه تحت نام ) سمیرنوف  –گروه اسپرونف ) (١٩٢٧ژوئن (پالتفرم گروه پانزده  — ٢٠

ھمچنین روجوع کنید به کتاب جریان کمونیست بیـن المللـی، پانویـس  .پالتفرم به زبان آلمانی توسط ھدا ُکرش، ھمسر کارل ُکرش ترجمه شده است
 .١٣شماره 

 .چاپ شود ١٩٣٠مه  ١۵برای اولین بر در فرانسه توسط آلبرت ترینت در . ویرایش این سند توسط میاسنیکف انجام گرفته شده بود — ٢١
 ) ١٣ر ک ب پانویس  ( libcom.orgدر سایت ٩فصل . انته چیللیگا، در سرزمین دروغ عظیم  — ٢٢
بعد به سـرعت بـه عـضو مھـم حـزب مـستقل سوسـیال .  ، در شورا ھای کارگری شرکت کرد١٩١٨در پایان سال ).  ١٩۶١  – ١٨٨۶(کارل ُکرش  — ٢٣

او مارکسیسم و فلسفه را در ھمان زمان نوشت که جورج . دموکراتیک آلمان تبدیل شد و با تاسیس اتحاد حزب کمونیست آلمان با اشتیاق موافقت کرد
به عامل آگاھی در مبارزه طبقاتی، در ارتباط با سھم ھگل و مارکس، به مفھوم انتقادی از ایـدولوژی و “  ھر دو ).  ١٩٢٣(لوکاس تاریخ و آگاھی طبقاتی 

نقـد “  لوکاس نقد شئی وارگی را در مرکز انتقادھایش قرار داد در صـورتیکه ُکـرش ایـن رل را بـه .  مخالفت آھنین با تقدیر گرائی تاریخی، اھمیت دادند
او به مدت یک ماه در تارینجیھا، در دولت جبھه متحد وزیـر )  ٢٣از مقدمه مارکسیسم و ضدانقالب اثر اس بریسیانر صفحه . ( داد“ ماتریالیستی از تاریخ

او با روسھا، سپرونف . دادگستری بود و بعد برای پارلمان انتخاب شد، سپس به سردبیری انترناسیونال، ارگان تئوریک حزب کمونیست آلمان انتخاب شد
اختالف بین سیاست خارجی واقعـی پرولتاریـا و امپریالیـسم “  و )  ١٩٢۴کنگره پنچم کمینترن ژوئن ( و شلیاپنیکف و با بوردیگای ایتالیایی تماس گرفت 

او بھمراه گروھش، از حزب کمونیست . ، سیاست کمونیستی را متشر کرد١٩٢۵در سال “ جبھه متحد”در مخالفت با تاکتیک . را خاطر نشان کرد“ سرخ
، از آلمان فرار کرد و به دوستش برشت در دانمارک پیوست، بعدا در ایاالت متحده امریکا، ١٩٣٣ُکرش در پائیز سال . ، اخراج شد١٩٢۶آلمان در اواخر سال 

 .سکونت گزید
 

  »بسوي انقالب«

را بخوانید و در میان 

 !مردم پخش کنید

 -گاهنامه   سیاسی »بسوي انقالب«

 نظري کارگران کمونیست ایران
       maktabema@maktabema.net:تماس با ما
            /http://mag.cwiran.com: آدرس اینترنتی
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 ) قسمت اول تا سوم(آسیب شناسی مبانی تاکتیکی چپ انقالبی

 اسماعیل سپهر 

مدنی اخیر مردم ایران و موضع عمومی آن در برابر رفرم ھا و جنبش  –نگاھی انتقادی به موضع چپ رادیکال در برابر خیزش سیاسی 
 ھای رفرمیستی  

مدنی آحاد وسیع مردم پیش و پس از انتخابات ریاست جمھوری اخیر بار دیگر اصول و مبانی تاکتیکی چپ   -خیزش اعتراضی و برانگیختکی سیاسی
ھرگاه انتخابات ریاست جمھوری اخیر با بی اعتنایی و تحریم جدی انتخابات توسط مردم ھمراه می شد و . رادیکال و انقالبی را به چالش طلبیده است

کتیکی تا سر برآوردن کاندیدای گزین شده رژیم از صندوقھا با خشم و اعتراض گسترده مردم مواجه نمی گردید، قاعدتاً درستی و کارایی اصول و مبانی
حضور چند کاندیدای گزین شده و فاقد اختالفات برنامه ای .   چپ انقالبی در برخورد به موضوع انتخابات، به موضوعی چالش برانگیز تبدیل نمی شد

ت از سوی اباجدی، غیبت ناظرین بی طرف، فعال مایشایی مجریان انتخابات در تغییر میلیونی آراء و مھمتر از ھمه، بی اعتنایی و تحریم قابل توجه انتخ
ض مھمی ناقمردم و گروه ھای مرجع، اتخاذ تاکتیک درست در برابر چنین انتخابات غیر دمکراتیک، غیر رقابتی و بالماسکه مانندی را با پیچیده گی و ت

در چنین وضعیتی، طبیعتاً تحریم انتخابات و افشای خصلت نمایشی آن ترسیم بخش شکل و محتوی تاکتیک چپ انقالبی در چنین .  مواجه نمی کرد
 .انتخاباتی می بود

ار تکردر چند سال گذشته اما، در برخی از انتخابات برگزار شده در جمھوری اسالمی، فضا و شرایط به گونه ای رقم خورده است که چپ انقالبی از 
در برخی از چندین انتخابات بیش از یک دھه گذشته، وجود اختالفات سیاسی نسبتا .  سھل و ساده و توجیه پذیر تاکتیک تحریم انتخابات بازمانده است

جناح معین و  یک مھم در برنامه کاندیداھای برآمده از فیلتر شورای نگھبان، گرایش ولی فقیه و نیروی برتر در ساخت قدرت به یک کاندیدا و یا کاندیداھای
حریم ت تبی مھری و تالش آنھا برای تخطئه وشکست انتخاباتی کاندیدا و یا کاندیداھای جناح دیگر و مھمتر از ھمه ظھور نشانه ھای جدی از ترک عاد

ی توجیه ھا انتخابات توسط تعداد قابل توجھی ازمردم و گرایش آنھا به حمایت از کاندید یا کاندیداھای اصالح طلبان حکومتی، برخی از مھمترین مولفه
 . پذیری سھل و بی ابھام تاکتیک تحریم انتخابات را با شک و تردید جدی مواجه ساخته است

ری مھوبرای درک بھتر چالش ھای فراروی چپ انقالبی در برابر موضوع انتخابات در جمھوری اسالمی و بویژه درک مسائل مربوط به انتخابات ریاست ج
 چپ اخیر و ارائه  تصویری واقع بینانه از خصائل و مشخصات جنبش اعتراضی اخیر مردم، به نظر می رسد که نگاھی به آسیب شناسی مبانی تاکتیکی

 .در برخورد به مقوله رفرم و اصالح، بسیار الزم و راھگشا باشد
در نگاه رفرمیست ھا ظھور . ظھور فاکتورھای نوین در جریان انتخابات سال ھای اخیر طبیعتاً چپ رفرمیست را با مشکل عمده ای روبرو نساخته است

در نگاه آن ھا، در چند .  نشانه ھای رفرم و اصالح در ساخت قدرت، ایده آل ترین راه را بسوی تغییر نظام و استقرار دمکراسی در کشور گشوده است
ت سال گذشته حداقل در چند مورد، برگزاری انتخاب با ظھور فرصت ھای استثنایی برای تضعیف جناح اقتدارگرای حکومت و اقدام به برخی اصالحا

امری که غفلت ازاھمیت آن، به تحمیل دوره طوالنی تری از اقتدار و سیادت خشن ترین و . کوچک و بزرگ در ساختار قدرت سیاسی ھمراه بوده است
 .ارتجاعی ترین بخش حکومت راه خواھد برد

 نتیدر دستگاه فکری رفرمیست ھا،  اھداف و آماج ھای بزرگ و انقالبی جای مھمی اشغال نمی کند و کارکرد این اھداف و آماج ھا بیشتر جنبه زی
به ھم از این رو، رفرمیست ھا سخت به اصالحات ریز و درشت دل می بندند و گاه از امکان یک اصالح و رفرم چنان به ھیجان می آیند که یکسره .  دارد

در چھارچوب دیدگاه چپ رفرمیست آنچه که به استراتژی و تاکتیک شکل و محتوی می بخشد، رفرم ھا و راه گشایی ھای کوچک .  آن دخیل می بندند
در مکتب رفرمیسم اھداف و آماج ھای .  و بزرگی است که بر درد و آالم مردم مرھم می نھد و شرایط زندگی انسان ھا را، فی الحال بھبود می بخشد

 -ھمچون الغاء بردگی سرمایه داری، ایجاد نظام حکومتی نوین، ایجاد سوسیالیسم و برقراری نظام خالی از ظلم واستثمار و غیره   -بزرگ و اساسی 
در نگاه .  دچنانچه رسماً ھم کنار نھاده نشوند، در پراتیک روزانه و در پیچ و واپیچ تحوالت سیاسی و در راھبردھای عملی جایگاه مھمی اشغال نمی کن

در نگاه آنھا اھداف نھایی شاید به نحوی به جمع .  رفرمیست ھا، تالش برای رفرم و اصالح جزئی  و کلی نظام ھم عملی تر و ھم خواستنی تر است
 .       جبری زنجیره ای از رفرم ھا و اصالحات جرئی و کلی قابل تقلیل باشد

چپ انقالبی با اصرار وابرام بر الغاء بردگی سرمایه داری و با .  چپ انقالبی، اما نمی تواند به اھداف و آماج ھای رادیکال و انقالبی خود بی توجه باشد
در نگاه چپ انقالبی راه حصول .  تالش دائمی و خستگی ناپذیز برای ایجاد سوسیالیسم و دمکراسی طراز نوین است که به ھویت خود معنا می بخشد

اسی سی به این اھداف بزرگ، نه از پیروزی در تحمیل زنجیره ای از رفرم ھا و اصالحات ریز و درشت در چھارچوب سرمایه داری، که از شکل گیری عزم
چپ انقالبی نه در سودای رفرم و اصالح .   قدرتمندی برای ایجاد یک تغییر و دگرگونی وسیع و بنیادی در ھمه عرصه ھای حیات اجتماعی می گذرد

چپ رادیکال در پی دراندازی طرحی نو و .  جزئی و کلی نظام بردگی سرمایه داری که در پی الغاء تمام و کمال نابرابری، ناروایی و نکبت این نظام است
 .  بنیان نھادن نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی سراسر نوین و متفاوتی است

 آشکار است که برای دست یابی به عزم سیاسی پر قدرتی که توان غلبه بر خصم سرمایه داری و نیروی اقدام برای ایجاد نظم سیاسی، اجتماعی،
کس منعاقتصادی نوینی را داشته باشد، الزم است که خمیرمایه و مولفه ھای اصلی در ترسیم مبانی استراتژی و تاکتیک چپ انقالبی، به نحو روشنی 

در چھارچوب دیدگاه چپ رادیکال آنچه که به استراتژی و تاکتیک .  کننده الزامات و نیازھای دست یابی به چنین اھداف و آماج ھای بزرگ و انقالبی باشد
و  شکل و محتوا می بخشد نه رفرم ھا و راه گشایی ھای کوچک و بزرگ، که پاسخگویی به نیازھا و الزامات دست یابی به اھداف و آماج ھای بزرگ

ھم از این رو، چپ انقالبی نمی تواند با ظھور نشانه ھای امکان انجام ھر اصالح و رفرم جزئی و کلی به ھیجان بیاید و ھویت و ھستی .  انقالبی است
 .خود را به پیروزی آن گره بزند

در عالم تجرید و انتزاع نیز، چپ انقالبی نه .  این ھمه، اما چپ رادیکال را به نفی و انکار تمام و کمال ھر رفرم و اقدام اصالح گرایانه ای متقاعد نمی کند
در عمل، اما استواری بر اصول و پایداری در تعھد .  در موضع نفی قدر و اھمیت رفرم و اصالح است و نه در ضرورت بھره برداری از رفرم و اصالح در تردید

برای چپ انقالبی ترس از .  به اھداف بزرگ و انقالبی، در بسیاری موارد مواجه با رفرم و اصالح را به چالش جدی و بزرگ چپ انقالبی مبدل می سازد
اشناخته و نسقوط به دره رفرمیسم و احتیاط نسبت به حاشیه رانده شدن اھداف بزرگ وانقالبی ، مواجه با رفرم و اصالح را به گذر از راھی پر مخاطره 

آشفته فکری، تناقضات و چپ و راست زدن ھای چپ انقالبی در مواجه با ھر رفرم کوچک و  بزرگ، بازتاب و نشانه آشکار محدودیت .   تبدیل می کند
 .  ھای اندیشگی چپ رادیکال و انقالبی در برخورد به مقوله رفرم و در دستیابی به تعادل منطقی بین تحول انقالبی و تحول اصالحی است

برخی از این دالیل به ضعف عمومی پایگاه اجتماعی چپ رادیکال و محدود بودن . دالیل این ابھام ، تناقض و آشفته فکری، البته گوناگون و متفاوت است
برخی از دالیل به غلبه اراده گرایی انقالبی و گرایش به برخورھای فرقه .   حیطه نفوذ آن در بین روشنفکران و اقلیت اندکی از جامعه مربوط می شود

برخی دالیل دیگر را نیز می توان به ناپختگی ھای سیاسی و .   گرایانه و غیر سیاسی در بین طیف گسترده ای از چپ رایکال و انقالبی مربوط است
به ) و به تعبیری مھمترین و اصلی ترین عامل ( در این میان، اما یکی از مھم ترین و اصلی ترین عوامل .  اشتباه محاسبه در معادالت قدرتی نسبت داد

 آل درک غالب چپ رادیکال از مفھوم انقالب کارگری، قدرت انقالبی و نقش گردان و حزب پیشاھنگ طبقه در پی ریزی و پابرجایی نظام سیاسی ایده
 .چپ رادیکال برای اجرایی کرن اھداف بزرگ و نھایی طبقه کارگر مربوط می شود

در نگاه .   البته بدرستی بر ضرورت مبارزه برای انقالب پرولتاریایی تاکید می شود) چپ رادیکال سنتی ( در دستگاه فکری طیف غالب در چپ رادیکال 
ن کشاچپ رادیکال سنتی، اما پیروزی انقالب کارگری نه با عمومی شدن تجربه قدرت سیاسی و نفی حکومت نخبگان، نه با عروج آحاد کارگران و زحمت

ی به عرصه قدرت ورزی و تصمیم گیری و نه با دمکراسی فربه تر و آزادی فراخ تر، که اساسا با کسب قدرت سیاسی توسط حزب پیشاھنگ طبقه تداع
در این دستگاه فکری، فاکتور مھم و اساسی در ترسیم موضع و سیاست چپ انقالبی در برابر ھر امکان جزئی و کلی رفرم و اصالح .  و تجسم می شود

ت اماسیاسی، اجتماعی، اقتصادی نیز نه پاسخگویی به نیازھای رشد آگاھی و خالقیت انقالبی در بین توده کارگر و زحمتکش و نه پاسخگویی به الز
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رت قد شکوفایی و صحنه گردانی نھادھای قدرتی کارگران و زحمتکشان، که ھمانا پاسخگویی به الزامات و نیازھای باال رفتن حزب پیشاھنگ از پلکان
 .  است

که  استچپ رادیکال سنتی به ظاھر در بیم بروز خدشه و خسران بر دامان انقالب کارگری و در راستای تعھد به رھایی انقالبی کارگران و زحمتکشان 
و البته به (  در عمل، اما با دوختن ردای انقالب به قامت حزب و نخبگان سوسیالیست .   بر طبل انکار و تخطئه ھر رفرم و اقدام اصالح گرایانه می کوبد

این نیازھا و الزامات سروری و آقایی حزب و نخبگان سوسیالیست است که به خط و مشی آن جھت می دھد و بر راھبردھا و ! )  نیابت از آحاد طبقه
غالبا از نقش و تاثیر آن در ) چه در شکل و چه در محتوا ( چپ انقالبی در برخورد به ھر رفرم و ھر فرصت اصالح گرایانه .  راھکارھای آن رنگ می پاشد

و در (چپ انقالبی از ھر رفرمی که به تثبیت بیشتر قدرت حزب .   تضعیف و تقویت ھژمونی حزب بر روند تحوالت و رویدادھای سیاسی حرکت می کند
و به نزدیکی بیشتر آن به کسب قدرت سیاسی یاری رساند، استقبال و از ھر رفرمی که به تضعیف قدرتی ) غیاب حزب، گروه سیاسی متعلق به خود

 .  آن و تقویت پایه ھای قدرتی جریانات بورژوایی و یا رقبای سیاسی آن راه برد، تبری می جوید
گرایانه  الحمنافع قدرتی حزب، البته تنھا عنصر تعیین کننده در تعین بخشی به شکل و محتوای تاکتیک چپ رادیکال در برخورد به رفرم ھا و اقدامات اص

بدیھی است که چپ رادیکال سنتی، بی شائبه و مصمم در پی سرنگونی انقالبی نظام سرمایه داری و حاکمیت بورژوایی است و از ھمین .  نیست
بعالوه، نوع  واکنش کارگران و زحمتکشان به ھر رفرم، نفع و زیان .   جاست که خط و مشی آن از رفرمیسم و خط و مشی رفرمیستی ممتاز می شود

ثر و تاثیر مو ھر اقدام اصالحی برای کارگران و زحمتکشان و عوامل و عناصر دیگری نیز در نوع برخورد چپ رادیکال در مواجه با ھر رفرم و اقدام اصالحی
با این ھمه، نمی توان کتمان کرد که در چھارچوب تعھد به راھبرد سرنگونی انقالبی سرمایه داری و حاکمیت بورژوایی، این  ثقل منافع .   گذار است

ده سیاسی گردان پیشاھنگ طبقه و تقدم عنصر سود و زیان ھر رفرم در تضعیف و تقویت موقعیت ھژمونیک حزب پیشاھنگ است که ازجایگاه تعیین کنن
از موضع گرایش چپ رادیکال سنتی، صورت مسئله کامالً روشن و بی ابھام است؛ دست یابی به اھداف و آرمانھای بزرگ و .  و موثرتری برخوردار است

انقالبی طبقه کارگر جز از راه کسب قدرت سیاسی توسط طبقه، و کسب قدرت سیاسی توسط طبقه جز از طریق صعود حزب پیشاھنگ طبقه از پلکان 
با حرکت از چنین دیدگاھی، چپ رادیکال سنتی منافع طبقه و حتی منافع عمومی مربوط به کلیت جامعه را بنحو .  قدرت سیاسی قابل تصور نیست

 .مستقیم و بی واسطه در تامین منافع حزب و در تقویت پایه ھای قدرتی آن منعکس می بیند
 الحدر مقاله حاضر من تالش خواھم کرد با نشان دادن کج فکری و محدودیت اندیشه گی چپ رادیکال سنتی در برخورد به موضوع رفرم و اقدامات اص
 حزبگرایانه در چھارچوب سرمایه داری، بویژه نقش محوری درک چپ رادیکال سنتی از شکل ایده آل آلترناتیو کارگری و درک آن از نقش و جایگاه 

در این راه، من ضمن نقد دیدگاھی که .  پیشاھنگ در سامان دادن به چنین آلترناتیو قدرتی را، در بروز چنین  کج اندیشی تاریخی مورد واکاوی قرار دھم
 جا ایده آل حاکمیت کارگری را تنھا در شکل حاکمیت نخبگان و حاکمیت حزب طبقه قابل تصور میداند و منافع قدرتی حزب و طبقه را ھمیشه و ھمه

سی بررھمسو و ھم جھت فرض می کند، امکان بروز دوگانگی و تخالف منافع قدرتی ویژه حزب و منافع عمومی طبقه در برخورد به موضوع رفرم را مورد 
 .  قرار خواھم داد

در این بخش تالش .  و تغییر در مبانی تاکتیکی چپ رادیکال بخش دیگری از این مقاله را شامل می شود" حزب جانشین گرا " ضرورت گسست از ایده 
ای ئیھمن به نشان دادن تاثیر باژگونه کردن رابطه قدرتی حزب و طبقه در دستگاه فکری چپ رادیکال در عرصه روش ھای مبارزه و فرصت ھا و راھگشا

 .  معطوف خواھد بود -و بویژه تاثیر آن در برخورد به رفرم ھا و اقدامات اصالح گرایانه محدود در چھارچوب سرمایه داری  -تاکتیکی 
چنین شیفتگی و شیدایی نسبت به .   چپ رادیکالی که قدرت را برای خود طلب می کند، رفرم را معموالً با سالح انقالب تخطئه و انکار می کند  

با .  تنیسانقالب، قطعاً از غلبه نوعی از رماتیسیسم و واقع گریزی در درک طیف گسترده ای از چپ رادیکال نسبت به انقالب و دستاوردھای آن، خالی 
تی دولاین ھمه، در یک نگاه عمیق و در تحلیل نھایی  نقش نگاه چپ رادیکال سنتی به قدرت سیاسی و تمایل آن برای فراچنگ آوردن اھرم ھای قدرت 

بررسی ریشه ھای شیفتگی و شیدایی چپ رادیکال به .   در تولید و باز تولید تصویر قدسی و رویایی گونه از انقالب، از اھمیت ویژه ای برخوردار است
 .  انقالب و نشان دادن دلبستگی ھای قدرتی در این شیفتگی و شیدایی، بخش دیگری از مقاله حاضر را شامل خواھد شد

توده  متیچپ رادیکال نوین با کنار نھادن تسخیر قدرت دولتی از برنامه سیاسی خود و با حرکت از نیازھا و الزامات ایجاد حکومت شورایی و خود حکو
 حتی در آنجا که به ارزیابی مثبت از این یا آن رفرم و اقدام اصالحی بورژوایی اقدام می ورزد و به عادت انکار، سیاه نمایی و تخطئه بی -ھا، قادر است 

بر پایبندی به اھداف و آماج ھای انقالبی خود و بر خط و مشی رادیکال خود  -حساب وکتاب ھمه رفرم ھا و اقدام اصالح گرایانه بورژوایی پشت می کند 
در تعقیب اثبات چنین تحلیلی، بخش بعدی مقاله حاضر به .   پای فشارد و از توھم آفرینی نسبت به سرمایه داری و جریانات بورژوایی  اجتناب ورزد

در این بخش سعی من به .   به موضوع رفرم اختصاص خواھد داشت)  در برابر چپ رادیکال سنتی ( تشریح رویکرد و نوع مواجه ویژه چپ رادیکال نوین 
من استدالل خواھم کرد که نفی شیفتگی و .  نشان دادن تمایز بنیانی رویکرد چپ رادیکال نوین از رویکرد و منش رفرمیستی به رفرم معطوف خواھد بود

بویژه انقالبی که ناچیزی نقش نیروھای ترقی خواه در آن ھویدا و ثقل تعیین کننده نیروھای ارتجاعی و واپس  -شیدایی چپ رادیکال سنتی به انقالب 
در این بخش، من ھمچنین . نه توصیه به رفرمیسم است ونه تداعی کننده نوع برخورد و رویکرد رفرمیست ھا به رفرم و اصالحات -گرا در آن آشکار باشد 

البته به فرض وجود پیش زمینه ھای الزم برای ( تالش خواھم کرد بر چھارچوب و نوع ھمراھی و ائتالف احتمالی چپ رادیکال نوین با جریانات بورژوایی 
 .روشنی بیافکنم) چنین ھمراھی و ھمگامی 

بدست .   خواھم پرداخت" جنبش سبز"مدنی اخیر مردم و  -در بخش پایانی این مقاله نیز من به تشریح رویکرد چپ رادیکال نوین به خیزش سیاسی 
و  اصالح طلبان حکومتی "  جنبش سبز"  و ترسیم نوع مواجه و برخورد چپ رادیکال نوین با "  جنبش سبز" دادن  تصویری از مشخصات مھم و اساسی 

و عدم انکار نقش تاثیر گذار " جنبش سبز" در این بخش من استدالل خواھم کرد که  عدم انکار و تخطئه .  ھدف اصلی بخش پایانی این مقاله خواھد بود
، اگر چه اصالح طلبان حکومتی را از آماج "جنبش سبز"اصالح طلبان حکومتی در این جنبش و حتی ارزیابی مثبت از نقش اصالح طلبان حکومتی در 

را اولویتی در ردیف سرنگونی رزیم " جنبش سبز" اصلی آتش حمله چپ رادیکال نوین خارج می سازد و با ایده ھای چپ روانه و خرد گریزی که شکست 
و )  حتی از نوع مشروط و انتقادی آن (  اسالمی می پندارند، مرزبندی آشکاری مقرر می دارد، اما ضرورتاً حمایت سیاسی از اصالح طلبان حکومتی 

 .وجود تمایل برای نوعی از ائتالف مثبت و نوعی از بند و بست سیاسی با اصالح طلبان حکومتی را اجتناب ناپذیر نمی سازد
 )قسمت دوم (  

 دوگانگی و تخالف منافع قدرتی ویژه حزب و منافع عمومی طبقه در برخورد به موضوع رفرم  -
امری که بر تمایز و مرزبندی صف چپ رادیکال در برابر ( در چھارچوب تعھد به راھبرد سرنگونی انقالبی نظام سرمایه داری و براندازی حاکمیت بورژوایی 

در واقع این مقتضیات و الزامات باال رفتن حزب از پلکان قدرت سیاسی و تقویت موقعیت ھژمونیک آن است که ) صف چپ رفرمیست، روشنی می افکند
از این منظر، .  بمثابه عامل مقدم در شکل و محتوی بخشی به تاکتیک چپ رادیکال سنتی در برخورد به رفرم ھا و حرکات اصالح گرایانه، عمل می کند

 ھر رفرم و اقدام اصالح گرایانه که به تقویت موقعیت ھژمونیک حزب پیشاھنگ و به عمومی شدن گفتمان آن در بین طبقه و در سطح جامعه یاری
تشکیالتی چپ رادیکال سنتی در خدمت   -رساند، عاری از ھر تشکیک و تردیدی، شایسته حمایت و پشتیبانی اعالم شده و توش و توان سیاسی 

دفاع قاطع چپ رادیکال سنتی از مطالبات صنفی کارگران و زحمتکشان در حقیقت در چھارچوب دفاع از چنین رفرم .   دست یابی به آن قرار می گیرد
در عوض رفرم ھا و اصالحاتی که به ابتکار حکومت ھا و یا احزاب بورژوایی انجام و یا مورد حمایت نسبی و یا کامل برخی از .   ھایی قابل توجیه است

با تبری و تخطئه آن )  و شاید قریب به تمام موارد(  جریانات بورژوایی قرار گیرد، با شک و تردید چپ رادیکال سنتی مواجه شده و در بسیاری از موارد 
 .روبرو می شود

رد نشانی از مواموضع تخطئه آمیز چپ رادیکال سنتی در برابر این یا آن رفرم و اقدام اصالح گرایانه ی ابتکاری جریانات بورژوایی، البته در بسیاری از 
در بسیاری از موارد رفرم ھا و اقدامات اصالح گرایانه ابتکاری و .  دوگانگی و تخالف منافع قدرتی ویژه حزب و منافع عمومی طبقه را به نمایش نمی گذارد

 -سیاسی احزاب و جریانات بورژوایی و تضعیف موقعیت گفتمانی   -مورد حمایت احزاب و جریانات بورژوایی از یک سو به تقویت موقعیت گفتمانی 
ودی وج سیاسی احزاب و جریانات کارگری راه برده و از سوی دیگر چنین رفرم ھایی در عمل با بی اعتنایی و بعضاً مخالفت آشکار آحاد طبقه با اصل
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در چنین موقعیتی بطور طبیعی منافع حزب با درک آحاد طبقه از منافع خود در یک مسیر قرار گرفته و موضع تختطه .  چنین رفرم ھایی مواجه می شود
 .آمیز چپ رادیکال سنتی در برابر رفرم ھای بورژوایی، کم و بیش با موضعی مشابه از سوی آحاد طبقه ھمراه می شود

اق و نطبدر برخی از موارد، اما به دالیل مختلف واکنش آحاد طبقه در مقابل یک رفرم و اقدام اصالح گرایانه، با موضع بخش مھمی از چپ رادیکال ا
با این وجود، واکنش متفاوت آحاد طبقه در برابر یک رفرم و اقدام اصالحی را نیز ضرورتاً به ناھم خوانی و عدم انطباق منافع .  ھماھنگی نشان نمی دھد

دلیل این نا ھم خوانی و نا ھماھنگی، می تواند به روشنی به سطح پائین آگاھی طبقاتی در بین آحاد طبقه .  حزب و منافع طبقه نمی توان نسبت داد
 .  و عدم درک منافع عمومی طبقه، توسط آحاد طبقه مربوط باشد

علت .  دلیل این ناھم خوانی را، اما ھمیشه نمی توان به خبط و نا آگاھی آحاد طبقه و درک درست حزب از منافع عمومی و درازمدت طبقه نسبت داد
از موضع منافع .  چنین نا ھم خوانی و نا ھماھنگی می تواند به تظاھر دوگانگی و تخالف منافع قدرتی ویژه حزب و منافع عمومی طبقه نیز، مربوط باشد

 حزبی که صعود از پلکان قدرت سیاسی و کسب قدرت سیاسی توسط حزب را شرط مقدم بزیر کشیدن بورژوازی از قدرت، و اقدام به بنای سوسیالیسم
ر ی ببه شمار می آورد، آنچه حائز بیشترین اھمیت و در خور وسواس و ھوشیاری بسیار است، ھمانا نقش و تاثیر ھر اقدام و ھر کنش و واکنش سیاس

از این منظر، منافع عمومی و درازمدت طبقه نیز اساساً در آئینه سود و زیان قدرتی حزب پیشاھنگ قابل رویت .   ھژمونیک حزب است -ثقل سیاسی 
 .قدرتی حزب مدعی قدرت و کلیت طبقه در ھمه حال و در ھمه جا به ساده گی بر ھم منطبق نمی شود –در عمل، اما سود و زیان سیاسی .   است

یا احزاب و گروه ھای   -چنانچه تنھا راه و یا حتی سھل ترین و سریع ترین راه گسست زنجیر اسارت و بندگی طبقه کارگر را صعود حزب پیشاھنگ 
 –به عرصه قدرت دولتی تلقی کنیم،  چنین نگاھی به شطرنج قدرت سیاسی، طبیعتان چپ رادیکال سنتی را با چالش سیاسی  -مدافع طبقه کارگر 

ھژمونیک بخشی از جریانات بورژوایی را بسی بیش از موقعیت   -رفرم و اقدام اصالح گرایانه ای که موقعیت سیاسی .   تئوریک جدی مواجه نمی کند
حتی برغم تقویت نسبی موقعیت آن در برابر (  ھژمونیک حزب و جریانات وابسته به کمپ چپ رادیکال بھبود بخشد، عمالً چپ رادیکال را   -سیاسی 

امری که موضع تخطئه آمیز چپ رادیکال در .  از دست یابی به ھدف اصلی خود، یعنی تسخیر قدرت دولتی دورتر می سازد) برخی از جریانات بورژوایی
انکار و حتی تردید نسبت به گزاره ای که تنھا راه رھایی طبقه ).  ١(برابر چنین رفرم ھا و اقدا مات اصالح گرایانه ای را موجه و منطقی جلوه گر می سازد

به   سی،کارگر را صعود گردان و حزب پیشاھنگ طبقه به عرصه قدرت دولتی ارزیابی می کند، اما رویکرد سنتی و رایج چپ رادیکال به موضوع قدرت سیا
و از جمله نوع و شکل مواجه با ھر رفرم و جنبش اصالح   -تعیین خطوط راھبردی و تاکتیکی و ترسیم نوع و شکل ھماوردی در عرصه محدود ھر نبرد 

 . را با پرسش ھای کلیدی و با چالش ھای بنیانی مواجه خواھد کرد –گرایانه 
اقتصادی ممکن است به تقویت پایه ھای قدرتی برخی از احزاب و جریانات  -ظھور یک جنبش اصالح طلبانه و انجام برخی رفرم ھا و اصالحات سیاسی 

تضعیف .    ھژمونیک برخی از احزاب و جریانات بورژوایی را در برابر جبھه احزاب چپ و کارگری تقویت نماید  –بورژوایی راه برده و موقعیت سیاسی 
ھژمونیک جبھه احزاب چپ و کارگری و دوری آنھا از سکان قدرت دولتی، اما چنانچه منافع طبقه را در منافع حزب، و سود و زیان   –موقعیت سیاسی 

سیاسی کلیت جبھه  -جبھه طبقاتی را در سود و زیان جبھه احزاب چپ و کارگری خالصه نکنیم، ضرورتان نشانه ای قطعی بر تقویت موقعیت گفتمانی 
اگر صعود حزب پیشاھنگ و یا گردان نخبگان مدافع طبقه کارگر به عرصه قدرت دولتی را تنھا .   بورژوازی در برابرکلیت جبھه پرولتاریا بدست نمی دھد

یک طریق و مناسب ترین راه خالصی کارگران و زحمتکشان از زنجیرھای اسارت و بندگی سرمایه داری تلقی نکنیم، تصور اینکه در یک شرایط معین 
حتی برغم تقویت نسبی موقعیت سیاسی برخی از احزاب و جریانات بورژوایی در برابر حزب و یا جریانات سیاسی  -رشته رفرم و اقدام اصالح گرایانه 

 . گفتمانی طبقه کارگر در برابر طبقه بورژوازی را تقویت نماید، منطقاً محال نیست -در تحلیل نھایی موقعیت سیاسی -وابسته به کمپ چپ رادیکال 
سی سیااگر از شکل گیری موقعیت ھای سیاسی بغرنج و پیچیده که امکان بروز معادالت قدرتی نادر و استثنایی را به واقعیت غیر قابل کتمان صحنه 

فارغ از علت و علل چنین (  مبدل می سازند نیز بگذریم، ضعف و ناتوانی سیاسی، گفتمانی، تشکیالتی جدی جریانات چپ و کارگری در یک جامعه 
ھژمونیک جبھه احزاب و جریانات سیاسی بورژوایی در برابر جبھه احزاب  –خود می تواند منبع و منشاء تقویت نسبی موضع سیاسی ) ضعف و ناتوانی 

و این نه تنھا ھر جنبش اعتراضی معطوف ( اجتماعی   -و جریانات سیاسی چپ و کارگری در جریان شکل گیری ھر جنبش اعتراضی گسترده سیاسی 
) به خواست ھا و اشکال مبارزاتی اصالح طلبانه، که حتی ھر جنبش اعتراضی معطوف به خواست ھای انقالبی و براندازانه را نیز شامل می شود 

بعالوه، نفع و سود .  قدرتی حزب و طبقه را بطور جدی مورد تردید قرار می دھد –امری که انطباق  و ھمسوئی دائمی سود و زیان سیاسی .    باشد
و سود فع بیشتر جریانات بورژوایی از پیروزی یک جنبش رفرمیستی و یا انجام یک رشته رفرم و اقدام اصالح گرایانه در کوتاه مدت، ضرورتان متضمن ن

در یک شرایط معین، چه بسا انجام و موفقیت یک رشته از رفرم ھای بورژوایی، در .    بیشتر آن در یک افق دورتر  و در یک چشم انداز طوالنی تر نیست
 یک افق طوالنی به قدرت و ھژمونی کارگری و به وزن و چگالی گفتمان سوسیالیستی بسی بیش از اقتدار سیاسی و وزن و نفوذ گفتمان بورژوایی

 . یاری رساند
.  دریزنفع و سود رفرم ھای بورژوایی برای بورژوازی، در ھر حال کمک به نیروی پیر و فرتوتی است  که در چالش ھای مداوم، از مرگ و نیستی می گ

البته به شرط اثبات چنین نفع و سودی و به شرط فقدان و ناپیدایی نفع و سودھای بزرگ تر ( نفع و سود چنین رفرم ھایی برای کارگران و زحمتکشان 
اما کمک به نیروی جوان و در حال رشدی است که برای زندگی و فرا چنگ آوردن آینده می )  ناشی از موقعیت انقالبی و پیروزی یک انقالب پیشرو 

.  ھژمونیک بورژوازی توان و قدرت بسیار خواھد بخشید  –رفرم ھای ممکن در چھارچوب سرمایه داری در کوتاه مدت احتماالً به نیروی گفتمانی .  جنگد
این در حالی است که .  چنین توان و قدرتی، اما در مواجه با چالش ھای دائمی و گریز ناپذیر بورژوازی، ضرورتاً ایستایی و ماندگاری بسیار نخواھد داشت

ھم .  ھژمونیک پرولتاریا، در امتزاج با نیروی رشد و بالنده گی آن، قوت دو چندان و پاینده گی بسیار خواھد یافت –اندک فزونی بر توان و قدرت گفتمانی 
چگالی  ن واز اینرو کامالً محتمل است که یک رشته از رفرم ھای بورژوایی، در یک افق طوالنی و در تحلیل نھایی، به قدرت و ھژمونی کارگری و به وز

 .  گفتمان سوسیالیستی بسی بیش از اقتدار سیاسی و وزن و نفوذ گفتمان بورژوازی یاری رساند
بدیھی است که اگر کسب قدرت سیاسی توسط حزب پیشاھنگ و منافع قدرتی حزب  و کمپ چپ رادیکال را مولفه اساسی در ارزیابی از سود و زیان 

ود ، خھر رفرم و ھر جنبش رفرمیستی قرار دھیم، نفع حاصل از ھر رفرم و جنبش اصالح گرایانه برای بھبود شرایط زندگی و اعتالء جنبش خود باوری
ھژمونیک برخی جریانات بورژوایی حامی و ھادی چنین  -سامان یابی و خود رھانی کارگران و زحمتکشان در برابر زیان ناشی از تقویت موقعیت سیاسی 

بخشاً  -ھژمونیک حزب پیشاھنگ و کمپ چپ رادیکال مدعی قدرت  –و بطور طبیعی تضعیف نسبی موقعیت سیاسی  –رفرم و جنبش اصالح گرایانه ای 
اگر فراچنگ آوردن قدرت دولتی توسط حزب و گروه ھای متعلق به کمپ چپ رادیکال ھدف مقدم باشد، .   ناپیدا و بخشاً ناچیز و کم مقدار خواھد بود

بدیھی است که ھر جنبش و ھر اقدامی که نتیجه و کارکرد عمومی آن به تقویت نسبی قدرت این یا آن جریان سیاسی بورژوایی و دوری بیشتری 
برغم ھمه سودھای احتمالی که در جھت بھبود شرایط زندگی و شرایط مبارزه نصیب کارگران و  –جریانات سیاسی چپ رادیکال از قدرت دولتی راه برد 

نکته مھم، اما چگونگی مواجه ما با پرسش کلیدی در .   در کل و در تحلیل نھایی  امری مذموم و زیان بار تلقی خواھد شد –زحمتکشان خواھد ساخت
پاسخ ھای متفاوت ما به شکل ایده آل قدرت کارگری و دفاع ما از حاکمیت حزب پیشاھنگ و یا اشکالی از خود .  رابطه با نوع ایده آل قدرت کارگری است

و  حکومتی کارگران و زحمتکشان، داوری ما نسبت به بسیاری از موضوعات گرھی و پر اھمیت سیاسی و از جمله داوری نسبت به بسیاری از رفرم ھا
من در اینجا پاسخ ھای متفاوت به این .   جنبش ھای اصالح گرایانه تحت حمایت و ھدایت جریانات بورژوایی را از اساس، دچار تغییر خواھد ساخت

 .پرسش کلیدی را به بحث خواھم نشست
 آیا ایده آل حاکمیت کارگری نیز تنھا در شکل حاکمیت نخبگان و حاکمیت حزب طبقه، قابل تصور است؟
و به تعبیری، حاکمیت کارگری نیز ( اینکه آیا رھایی طبقه کارگر از زنجیر بندگی سرمایه داری تنھا از کانال قدرت یابی حزب پیشاھنگ قابل تصور است 

و یا اینکه شکل دیگری از حاکمیت کارگری، ) ھمچون حاکمیت بورژوایی تنھا در شکل حاکمیت نخبگان مدافع منافع طبقه، صورت تحقق بخود می گیرد 
 -و در محور آن نھادھای خود مدیریتی کارگران و زحمتکشان   -یعنی حاکمیت مبتنی بر اقتدار نھادھای شورایی و و نھادھای خود مدیریتی آحاد مردم 

" و "  حزب جانشین گرا "  نکته اما اینجاست که اکنون پس از دھه ھا تسلط ایده .  قابل تصور است، البته یک بحث  قدیمی و مسبوق به سابقه است
بر جنبش چپ جھانی، نشانه ھای شک و تردید جدی نسبت به کارایی و درستی چنین ایده ای، فراگیر شده و " حاکمیت حزب بجای حاکمیت طبقه 
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ی شورایی دھاشرایط تاریخی نوینی برای اقدام به ایجاد نوع دیگری از حاکمیت کارگری، یعنی  حاکمیت مبتنی بر اقتدار توده ھا و حاکمیت مبتنی بر نھا
 .و نھادھای خود مدیریتی مردم فراھم شده است

و با ملموس شدن ضعف و ناتوانی تاریخی حلقه تنگ نخبگان و گروه ھای نخبه محور مدافع طبقه برای صورت " اردوگاه سوسیالیسم " اکنون، با سقوط 
واز این طریق تن سپردن به آقایی نخبگان و رھبران   –دادن به یک آلترناتیو کارگری کارا و پیروزمند، صعود حزب پیشاھنگ از پلکان قدرت سیاسی 

اکنون .   پیش شرط گسست زنجیر برده گی و از خود بیگانگی کارگران و زحمتکشان، تلقی نمی شود  –حرفه ای حزب و یا احزاب کارگری  –سیاسی 
بسی آشکارتر و بی تامل تر از گذشته می توان گفت که حاکم شدن کارگران و زحمتکشان بر سرنوشت خود با پیروزی سیاسی حزب پیشاھنگ طبقه 

اکنون بدون تامل جدی می توان ادعا کرد که کسب قدرت سیاسی توسط حزب پیشاھنگ .  و چنگ اندازی آن بر اھرم ھای قدرت دولتی مترادف نیست
آنھم با نام دفاع از منافع طبقه و دفاع از سوسیالیسم و   -طبقه، می تواند خود آغازگر پروسه خلع قدرت سیاسی طبقه و انزوا و سرکوب اراده آزاد آن 

 .  باشد -کمونیسم 
 چه بر خالف بورژوازی که منافع خود را در سپردن قدرت سیاسی به نخبگان مدافع طبقه می جوید، تامین منافع کارگران و زحمتکشان بر تحدید ھر

حفظ .  و بر ایجاد سیستم مبتنی بر اقتدار تود ه ھای وسیع مردم استوار است) و از آن جمله نخبگان مدافع طبقه گارگر ( بیشتر قدرت نخبگان سیاسی 
از طریق )  بمثابه طبقه ای که در ھر حال بخش کوچکی از جامعه را شامل می شود و در ھمه حال از نظر تعداد در اقلیت قرار دارد ( سیادت بورژوازی 

ا بمثابه آنھاھرم ھای نسبتاً دمکراتیک، تنھا از راه برپایی سیستم مبتنی بر حکومت نخبگان و تالش برای معرفی نخبگان و احزاب بورژوایی تحت سیطره 
بیش از این، بورژواھا عموما از آگاھی طبقاتی باالیی برخوردارند و اراده طبقاتی آنھا کمتر در .   نخبگان و احزاب مدافع منافع اکثریت، امکان پذیر است

بورژواھا در عین حال از اھرم ھای قدرتمند بسیاری برای تابع ساختن اراده نخبگان .  نخبگان سیاسی قرار می گیرد) manipulation(معرض دستکاری 
تالش .  تامین نیازھای مالی احزاب مھمترین اھرم بورژوازی برای کنترل و ھدایت احزاب بورژوایی است.  سیاسی طبقه به تعقیب منافع خود برخوردارند

ر ن دبرای شکل دادن به البی ھا، اطاق ھای فکر و بسیاری از انجمن ھا و تشکل ھای دیگر و بخدمت گیری با نفوذ ترین و زبده ترین سیاست مدارا
 .استزی ھیئت مدیره شرکت ھای بزرگ و نان و آب دار و غیره نیز اھرم ھای دیگر بورژوازی برای مھار و کنترل نخبگان سیاسی وابسته به کمپ بورژوا

ربه تج در مقابل، بنا به دالیل متعدد منافع کارگران و زحمتکشان بر نفی سیستم مبتنی بر اقتدار نخبگان و بر ایجاد سیستم مبتنی بر عمومی شدن
کارگران و زحمتکشان، اکنون در ھمه جوامع اکثریت .    قدرت سیاسی و بر برپایی ساختار سیاسی مبتنی بر اقتدار سیاسی توده ھا استوار است

 حادجامعه را تشکیل می دھند و با حصول به خودآگاھی طبقاتی و برخورداری از شرایط الزم برای کسب مھارتھای مربوط به خود مدیریتی در بین آ
در عوض سیستم مبتنی بر اقتدار نخبگان، کارگران و .   طبقه، عمومی شدن گفتمان کارگری و تبدیل آن به گفتمان اکثریت تحصیل حاصل است

در سیستم مبتنی بر اقتدار نخبگان، اراده .   زحمتکشان را سخت آسیب پذیر ساخته و امکان دستکاری خواست و اراده آنھا را سھل و آسان می سازد
دید تھ آزاد کارگران و زحمتکشان نه تنھا در معرض دستکاری مدافعین رنگارنگ ایدئولوژی ھای بورژوایی و خرده بورژوایی، که در عین حال در معرض

بر خالف بورژوازی، کارگران و زحمتکشان از اھرم ھای قدرتمند اقتصادی درخوری برای مھار قدرت ورزی و .  نخبگان سیاسی مدافع منافع خود قرار دارد
در عوض احزاب کارگری و رھبران و نخبگان .  خیره سری نخبگان سیاسی خود و کنترل و ھدایت احزاب سیاسی کمپ متعلق به خود، برخوردار نیستند

 .   تندفعال در احزاب و تشکل ھای کارگری چندان از فرصت دستکاری اراده طبقه و نشاندن منافع ویژه خود بجای منافع عمومی کارگران بی بھره نیس
و مدافعین زی در سیستم مبتنی بر اقتدار توده ھا، در حقیقت امکان دستکاری اراده آزاد توده ھای وسیع کارگران و زحمتکشان به میزان زیادی از بورژوا

مواجه دی رنگارنگ ایدئولوژی ھای بورژوایی و خرده بورژوایی سلب شده و کار تبدیل گفتمان بورژوایی به گفتمان عمومی جامعه، با چالش ھای بسیار ج
در ساختار سیاسی مبتنی بر قدرت ورزی نھادھای خود مدیریتی مردم،  کارگران و زحمتکشان در عین حال از ابزار قدرتمندی جھت تحدید و .  خواھد شد

 .کنترل قدرت ورزی نخبگان سیاسی مدافع منافع خود و مقابله با نوع  نوین و سحر آمیز دیگری از، از خود بیگانگی برخوردار می شوند
در این میان، تجربه عملی جنبش سوسیالیستی در چند دھه گذشته نیز شاھدی گویا بر ناکارآمدی و شکست الگوی اقتدار حزب پیشاھنگ بجای 

الگوی اقتدار و سیادت نخبگان سیاسی مدافع طبقه بجای آحاد طبقه، اگرچه از ھمان آغاز رشد جنبش سوسیالیستی با چالش .   اقتدار طبقه است
و شکست فاجعه بار دیکتاتوری حزب واحد طبقه، با چالش ھای بمراتب " اردوگاه سوسیالیستی " ھای تئوریک و عملی جدی مواجه بود، اما با سقوط 

نشان داد که الگوی حاکمیت حزب کارگران به نیابت از کارگران اوالً؛ معمول " اردوگاه سوسیالیستی " شکست فاجعه بار تجربه .  جدی تری روبروست
و ( معه جا کردن بخشی از ارزشھای سوسیالیستی و ایجاد سطحی از برابری اقتصادی را تنھا با ایجاد نوع جدیدی از نابرابری قدرتی و محروم کردن آحاد

ثانیاً چنین .   از اساسی ترین و پایه ای ترین حقوق انسانی و آزادی ھای فردی و سیاسی  ممکن می سازد)  از جمله آحادعظیم کارگر و زحمتکش 
در یک فرایند بلند   –و در مرکز آن رضایتمندی اقتصادی   -نظامی از پویایی الزم برای ایجاد استانداردھای زندگی بھتر و تامین رضایتمندی عمومی مردم 

و ثالثاً؛ چنین نظامی جز بھره گیری از اھرم زور و سرکوب عریان، از اھرم ھا و مکانیزم ھای قدرتمند دیگری برای باز تولید ھمان .  مدت برخوردار نیست
 . حد از برابری اقتصادی و ارزشھای قابل دفاع دیگر برخوردار نیست

بسیاری از مدافعین رادیکال تعین بخشی به حاکمیت طبقه از طریق قدرت گیری حزب، به ناچاربه الگوی " اردوگاه سوسیالیستی " با درھم شکستن 
دمکراسی نیز، اما نه تنھا با مشکالت و چالش ھای دیر باز خود،  –بازی در میدان لیبرال .  دمکراسی اقبال نشان داده اند –کھنه بازی در میدان لیبرال 

قدرت گیری احزاب .   دمکراسی ھای موجود، روبرو است  –که در عین حال با مشکالت مضاعف ناشی از تضعیف عناصر دمکراتیک در ساختار لیبرال 
قطعاً با )  و این امکان در عالم تئوریک و انتزاع قطعاً غیر ممکن نیست ( دمکراسی، اگر ممکن ھم باشد  –کارگری در چھارچوب لیبرال  –سوسیالیست 

 تن سپردن به برخی از الزامات سیاسی مھم و از جمله عقب نشینی از بخشی از اھداف و آماج ھای سوسیالیستی و جایگزینی برخی از پروژه ھای
بعالوه، حفظ قدرت سیاسی در چھارچوب این سیستم، تنھا با عقب نشینی ھای استراتژیک بیشتر و .  انقالبی با پروژه ھای رفرمیستی ممکن است

ادیکال و رتعریف و باز تعریف اھداف و آماج ھای کوتاه مدت و دراز مدت احزاب کارگری در راستای تخفیف و تقلیل ھر چه بیشتر خصلت ضد سرمایه داری 
 .  این اھداف امکان پذیر است

دمکراسی، اما کماکان این حقیقت است که این سیستم در ھمه حال شرایط بھتر و مناسب تری برای قدرت ورزی  –مشکل بزرگتر در رابطه با لیبرال 
ظ قدرت حف احزاب و جریانات بورژوایی و تبدیل گفتمان بورژوایی به گفتمان عمومی مردم فراھم می آورد و شانس احزاب وجریانات بورژوایی برای کسب و

دمکراسی منشاء و   –این در حالی است که مشخصات ساختاری و عناصر بنیانی و ھویتی لیبرال .  سیاسی را، به نحو قابل توجھی تقویت می نماید
دمکراسی طبقه کارگر و احزاب  –منبع تحمیل شرایط رقابتی سخت و نابرابری به طبقه کارگر و احزاب و گروه ھای ھوادار آن می باشد و در فضای لیبرال 

ی الزم ابرو گروه ھای مدافع آن، به ھیچ وجه از شرایط برابر و منصفانه ای برای تبدیل گفتمان سوسیالیستی به گفتمان عمومی مردم و از آزادی و بر
 ) ٢.(برای قدرت ورزی در صحنه رقابت سیاسی برخوردار نیستند

دمکراسی نه میدان ظھور توانایی و قدرتمندی چپ رادیکال و مدافعین راستین سوسیالیسم و کمونیسم، که صحنه ظھور خالقیت ھا و   –لیبرال 
تا آنجا که به سوسیالیسم  و پروژه .   توانائیھا بورژوازی و آوردگاه قدرت نمایی و ظفرمندی بورژوازی و مدافعین رنگارنگ سرمایه داری است

دمکراسی در بھترین حالت می تواند میدان قدرت ورزی مناسبی برای رفرمیست ھایی باشد که از سوسیالیسم،  –سوسیالیستی مربوط است، لیبرال 
 . تنھا اصرار به نامی دل خوش دارند و در عمل تنھا به انسانی و دمکراتیک تر کردن چھره سرمایه داری می اندیشند

نسبت به نظرگاھی که رھایی طبقه کارگر از شر و نکبت سرمایه ) اگر نه انکار قطعی ( این ھمه، دالیل سلبی و ایجابی محکمی است بر تردید جدی 
ابر و بر داری را، تنھا با صعود حزب پیشاھنگ یا احزاب و گروه ھای مدافع طبقه کارگر به عرصه قدرت دولتی تداعی می کند و حاکمیت حزب و طبقه را

، و با تداعی خواست، اراده و آرزوی گردان نخبگان مدافع طبقه با خواست، اراده و آرزوی طبقه، در "حزب بجای طبقه"با نشاندن .  یکسان فرض می کند
واقع ھمه اھداف و نقشه ھای راھبردی چپ انقالبی برای تحقق این اھداف رنگ و بوی ویژه گرفت و تصویر مسخ شده و معوجی از سوسیالیسم و 

با مشروعیت یابی ھر چه .   حاکمیت سوسیالیستی به الگو و ایده آل طیف گسترده ای از مبارزان و تالش گران کمونیست و سوسیالیست تبدیل شد
ت و باخبیشترخواست و منافع گردان نخبگان، اھداف، ارزشھا، نوع و لحن گفتمان سرمایه ستیز، آزادی طلب و استبداد ستیز آغازین چپ انقالبی رنگ 

 . جای خود را یا به اھداف، ارزشھا و گفتمان رفرمیستی و یا به اھداف، ارزشھا و گفتمان قدرت محور و آزادی گریز داد
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، اما نه تنھا با اھداف نھایی طبقه کارگر و نیازھای ایجاد و ماندگاری "قدرت حزب ھمان قدرت طبقه است "  و یا "  حزب بجای طبقه "  فرادستی ایده 
ر عرصه و دعناصر حیاتی سوسیالیسم مبتنی بر اراده آزاد توده وسیع مردم ناسازگار و نا ھمساز به نظر می رسد، که در مسیر مبارزه با سرمایه داری 

حقیقت آنستکه .   تعیین خطوط و مواضع تاکتیکی نیز، منشاء و منبع بروز بسیاری از تناقضات و گیج سری ھای به ھنگام و نابھنگام چپ رادیکال است
با نشاندن .   به تاثیر بنیانی آن در سترونی و نا کام گذاردن اھداف و آرمانھای نھایی طبقه کارگر محدود نمی شود"  حزب بجای طبقه "  مشکل  ایده 

ود و ی شمنافع و قدرت حزب بجای منافع و قدرت طبقه، کار پیشروی بسوی اھداف و آماج ھای نھایی طبقه کارگر نیز با چالش ھا و موانع جدی ھمراه م
منطق چینش تاکتیکی چپ از پاسخگویی به نیازھا و ضروریات اعتالی جنبش خود آگاھی، خود سامانیابی، خود رھایی و خود مدیریتی کارگران و 

با حرکت از موضع منافع حزب، یا رفرمیسم و دخیل بستن به موفقیت اقدامات اصالحی کوچک و بزرگ به دست مایه قدرت .   زحمتکشان باز می ماند
درت ن قورزی گردان نخبگان تبدیل شده و اھداف و آماج ھای انقالبی و ساختار شکنانه به زینت برنامه ای فرو می کاھد و یا سرنگونی و بزیر کشید

 .   بورژوازی بر صدر می نشیند و شیفتگی سانتامانتالیستی و مجنون وار به انقالب و قیام عمومی دست مایه قدرت ورزی حزبی قرار می گیرد
یل دخ آری آنجا که چپ از علقه ھای انقالبی و رادیکال خود دست نمی شوید و نخبگان مدافع طبقه حرص و ولع قدرت ورزی و امتیاز طلبی خود را با

بستن به پیروزی ھای پارلمانتاریستی و چشم پوشی از اھداف بزرگ و انقالبی تسکین نمی بخشند، تقدیس انقالب و قیام عمومی به دست مایه 
نی و رھاقدرت ورزی گردان نخبگان و به ھدفی در خود عروج می کند و راه را بر پاسخگویی به نیازھای اعتال جنبش خود باوری، خود سامانیابی، خود 

 .  خود مدیریتی کارگران و زحمتکشان می بندد
ھای مقوم  لفهبا باژگونه کردن رابطه قدرتی حزب و طبقه در دستگاه فکری چپ رادیکال، اما ما با تغییر و دگرگونی بنیادی و ھمه جانبه ای در ترسیم مو

به عوض (  با محور قرار دادن مبارزه برای شکل گیری حاکمیت مبتنی اقتدار آحاد کارگران و زحمتکشان .   و اساسی ھویت چپ مواجه خواھیم بود
ھمراه با تغییرات عمده و )  و یا ھر عنوانی که برای چنین تشکلی بپسندیم (  در سر فصل برنامه و استراتژی حزب کارگری ) حاکمیت حزب پیشاھنگ 

اساسی در ترسیم نوع حاکمیت سیاسی مطلوب کارگری و نوع اقتصاد سوسیالیستی، ما شاھد تغییرات عمده و اساسی ای در تعریف و ترسیم 
نه تنھا ما را به شکل و شمایل دیگری از سوسیالیسم و تعریف و تعبیر " حزب جانشین گرا " گسست از ایده .  مبانی تاکتیکی چپ رادیکال خواھیم بود

نحو جدی  به دیگری از آزادی، برابری و انقالب رھنمون می شود، که نگاه ما به روش ھای مبارزه و درک ما از فرصت ھا و راھگشائی ھای تاکتیکی را نیز
من در اینجا به دلیل اجتناب از طوالنی شدن بحث حاضر، از ترسیم و تشریح دامنه تغییرات مترتب بر ارزشھا و اھداف نھایی .  و بنیادی تغییر می دھد

نین تغییراتی در ر چچپ رادیکال اجتناب کرده و در برخورد به تغییرات مترتب بر مبانی تاکتیکی چپ رادیکال نیز، تنھا به واکاوی و مداقه در نشانه ھا و ظھو
 .  تاکتیک چپ نسبت به موضوع رفرم و حرکات اصالح گرایانه بسنده خواھم کرد

 یاداشت
حزب "  در چھارچوب دیدگاھی که منافع عمومی و درازمدت طبقه را کم وبیش در آئینه سود و زیان قدرتی حزب پیشاھنگ سراغ می گیرد و از .  ١

.  جانبداری می کند، البته ما با دو رویکرد متفاوت و کیفاً متمایز در برخورد به موضوع رفرم مواجه ایم"  حاکمیت حزب بجای طبقه"و "  جانشین گرا 
سی بخشی از چپ رادیکال سنتی از موضع الترا چپ و با حرکت از منطق ساده جبری فقط به سود و زیان آنی و مطلق ھر رفرم برای حزب و گروه سیا

و )  و نه نفع آنی و نفع آتی و درازمدت (  بر اساس این رویکرد، مبنای قضاوت و داوری پیرامون ھر رفرم و اقدام اصالحی، فقط نفع آنی .   خود عنایت دارد
در نگاه طیف الترا چپ، ھر رفرم و اقدام اصالحی یا به تقویت موقعیت .   مورد عنایت قرار می گیرد)  و نه نفع نسبی و نفع مطلق (  فقط نفع مطلق 

ھژمونیک چپ انقالبی و به تضعیف وزن سیاسی و موقعیت ھژمونیک طیف گسترده دشمنان و رقبای سیاسی آن منجر می شود و یا کامالً برعکس، 
در این دیدگاه، ھمه دشمنان و رقبای سیاسی چپ رادیکال صف واحدی را .   موقعیت رقبا و دشمنان آنرا به قیمت تضعیف موقعیت آن بھبود می بخشد

و (  تشکیل می دھند و در ھمه شرایط، نفع ھمه و یا بخشی از رقبا و دشمنان سیاسی حزب کارگری، با تضعیف موقعیت ھژمونیک و ضرر و زیان مطلق 
از این نگاه، شطرنج سیاسی جامعه به مسابقه ای تک برنده ای شبیه است و وجود .   حزب کارگری و کمپ چپ رادیکال گره خورده است)  نه نسبی 

منتفع سازد، غیر   –و البته به نسبتھای متفاوت   -شرایطی که یک رفرم حزب کارگری، چپ رادیکال و بخشی از احزاب و جریانات بورژوایی را ھمزمان 
در چھارچوب این رویکرد ھر رفرم و ھر جنبش اصالح گرایانه ای که با رھبری و یا حمایت جدی بخشی از جریانات بورژوایی پا بگیرد، .   قابل تصور است

 .   بطور قطع مخالف منافع کارگران و زحمتکشان و از قبل محکوم و قابل تخطئه است
اگر چه بسیاری گرایشھای موجود در چپ (  چنین نگرش سلبی، یک سویه و غیر منطقی، البته مورد توافق ھمه طیفھای چپ رادیکال سنتی نیست 

و ھمه گرایشھای موجود در چپ رادیکال سنتی با چنین رویکرد افراطی )  انقالبی ایران به میزان کم و زیادی از چنین بیماری کشنده ای رنج می برند 
در نگاه بخشی از چپ رادیکال سنتی وجود شرایطی که یک رفرم در عین بھبود و تقویت موقعیت ھژمونیک بخشی از کمپ سیاسی .   ھم آوا نیست

با اینھمه، در نگاه این بخش از چپ .  بورژوازی به تقویت و ارتقاء موقعیت ھژمونیک کمپ سیاسی مدافعین طبقه کارگر نیز یاری رساند، منتفی نیست
من بعدا به مشکل و (  رادیکال سنتی نیز ھر رفرم و اقدام اصالح گرایانه، تنھا ھنگامی می تواند از تیررس تخریب و تخطئه چپ انقالبی به دور باشد 

که )  خت تناقض موضع چپ انقالبی در مواجه با شرایطی که یک رفرم و اقدام اصالح گرایانه را شایسته حمایت و پشتیبانی اعالم می کند، خواھم پردا
 .رفرم مزبور موقعیت ھژمونیک حزب کارگری و کمپ سیاسی چپ رادیکال را بسی بیش از احزاب و جریانات بورژوایی بھبود بخشد

به مبسوط سخن "  بحثی درباره مبانی دمکراسی مشارکتی "  من در رابطه با محدودیت ھای ذاتی لیبرال دمکراسی در مقاله دیگری تحت عنوان   -٢
 .گفته ام

 )قسمت سوم (  
 در تغییر مبانی تاکتیکی چپ رادیکال" حزب جانشین گرا " بازتاب گسست از ایده  -

یک ھمانطور که پیش از این گفتم، در دستگاه فکری چپ رادیکال سنتی مقتضیات و الزامات قدرت ورزی حزب پیشاھنگ و مولفه تقویت موقعیت ھژمون
دایت و ھآن از نقش ویژه و منحصر بفردی در جسم و جان دادن به تاکتیک چپ رادیکال سنتی در مواجه با رفرم ھا و حرکات اصالح گرایانه تحت حمایت 

با باژگونه کردن رابطه قدرتی حزب و طبقه در دستگاه فکری چپ رادیکال، اما ھمراه با ظھور تغییر اساسی در درک .  جریانات بورژوایی، برخوردار است
و دی تاکنونی چپ رادیکال از اھداف و آماج ھای بلند مدت طبقه، نگاه آن به روش ھای مبارزه و فرصت ھا و راھگشائی ھای تاکتیکی نیز به نحو ج

 .بنیادی تغییر می یابد
 

با حذف کسب قدرت دولتی .  در این میان، چگونگی رویکرد چپ رادیکال به موضوع رفرم و انقالب بویژه دگرگونی و تغییر عمده ای را شاھد خواھد بود
توسط حزب از آماج مقدم چپ رادیکال، نگاه و چگونگی برخورد چپ رادیکال به رفرم ھا، تحرکات و جنبش ھای رفرمیستی تحت رھبری و مدیریت 

و انقالب رم بورژوازی از بنیاد دچار تحول خواھد شد و علت بسیاری از آشفته فکری ھا، تناقضات و خطاھای تاکتیکی چپ رادیکال در برخورد به مقوله رف
 .  از میان برداشته خواھد شد

ھر  به تالش حزب پیشاھنگ برای صعود از پلکان قدرت، مقتضیات و الزامات تثبیت و تقویت موقعیت ھژمونیک حزب را به اصلی ترین فاکتور در برخورد
با کنار نھادن ایده تسخیر قدرت دولتی توسط حزب پیشاھنگ، اما معیار چپ رادیکال .  رفرم کوچک و بزرگ و در اتخاذ ھر تاکتیک در برابر آن تبدیل می کند

یعنی درجه خود آگاھی، خود باوری و خود سامان یابی در صفوف (  برای قضاوت و داوری پیرامون یک رفرم، ھمانا موقعیت و ظرفیت عمومی طبقه 
برای فراتر رفتن ) کارگران و زحمتکشان و میزان تجربه و مھارت آنھا در اعمال اشکال مختلفی از خود مدیریتی و خود گردانی در محل زیست و محل کار 

 .از سطح ھر رفرم و دست یابی به اھداف و آماج ھای سطوح عالیتر خواھد بود
و  -ه نگابا حرکت از موضع قدرت یابی آحاد طبقه، ھر رفرم ابتکاری بورژوازی و ھر تحرک و جنبش رفرمیستی تحت رھبری و ھدایت نیروھای بورژوایی، آ

در خور و شایسته تخطئه و انکار چپ رادیکال تشخیص داده می شود که کارگران و زحمتکشان حقیقتاً از آگاھی، سامان یابی و توانایی   -فقط آنگاه 
این حقیقتی است که .   تحمیل رفرم ھای سطوح عالیتر به بورژوازی و یا انجام تحوالت انقالبی و بنیانی در مسیر ایجاد سوسیالیسم، برخوردار باشند

ی از بانموفقیت ھر رفرم ابتکاری نیروھای بورژوایی و پیشروی و موفقیت جنبش ھای رفرمیستی تحت حمایت و ھدایت جریانات بورژوایی، منبع ایجاد ان
ی در وایتوھم و آگاھی کاذب نسبت به اقتدار و توانایی بورژوازی برای حل معضالت جامعه، و از جھات معین، تحکیم بخش و تقویت کننده گفتمان بورژ

این نیز حقیقتی است که موفقیت ھر رفرم ابتکاری نیروھای بورژوایی و پیروزی ھر جنبش رفرمیستی تحت رھبری جریانات .    سطح عمومی است
و نه ضرورتاً (بورژوایی، حداقل در کوتاه مدت، به تقویت پایه ھای قدرتی و گفتمانی بخشی از نیروھای کمپ بورژوازی و به موازات آن، تضعیف نسبی 
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 .گفتمانی نیروھای سیاسی مدافع منافع کارگران و زحمتکشان راه خواھد برد –موقعیت سیاسی ) مطلق
 در اینھمه، اما چیزی از این حقیقت نمی کاھد که ھر رفرم و ھر جنبش رفرمیستی با بھبود شرایط زیست و قدرت ورزی آحاد کارگران و زحمتکشان،

عین حال ممکن است امکانات و فرصت ھای نوینی برای رشد و اعتالء خود آگاھی طبقاتی کارگران و زحمتکشان و کسب مھارتھای مربوط به خود 
ھر رفرم و اقدام اصالح گرایانه ممکن است که به بھبود شرایط زندگی و کار .   سامان یابی، خود رھانی و خود مدیریتی توسط آحاد طبقه، فراھم آورد

و در جایی که سطح  -امری که در شرایط معین .  کارگران و زحمتکشان و یا به دمکراتیزه شدن بیشتر فضای سیاسی و فضای عمومی و یا ھر دو راه برد
 -د مبارزاتی کارگران و زحمتکشان ظرفیت قابل توجھی برای طرح و دست یابی به مطالبات انقالبی و حتی رفرم ھای سطوح عالیتر را نشان نمی دھ

 . می تواند در خدمت باروری و اعتالء خود آگاھی، خود سامان یابی، خود رھانی و خود مدیریتی کارگران و زحمتکشان قرار گیرد
و حتی در شرایطی که سطح مبارزاتی کارگران و زحمتکشان طرح و دست یابی به مطالبات انقالبی و حتی رفرم  - اینکه چرا چپ رادیکال سنتی غالباً 

از در انکار و تخطئه ھر رفرم و ھر جنبش رفرمیستی تحت حمایت و ھدایت جریانات بورژوایی ظاھر می شود،  - ھای سطوح عالیتر را اجازه نمی دھد
حزاب و گروه ھای سیاسی ایعنی  -این امر اساسان به ماھیت و نظام واکنشی نوع تشکل سیاسی چپ رادیکال سنتی .  پاسخ آسان و ساده ای دارد

داد قلمای که خود را تجسم تمام و کمال خواست و اراده کارگران و زحمتکشان تصور و کسب قدرت دولتی به نیابت از آحاد طبقه را رسالت اصلی خود 
ازنقطه نظر یک حزب و یا گروه سیاسی رادیکال که از یک سو خود را مظھر خواست و اراده تاریخی طبقه و صعود خود به قدرت .  مربوط است -می کنند 

صت ارضاء فر دولتی را مترادف پیروزی قطعی پرولتاریا بر دشمن طبقاتی تلقی می کند و از سوی دیگر ماندگاری اش بر اصول و آرمانھای انقالبی کارگران
کاری که چپ (  تمایالت قدرت طلبانه اش از طریق شریک شدن در بند و بست ھای سیاسی با احزاب و جریانات بورژوایی را از آن سلب می کند 

گفتمانی احزاب بورژوایی و دشمنان سیاسی آنرا  –طبیعتاً ھر رفرم و ھر جنبش رفرمیستی ای که موقعیت سیاسی ) رفرمیست بدان ھمت می گمارد 
برای چنین حزب و گروه سیاسی، ھر رفرم و ھر جنبش رفرمیستی که به .   را تحکیم و تقویت نمایند، جز به انکار و تخطئه نمی تواند پاسخ بگیرد

 . فرادستی دشمنان طبقاتی و رقبای سیاسی آن راه برد، آشکارا افق دست یابی به ھدف مقدم آن، یعنی کسب قدرت سیاسی را به عقب می برد
چنین توافق و ھمراھی، اما اگر از .  چنین حزبی البته ممکن است که در شرایط معین با یک رفرم و یا جنبش رفرمیستی از در توافق و ھمراھی در آید

برای احزاب بورژوایی ھمراه )  اگر نه زیان آشکار (  یک رویکرد رفرمیستی نشان نداشته باشد، قطعاً باید با سود بیشتر برای حزب کارگری و سود کمتر
به تعبیر بھتر باید بر تامین ھژمونی و فرادستی چپ رادیکال معطوف باشد و شانس حزب کارگری و چپ انقالبی برای کسب قدرت دولتی را در .  باشد

حال اگر یک رشته رفرم و یا یک جنبش رفرمیستی ھمراه با ایجاد گشایش ھای بزرگ و کوچک در زندگی .  برابر رقبا و دشمنان طبقاتی آن تقویت نماید
 اینمردم و حتی سھل و آسانتر کردن شرایط بسط خود آگاھی و خود سامانیابی در صفوف کارگران و زحمتکشان، به ایجاد مشروعیت و محبوبیت برای 

انکار و تخطئه  قاً یا آن حزب بورژوایی راه برد و پایه ھای قدرتی و نفوذ ھژمونیک آن را در برابر حزب کارگری و چپ رادیکال تقویت نماید، چپ رادیکال منط
 . چنین رفرم و جنبش رفرمیستی را قابل تامل نخواھد یافت

گفتمانی پرولتاریا، صرفا با سود و زیان قدرتی احزاب و گروه ھای سیاسی  –اما نفع و زیان جبھه سیاسی ) و نه حزب ( با حرکت از منافع قدرتی طبقه 
در شرایط معین و در موقعیتی که درجه آگاھی، حد سازمان یابی و سطح مبارزاتی جنبش طبقاتی کارگران و .   کارگری مدعی قدرت مترادف نیست

انات جریزحمتکشان فراتر رفتن از رفرم ھا را میسر نمی سازد، موفقیت یک رفرم ابتکاری بورژوازی و پیروزی یک جنبش رفرمیستی تحت رھبری و ھدایت 
گفتمانی پرولتاریا  -چه بسا نفع قابل توجھی برای جبھه سیاسی  –حتی برغم تقویت موضع سیاسی گفتمانی بخشی از جریانات بورژوایی  -بورژوایی 

تالش برای به شکست کشاندن رفرم ھا و جنبش ھای رفرمیستی تحت ھدایت و رھبری جریانات بورژوایی، چه بسا تالش ھا و .   به ارمغان بیاورد
تحرکات برخی از جریانات بورژوایی برای کسب مشروعیت و محبوبیت عمومی و عروج به قدرت دولتی با پشتوانه حمایت عمومی را، به شکست 

ایجاد مانع در برابرکسب مشروعیت و محبوبیت جریانات بورژوایی، اما در جایی که چشم انداز مبارزاتی کارگران و زحمتکشان ناروشن و افق .   بکشاند
بر  ازیصعود کارگران و توده لگد مال شده به عرصه قدرت دولتی حقیقتاً دور از دسترس است، چه بسا با تحکیم قدرت ارتجاعی ترین جناح ھای بورژو

در چنین موقعیتی تالش برای به شکست کشاندن .  ھمراه گردد) ھر چند بی پشتوانه حمایت مردمی و با توسل به زور و سرکوب عریان ( قدرت دولتی 
ی کارگران ریتجریان رفرم و تمرکز آتش حمله بر روی نیروھای بورژوایی ھواه خواه رفرم، قطعاً چشم انداز اعتالء خودآگاھی، خود سامان یابی و خود مدی

 .   و زحمتکشان را روشنی نخواھد بخشید
البته چاره ای ندارند جز آنکه سود و زیان و )  و از جمله احزاب مدعی سوسیالیسم و کمونیسم(  احزب و گروه ھای سیاسی مدعی قدرت دولتی   

از موضع ھر حزب و .  قدرتی رقیب به قضاوت بنشینند -ضعف و قدرت خود را ھمیشه در آئینه سود و زیان و ضعف و قدرت احزاب و گروه ھای سیاسی 
و گروه سیاسی مدعی قدرت سیاسی، انکار و تختطئه ھر اقدام و ھر حرکت سیاسی که به مشروعیت و محبوبیت رقبا و دشمنان سیاسی آنھا راه برد 

 امکان دست یابی آنھا به قدرت سیاسی را با موانع و مشکالت بیشتری مواجه سازد، شرط عقل سیاسی و الزام بازی در میدان سیاست است
قدرتی   –سود و زیان طبقه و منافع قدرتی آحاد کارگران و زحمتکشان، اما ھمیشه در آئینه سود و زیان و ضعف و قدرت احزاب و گروه ھای سیاسی 

نه ضعف و افول قدرت جریانات بورژوایی ضرورتان حاوی و حامل گسترش میدان قدرت ورزی سیاسی توده کارگر و زحمتکش .  بورژوایی به دیده نمی آید
سود و زیان طبقه و .   است و نه فراز اقبال سیاسی این یا آن حزب و جریان بورژوایی ضرورتاً عامل و حامل تنگ شدن میدان قدرت ورزی سیاسی آنھا

و منافع قدرتی آحاد کارگران و زحمتکشان اساساً با سخت و صعب العبور شدن و یا سھل و ھموار شدن  مسیر انکشاف مبارزه طبقاتی قابل سنجش 
حتی اگر با عروج قدرتی یک یا چند حزب و گروه بورژوایی ھواخواه رفرم و  –در این مسیر موفقیت و پیروزی یک جنبش رفرمیستی .  اندازه گیری است

چه بسا با کاستن از گستره فضای خفقان و سرکوب   –تضعیف نسبی قدرت ھژمونیک نیروھای سیاسی متعلق به کمپ چپ و کارگری ھمراه باشد 
تالء اع سیاسی و با فراھم نمودن برخی تسھیالت الزم برای پاگیری و رشد نھادھای جامعه مدنی و احتماالً نھاد ھای قدرتی بینابینی، سخت در خدمت

 . جنبش خود آگاھی و خود رھانی طبقه کارگر قرار گیرد
 درک محدود از دایره قدرت سیاسی

 چپ رادیکالی که صعود خود به عرصه قدرت دولتی را تجسم بخش قدرت کارگری می بیند، در واقع دایره قدرت سیاسی را کم و بیش با حدود قدرت
از این منظر، نفع و زیان ھر اقدام سیاسی اساساً با تاثیر آن در معادالت قدرتی فی مابین احزاب و جریانات سیاسی در قدرت و .  دولتی ترسیم می کند

در این چھارچوب ھر آنچه به تداوم سلطه احزاب و جریانات بورژوایی بر اھرم قدرت دولتی و به دوری بیشتر نیروھای .  خارج از قدرت، قابل سنجش است
در این راستا رفرم ھا و .   سیاسی مدافع کارگران و زحمتکشان از قدرت دولتی یاری رساند، منطقاً می باید مورد انکار و تختطئه چپ رادیکال قرار گیرد

نھا بر حریم ه آاقدامات اصالح گرایانه تحت حمایت و ھدایت جریانات بورژوایی با ایجاد مشروعیت و محبوبیت برای جریانات بورژوایی و تداوم و تحکیم سلط
 .درخور انکار و مذمت اند که شمشیر خون چکان سرکوب و ارعاب برھنه و آشکار) اگر نه بیشتر ( قدرت دولتی، ھمانقدر 

ی دھد ش مدر این نگاه به قدرت سیاسی، اما قدر و اھمیت اقدامات اصالح گرایانه ای که ثقل قدرت دولتی و میزان دخالت آن در حیات اجتماعی را کاھ
حتی آنگاه که یک رفرم و .  چنانکه باید، برسمیت شناخته نمی شود) فارغ از تاثیر آن بر معادالت قدرتی فی مابین احزاب و جریانات بورژوایی و کارگری( 

ری و احزاب و ارگاقدام اصالح گرایانه مورد تائید قرار می گیرد، اساس و مبنای چنین تائیدی بر تاثیر آن در معادالت قدرتی فی مابین احزاب و جریانات ک
 .   جریانات سیاسی متعلق به کمپ بورژوازی استوار است

این در حالی است که از زاویه منافع قدرتی توده طبقه، اھمیت محدود شدن شعاع قدرت دولتی و فرو کاھیدن سیطره دولت بر شعون زندگی 
چه در مفھوم منفی و چه در مفھوم مثبت ( اجتماعی، اساساً نه به تاثیر آن در معادالت قدرتی احزاب و جریانات سیاسی، که به گسترش حریم آزادی 

فضایی که محل شکل گیری و شکوفایی نھادھای قدرتی (  و به بسط فضای جامعه مدنی و فضای بینابینی جامعه مدنی و حریم قدرت دولتی )  آن 
محدود شدن شعاع قدرت .  مربوط است) نوین، یعنی نھادھایی از نوع شوراھای محله و شوراھای کارخانه و سایر نھادھای خود مدیریتی پایه ای است 

می  ولددولتی و فرو کاھیدن سیطره دولت بر شعون زندگی اجتماعی، خود به خود فضای بازی را برای قدرت ورزی توده ھا در جایی که قدرت توده ھا ت
 .  یابد، پا می گیرد و به بلوغ می رسد، یعنی محیط خارج از حریم قدرت دولتی، وسعت می بخشد

بمثابه یک گروه نخبه متشکل از فعالین مدافع سوسیالیسم و کمونیسم و با ساختار تشکیالتی ای مبتنی بر ( چپ رادیکالی که قدرت را نه برای خود 
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قدرتی  مبتنی بر  اقتدار (  که قدرت را حقیقتان برای مردم کوچه و کارخانه )  تشکیالتی   –سلطه و رھبری تعداد انگشت شماری از نخبگان سیاسی 
مردم کوچه و .   می خواھد، اما نمی تواند حریم قدرت سیاسی را به حیطه قدرت دولتی محدود ببیند)  نھادھای محل زیست و محل کار ھمه افراد 

ت و واسکارخانه نمی توانند ھمچون احزاب و گروه ھای نخبه محور، قدرت دولتی در شکل و شمایل تاکنونی آنرا اسباب قدرت ورزی خود قرار دھند و خ
برخی از تجربه ھای استثنایی ھمچون کمون پاریس البته در این شکل و شمایل (  اشکال تاکنونی دولت .   اراده آزاد خود را از طریق آن به اجرا گذارند

اشکال تاکنونی دولت از ظرفیت ھای .   برخودار از اسباب و لوازم ضروری برای حاکمیت نخبگان و اساسا محل قدرت ورزی نخبه ھا است) نمی گنجد 
دولتھا در شکل و شمایل تاکنونی آن، نه محل سلطه آحاد مردم بر قدرت که ابزار سلطه گروه .   الزم برای قدرت ورزی توده وسیع مردم خالی است

 .  بر آحاد مردم است)  چه مدافعین سرمایه داری و چه شیفتگان سوسیالیسم ( کوچک نخبگان 
،اما )  بر خالف صعود احزاب و گروه ھای سیاسی به عرصه قدرت (  عمومی شدن تجربه قدرت سیاسی و عروج توده ھا به صحنه واقعی حکومت 

حق مردم در حکومت بر خود و ایجاد نظام مبتنی بر خود حکومتی و خود مدیریتی مردم آنگاه رنگی از .   اساساً با کسب قدرت دولتی آغاز نمی شود
به کرده تجرواقعیت بخود خواھد گرفت، که در گام اول توده مردم انواعی از اشکال خود مدیریتی و خود گردانی را در محدوده محل زیست و محل کار خود 

بسط قدرت ورزی مردم کوچه و کارخانه، آنگاه از چشم انداز روشن و امید .   باشند و برای قدرت ورزی در کانون ھای اصلی قدرت آموخته شده باشند
ل بخشی برخوردار خواھد شد که شرایط الزم برای شکوفایی و بسط نھادھای جامعه مدنی و محیط سیاسی آزاد و امنی برای تجربه حداقلی از اشکا

در چھارچوب نھادھایی ھمچون اتحادیه، سندیکا، تعاونی ھای محلی و کارگری، انجمن ھای )  ھر چند بطئی و محدود (  خود مدیریتی و خود گردانی 
به تعبیر دیگر، تجربه خود مدیریتی و خود گردانی برای کارگران و زحمتکشان نه از حریم قدرت دولتی، که از .  خانه و مدرسه و غیره فراھم شده باشد

 .   خارج این حریم آغاز می شود
عمارتی که نه تنھا پایه ھای آن که بعضاً جزئیات قابل توجھی از نما و بدنه آن در خارج از .   عمارت قدرت تودھا در حقیقت، عمارتی از نوع دیگر است

شعاع قدرت دولتی در .   در این عمارت بی تردید جایی نیز برای قدرت دولتی در نظر گرفته می شود.  حریم قدرت دولتی  ساخته و پرداخته می شود
قدرت .   این عمارت ،اما سخت محدود، عرصه قدرت ورزی آن سخت تحت کنترل و حسابرسی و ثقل قدرت در آن سخت پراکنده و در چرخش است

و این قدرت دولتی تا آن ھنگام که نشانه ای از اختالف طبقاتی وجود دارد و تا آن ھنگام که (  دولتی در این عمارت اگر چه ھنوز قدرت دولتی است 
اما چه آھسته و چه پر شتاب به ) اختالفات بیشمار انسانھا در قالب اختالفات دوست و دشمن تظاھر بیرونی می یابد، ھنوز پایداری نشان خواھد داد 

قدرت سیاسی در این .   این عمارتی است که در آن قدرت دولتی نه بر فراز قدرت توده ھا، که تابع قدرت توده ھا است.   میرنده گی سیر خواھد کرد
گروه ھای مرجع در آن سخت متنوع، سخت پراکنده، .  جریان دارد) بر خالف تمام اشکال حکومت نخبگان ( عمارت اساسا و به وجه غالب از پائین به باال 

قدرت در آن به .   دکمتر متکی به قدرت و ثروت و در ارتباط نزدیکتر و دائمی تر با توده مردم قرار دارند و از دامنه نفوذ و قدرت نسبتا محدودی برخوردارن
متناسب با محل و موقعیت ( لحاظ زمانی محدود، از جنبه کیفی سخت تحت کنترل و حسابرسی و به میزان زیادی متکی بر خواست و اراده آحاد مردم 

البته از نوع متعارف " ( نه دولت " و "  شبه دولت " و به تعبیری این عمارتی است که قدرت سیاسی  در آن بیش از پیش با خصلت .  است) قدرت ورزی 
 .  تداعی خواھد شد) و تاکنونی آن 

تالش برای محاط و محدود ) و نه احزاب و گروه ھای سوسیالیست و کمونیست طالب قدرت ( ھم از اینرو، از موضع منافع قدرتی توده کارگر و زحمتکش 
و در حقیقت تالش برای ایجاد محیط سیاسی آزاد و مناسبی جھت   -کردن قدرت دولتی و تالش برای تمرکززدایی و دمکراتیزه کردن بیش از پیش آن 

قدرتی بینابینی ھمچون نھادھای مبتنی بر خود   -شکل گیری و شکوفایی  نھادھای قدرتی نوین؛ یعنی نھادھای جامعه مدنی و نھادھای سیاسی 
در فقدان خود آگاھی الزم در صفوف آحاد .   از اولویت و اھمیت بسیار برخوردار است  -مدیریتی توده ای و نھادھای شورایی محل کار و محل زیست 

گردانی ود کارگران و زحمتکشان، در فقدان زنجیره ای قدرتمند از نھادھا و سازمانھای صنفی و سیاسی که در ساختار خود، الگویی از خود مدیریتی و خ
ن آحاد وسیع بی را به نمایش گذارده و آگاھانه از برقراری خود حکومتی توده ای دفاع کنند و در فقدان حد معینی از تجربه خود مدیریتی و خود حکومتی در

ایی و شورمردم، تسخیر قدرت دولتی بدست مردم نیز ضرورتاً شرایط و لوازم ضروری را برای بر صدر نشاندن توده کارگر و زحمتکش و ایجاد حکومت نوع 
 .       دمکراسی نوع مشارکتی، فراھم نخواھد ساخت

شاید پیشروی بسوی خرد و محدود شدن ھر چه بیشتر قدرت نھادھای دولت مرکزی، افزایش قدرت و اقتدار نھادھای ) راه مردم به قدرت (در این راه 
قدرتی محلی و منطقه ای، دمکراتیزه شدن ھر چه بیشتر ساختار نھادھای دولتی، لگام زدن به قدر قدرتی بوروکراسی، گسترش حوزه آزادی ھای 

، فردی و سیاسی، دسترسی آزاد و بی محدودیت به اطالعات دولتی و غیره از اینکه کدام حزب و گروه سیاسی بر اھرم ھای قدرت دولتی حاکم است
این، .  این البته بر انکار تفاوت جدی در نوع و نتیجه استیالی این یا آن حزب و گروه سیاسی بر دستگاه قدرت دولتی، داللت ندارد.  بسی مھم تر باشد

اما به معنای آنست که قدر و اھمیت دست به دست شدن قدرت دولتی برای کارگران و زحمتکشان، اساسا از طریق گشایش ھایی که این دست به 
دست شدن قدرت در صحنه زندگی واقعی، در عرصه رفاه اقتصادی و بھبود کیفیت زندگی، در عرصه  نقش آفرینی و مدخلیت گسترده آحاد مردم در 

ناسب و مصحنه مدیریت امر سیاست و اقتصاد، در عرصه تمرکززدایی و دمکراتیزه کردن ھرچه بیشتر حیات نھادھای قدرتی و در مسیر ایجاد شرایط بھتر 
 .  تر برای ظھور نھادھای قدرتی سازگار با خود حکومتی مردم پدید می آورد، قابل تشخیص و اندازه گیری است

بمثابه حکومت توده ھا در برابر ( تا آنجا که به کارگران و زحمتکشان و به ایده آل حکومتی آنھا یعنی حکومت نوع شورایی و دمکراسی نوع مشارکتی 
و از جمله احزاب و گروه ھای سیاسی   -مربوط است، این نه تنھا احزاب و جریانات بورژوایی، که ھمه ھواخواھان حکومت نخبگان )  حکومت نخبه ھا 

راه توده ھا به قدرت نه صرفاً با سرنگونی این یا آن حکومت معین و نه حتی با .   در برابر ایده آل حکومتی آنھا قرار دارند  –کمپ چپ رادیکال سنتی 
در بی کسب قدرت دولتی توسط جریانات سیاسی مدعی دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان، که تنھا از کانال بسط و ارتقاء خودآگاھی و خودسامان یا

 .  دصفوف آنھا و از طریق ایجاد آمادگی برای جایگزینی نھادھا و سازمانھای دولتی با نھادھای قدرتی مبتنی بر خود مدیریتی توده ھا، می گذر
بدون تسخیر .  در مسیر قدرت یابی توده ھا و ظھور پایه ھای قدرت نوین، البته، تسخیر قدرت دولتی و در ھم شکستن آن غیر قابل چشم پوشی است

، عمارت قدرت توده ھا، عمارتی ناتمام، ناامن، غیر قابل سکنی برای )آنگونه که آنارشیستھا ساده انگارانه می پندارند ( قدرت دولتی بدست توده ھا    
بدون تسخیر قدرت دولتی، عمارت قدرت توده ھا به ھر .   یک زندگی متعارف و دائمی، و بسادگی در خطر فروپاشی و نابودی تمام و کمال خواھد بود

ید قرار تھداندازه وسیع، شکوھمند و متکی به پایه ھای قدرتمند، عمارتی است که در ملک تحت کنترل دیگران بنا شده و ماندگاری آن دیر یا زود مورد 
استواری و بر پایی چنین عمارتی و بویژه بسط حدود و امکانات آن، بدون تسخیر قدرت دولتی و  قطعی و رسمی کردن سند مالکیت آن، .  خواھد گرفت

مدافعین  و شیفتگان برپایی چنین عمارتی، چنانچه در .   در بھترین حالت یک ساده انگاری پر خطر و یک خبط استراتژیک و غیر قابل جبران خواھد بود
 .عزم خود برای بنای آن مصصمم باشند، قطعان ھیچگاه بر ضرورت تسخیر قدرت دولتی چشم فرو نخواھند بست

 بااینھمه، بدون گسترش و تعمیق جدی گفتمان خود مدیریتی و خود حکومتی در صفوف کارگران و زحمتکشان، بدون ظھور و شکوفایی اشکال متعددی
توده تی از نھادھای خود مدیریتی در اقصاء نقاط جامعه و بدون شکل گیری نوعی از قدرت دوگانه در قالب قدرت ورزی شبکه ای از نھادھای خود مدیری

ھا  ودهھا، تسخیر قدرت دولتی توسط مدعیان خوش نیت طرفداری از منافع کارگران و زحمتکشان نیز، ضرورتان راه را بر ظھور شکلی از خود حکومتی ت
جسم و جان نظام خود حکومتی توده ھا اگر بحد کافی در زھدان جامعه نشو و نما نیابد، تسخیر قدرت دولتی نه ضرورتان نوید بخش .  نخواھد گشود

را در ) و نه نخبه ھا ( ھم از اینرو، چپ رادیکالی که داعیه قدرت ورزی توده ھا .  تولد آن، که احتماالً حامل و عامل سقط نابھنگام و دردناک آن خواھد بود
چپ .   سر می پرورد، بیش از آنکه برای تولد قدرت نوین بی صبری پیشه کند، باید دل در گرو سالمت و رشد و نمو طبیعی جنین قدرت نوین بسپرد

باید تالش و ھمت خود را نه صرفاً پیروزی در جبھه جنگ برای تسخیر قدرت دولتی بدست توده ھا، که ) در تمایز با چپ رادیکال سنتی ( رادیکال نوین 
ثقل .  ایدبیش از آن به ایجاد میدانی از ھماوردی قدرتی در حریم جامعه مدنی و در فضای بینابینی میدان قدرت دولتی و حریم جامعه مدنی، معطوف نم

 .گفتمانی و کفه تالش سیاسی و سازمان گرایانه چپ رادیکال باید معرف و پاسخگوی نیازھا و الزامات چنین سمت گیری نوینی باشد
با اشاره به یکی از مشخصه ھای اصلی دمکراسی مشارکتی، "  بحثی درباره مبانی دمکراسی مشارکتی "  من در مقاله دیگری تحت عنوان  .١

 .یعنی تعمیم دمکراسی از حوزه سیاست به حوزه اقتصاد، خصلت ضد سرمایه دارانه دمکراسی مشارکتی را مورد بحث قرار داده ام
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 ! تنها دستاورد انقالب دمکراتیک، حکومت شوراها ست
 احمد فارسی 

بھمـن مـاه سـال  ٢٣توسط رفیق احمد فارسی نوشته شـده و در تـاریخ "  فراتر از شعارھا"این مطلب را که  بخش سوم از مجموعه 
در .  گذشته منتشر کردیم، در پاسخ به سوال ھای مکرر کارگران مبارز و  نیروھای مردمی در مورد ساختار حکومت شوراھا بوده است

ایـن .   مـی باشـد"  انقالب دمکراتیک"عین حال مشخص کننده درک مجموعه گروه و ھسته ھای ھمنظر با کارگران کمونیست ایران از 
می باشد و معتقد است که بورژوازی در ھیچ زمانی، چه " انقالب دمکراتیک"نظربه در تضاد و تقابل با برداشت بورژوازی بودن ماھیت 

دورانی که رشد کالسیک ماقبل انحصاری را می گذراند و چه پس از آن، در دوران امپریالیستی اش، ھرگـز داراِی ماھیـت دمکراتیـک 
در طول تاریخ نیز می بینیم کلیِه حقوق دمکراتیک بدست آمده در جوامـع مختلـف، .   نبوده است و ھرگز تواِن ارائه آن را نداشته است

فقط و فقط از طریق مبارزات اقشار مختلف پرولتری بر حکومت ھای سرمایه داری تحمیل شده و ھر زمان که نیروھـای پرولـتر قـدرت 
از لحاظ تئوریک نـیز، ایـن نظـر در . خود را از دست داده اند، این آزادی ھا نیز از طرف حکومت سرمایه داران باز پس گرفته شده است

بدست آمده که برخالف ادعای مائوئیست ھا، مدتھا قبل از مائو توسـط خـط رویزیونیـستی " دمکراسی نوین"تقابل با توھم بورژوایی 
ساله و با تکیـه بـر قـدرت رویزیونیـسم حـاکم در شـوروی،  ٨فرموله گشت و پس از مبارزه ای )  انترناسیونال سوم(فعال در کمینترن 

، این نھاد انقالبی را متصرف شـود و سـپس در سـطح جھـانی، ١٩٢٨توانست بر نیروھای کمونیستی غالب شده و در نشست سال 
 )، رامین رحیمی"بسوی انقالب"سردبیر (ھمراه با حکومت ھای سرمایه داری، به قتل و عام کمونیست ھای انقالبی بپردازد

 

 
در بخش گذشته دیدیم که اگر انقالب دمکراتیک در نیمه راه منحرف نشود و تا سرنگونی حکومت دیکتاتوری جمھوری اسالمی پیش رود، 

و اگر کمونیست . خالء ناشی از فروپاشی قدرت سیاسی باعث شکوفایی نھادھای شورایی در محالت و مراکز شغلی مردم خواھد شد
ھا تا آن زمان به وظیفه تاریخی خود عمل کرده باشند، مردم با آگاھی به نقش حکومتی این شوراھا، در فردای انقالب، بازسازی انقالبی 

ببینیم که این روند  .اما قبل از اینکه به بازسازی و نوسازی جامعه بپردازیم، بیاییم و در فردای انقالب کمی تأمل کنیم .را آغاز خواھند کرد
انقالبی با تمامی ھزینه ھایی که برداشتن سد دیکتاتوری بورژوازی به ما تحمیل کرده است، چگونه منافع ما را تأمین می کند؟ یا بقول 

 معروف سیاسیون، چه دستاوردی برای ما داشته است؟
این دستاورد را می توان با مقایسه ی آنچه که از  .مھمترین دستاورد و شاید تنھا دستاورد انقالب دمکراتیک، مردمی کردن حکومت است

انقالب دمراتیک مردمی روند مبارزاتی است که در طی  .میان برداشته شده و آنچه که در روند انقالب جایگزینش شده است توضیح داد
آن مردم بر حکومت دیکتاتوری بورژوازی ضربه وارد کرده آن را در ھم می پاشند و برای اداره امور حکومتی انجمن ھای محلی و شوراھای 

در بخش پیشین نشان دادیم که نیازھای مبارزه طبقاتی و منافع، اھداف و توان  .منطقه ای و کشوری و محل اشتغال را بوجود می آورند
 .حکومتی می انجامد) مردمی(مبارزاتی طبقات درگیر نھایتاً به فروپاشی حکومت ھرم گونه ی بورژوازی و شکوفایی نھادھای دمکراتیک 

اما برای دقیق تر کردن اینکه چه ضرباتی باعث فروپاشی کدام دستگاه ھا شده و چگونه چنین فروپاشی ای منافع مردمی را تأمین می 
نماید، باید در وحله ِی اول ببینیم که اصوالً این حکومت از چه بخش ھایی تشکیل شده است؟ و مشخصات و عملکرد این یخش ھا 

 چیست؟
 چرا؟ و چگونه؟: حکومت بورژوازی

شیوه ِی تولید سرمایه داری بر پایه ھای بسیار لغزنده ای استوار گشته است که برای تداوم استواری اش نیاز به ثبات مطلق اجتماعی 
حال این وظیفه چیست؟ مھمترین و دشوارترین  .در غیر اینصورت، پایه ھای لغزانش قادر به تحمل وظایف خطیرشان نخواھند شد. دارد

وظیفه گردانندگان نظام سرمایه داری اینستکه که ارزش ھای تولید شده توسط تمامی تولید کنندگان جامعه را به شکلی توزیع و جمع 
نمونه ای از عملکرد عوامل  .را بر ابزار، روند و محصوالتِ تولیدشان مقدور سازد» مالکین«آوری و مدیریت کنند که حاصل اعمالشان کنترل 

صنعتی ای است که دلیل اختراع و تکاملشان به حداقل رساندِن  –سرمایه داری برای این منظور حسابداری و مدیریت پیچیده ِی مالی 
صورت پذیرفته که ھدف صوری آن پایین آوردن ھزینه ی تولید در ھر » بھره وری«این عمل به نام  .ھای تولید کنندگان می باشد» دزدی«

تولید کننده ھا، از نظر سرمایه دار، می تواند به شکِل سرقت تواِن تولیدی کارگر در ھر ساعت » دزدی«در روند تولید، این  .واحد است
برای کنترِل بخش نا آگاھانه ی آن، عوامل سرمایه دار از طریق رشد  .حال این کم کاری می تواند آگاھانه باشد و یا نا آگاھانه .کاری باشد

ھزینه تولید را پایین آورده و بازده کار را  (بطور مثال تسمه نقاله و خط تولید در فوردیسم(تکنولوژی کار و به کارگیری ماشین آالت پیشرفته 
صورت می ) مانند حسابداری ھزینه ھا)و در بخش آگاھانه آن نیز، این کنترل از طریق تکنیک ھای حسابداری و مدیریتی  .باال می برند

پس می بینیم که چنین نیازی که مستقیماً برخاسته  .ھای جنسی مورد کنترل قرار می گیرد» دزدی»از طریق انبارداری مدرن نیز . پذیرد
از تضاد اجتماعی شدن تولید در مقابل خصوصی شدن کنترل و مالکیت بر ابزار و محصول کار است، چگونه یک نظام حسابداری پیچیده را 

ھمچنین، علم اقتصاد پیچیده ِی سرمایه داری نیز برخاسته از ھمین تضاد و در جھت پیش بینی  .در عصر سرمایه داری شکل داده است
 .معضالت و بحران ھا و طراحی و اجراِی راه حل ھای سرمایه دارانه برای حفظ ثبات اجتماعی این نظام ساخته و پرداخته شده است

علوم پیچیده ِی دیگری چون بانکداری، بیمه، حراست و خالصه بسیاری از رشته ھای پیچیده ی دیگری نیز صرفاً بر مبنای چنین نیازھا و 
ضرورت ھاِی برخاسته از منافع طبقاتی بورژوازی و اعمال دیکتاتوری آن در محیط کار و خشونت و غصب ارزش اضافه توسط مالک بوجود 

 .علوم پیچیده ای که تنھا به درد چنان ھدفی می خورد و ھیچ استفاده ای برای کارگران و دیگر زحمتکشان ندارد. آمده است
 اریآنچه که ما در باال بصورت نمونه مطرح کردیم و یا از آن فقط نام برده ایم، بخش بسیار کوچکی از ابعاد اجرایی شیوه ِی تولید سرمایه د
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شیوه ِی تولید سرمایه داری متشکل از روابط و مناسبات بسیار پیچیده ای است که تنھا ذھن منوّر و متدلوژی نابغانه ِی کارل  .است
و تئوری ھای ارزش اضافه به رشته ) کاپیتال(» سرمایه«مارکس توانست آن را بازتولید کرده و ھمراه با تبحر ادیبانه ِی او در مجموعه کار 

درک روابط و مناسبات سرمایه  .در صّحت این گفته شکّی نیست !«معما چو حل گشت آسان شود«البته گفته می شود  .ِی تحریر در آید
داری با توضیحات مارکس بسیار ساده تر گشته است، اما باز ھم بسیاری از روشنفکران ما در عرض نزدیک به دو قرن ھنوز ھم نتوانسته 

 ابطاند آن را به شکل واقع بینانه ای بفھمند و آنچنان انتزاعی به آن می نگرند که گویا قانونی است که از آسمان به زمین آمده و توضیح رو
به روی خود گذاشته اند،چنان خود را گرفتار مطلق سازی » کمونیست«و » چپ«حتی روشنفکرانی که نام  .و مناسبات انسان ھا نیست

این روابط نموده اند که حتی سوسیالیسم را ھم می خواھند از روی ھمین قوانین و در چھارچوب آن الگو برداری کنند به ھمین خاطر نیز 
در صورتیکه پیچیدگی این روابط به علت تضاد اصلی چنین شیوه ِی تولیدی است  .نھایتاً آن را به نوعی سرمایه داری دولتی می رسانند

به کاال و دیگر ) فتیشیسم)که قرار است تولید سراسری را به جیب مالک ھا متمرکز کند، و ھمین پیچیدگی ھاست که خصلت جادویی 
در صورتیکه این . عوارض چنین شیوه ای را بوجود می آورد که گویا فرا اجتماعی و فرا انسانی ھستند که بر انسان ھا حاکم گشته اند

 .روابط تنھا در اثر تکرار مکرر چندین قرنی شان طبیعی جلوه کرده و تداومشان بوسیله عوامل سرمایه داری به جامعه تحمیل می شود
، البته ما بیشتر از این به روابط و مناسبات مستقیم تولید نمی پردازیم، چرا که دگرگونی آنھا از طریق انقالب دمکراتیک صورت نمی پذیرد

بلکه ھمانطور که بوجود آمدن شان نتیجه ِی قرن ھا مبارزه طبقاتی بورژوازی علیه فئودالیسم و طبقه کارگر بوده است، تغییرشان نیز 
اما، انجام این دگرگونی ھا  .نیازمند به مدت طوالنی ای از مبارزه طبقاتی بر مبنای منافع تولید کنندگان و پرولتاریا علیه سرمایه داری است

سرمایه داری دارد تا طبقه سرمایه دار نتواند اراده ی خود را به تمام ) حکومت)نیاز به فروپاشی نظام دیکتاتوری سیاسی و حقوقی 
در عوض، می بایست نظام . جامعه تحمیل کند و بوسیله ِی سرکوب وحشیانه ی خود مانع اجرایی شدن طرح ھای انقالبی شوند

حکومتی ای استقرار یابد تا اراده ِی کارگران و مردم زحتمکش را بر جامعه تحمیل کرده و مقاومت ھا و کارشکنی ھای بورژوازی را در ھم 
 .شکند

این نکته را گفتیم تا خوانندگان ما متوجه شوند که پیچیدگی و وسعت مدیریت یک نظام سرمایه داری از منافع سرمایه داران نشأت گرفته 
و در عین حال نشان دھیم که چگونه این منافع با منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان خوانایی ندارد و چرا چنین . و تکامل یافته است

بلکه شیوه ای مورد نیاز پرولتاریا و مردم است که برای عموم مردم به سادگی قابل اجرا  .سیستم پیچیده ای مناسب حالشان نیست
مسلماً در روند مبارزه طبقاتی پرولتاریا و نظام سوسیالیستی علیه منافع بورژوازی، در یک جامعه ِی دمکراتیک، تولید اجتماعی و  .باشد

سراسری، به کنترل اجتماعی و غیر متمرکز مردمی در آمده و نتیجتاً روابط و مناسبات تولیدی ای شکوفا خواھند شد که بصورت ساده تر 
خوانده شده و توسط » قوانین اقتصادی«در چنان شرایطی، بسیاری از آنچه  .و بمثابه ی بخشی از زندگی روزمره مردم بنا شده باشد

بطور مثال، ھمانطور که لزوم شتاب  .اذھان مردمی، مطلق پنداشته می شوند، ضرورت وجودی خود را از دست داده و ناپدید خواھند شد
دیگر کارایی سابق را … در چرخش سرمایه برای تولید سود بیشتر با نرخ کمتر، و یا ھزینه ی پایین تولید و بھره وری و تعیین قیمت و 

نخواھند داشت، لزوم شتاب در روند تصمیم گیری که در شیوه ِی حکومتی سرمایه داری به انتخابِ نمایندگان مختار و رفع اختیار از 
موکالنشان می انجامید نیز ، دیگر مورد نیاز نبوده و بر عکس، شیوه ی تصمیم گیری جمعی، ھر چند با شتابی کمتر، از درجه اھمیت 

 .باالیی برخوردار می شود
حکومت دیکتاتوری سرمایه داری . کردن نظام حقوقی و سیاسی جامعه است) مردمی یا اجتماعی(نتیجه انقالب دمکراتیک، دمکراتیزه 

ت نیز، چون دیگر روابط و مناسبات این شیوه ِی تولید، برخاسته از قرن ھا مبارزه طبقاتی بورژوازی علیه شیوه ِی تولیدی فئودالی بوده اس
این یعنی اینکه، بر خالف تصور بسیاری که  .که لیبرال ھای قرن ھفدھم و ھیجدھم، تنھا به تئوریزه کردن آنچه واقع گشته بود پرداختند

نظام سیاسی سرمایه داری را نتیجه ی تفکرات لیبرال ھای نابغه ای چون جان الک و منتسکیو می پندارند، حکومت سرمایه داری به این 
 .شکل از ھمان مبارزات بورژوازی در قرون وسطی شکل گرفته و تکامل یافت و روشنفکران طبقاتی اش آنھا را توجیه و فرموله کردند

به این معناست که کلیه روابط و مناسبات و » .تاریخ جوامع ھمان تاریخ مبارزات طبقاتی است«ھنگامیکه مارکسیست ھا می گویند 
سازمان ھا و نھادھا بر مبنای منافع طبقات موجود در جامعه نطفه بسته و از طریق طی کردن مبارزه ِی این طبقات زاده و تثبیت می 

نیز بنا بر نیازھای طبقاتی اش دولت و ملیت و اجزاء آنان را شکل داده و از آن بمثابه ی ابزاری برای ) بورژوازی(طبقه سرمایه دار . شوند
. ساختارھایی که در زمان فئودالی به این شکل و با این مشخصات وجود نداشتند. استفاده می کند) دیگر طبقات(کنترل خود بر جامعه 

ساختارھایی چون یک ارتش ھمیشه حاضر حرفه ای و مرکزی که در اثر انقالب بورژوازی انگلستان و به دست کرامول و دیگران برای 
آن محصول قرن ھا “ مقننه”که شکل ! “سه قوه”سرکوب سپاھیان طرفدار سلطنت و سپس مردم انقالبی بوجود آمد ، و یا شکل دولتی 

و یا قوه . مبارزه مالکان کوچکتر با سلطنت مطلقه بود که نھایتاً در انقالب بورژوازی انگلستان قدرت را از حکومت سلطنتی سلب کرد
به نھاد نخست وزیری و کابینه “ ھانوفر”که بازھم در انگلستان و در روندی دویست ساله بوجود آمد و باالخره در زمان خاندان “ مجریه“

و یا قوه قضائیه که باز ھم در اثر مبارزات بورژوازی برای جدائی محاکم از نھادھای سلطنتی و کلیسایی، پس از قرن ھا مبارزه به . انجامید
و نتیجه آن حکومت لیبرالی سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، و متشکل از صدھا عنصر نخبه ی اجتماعی شد که . شکل کنونی آن در آمد

بر تمامی ارکان جامعه اِشراف و کنترل داشته و با حضور و فعالیتِ خود کلیه اختیارات اجتماعی را از دیگر طبقات سلب کرده و در جھت 
الگویی که باالخره منتسکیوی فرانسوی آن را با جمعبندی از . منافع بورژوازی و حفظ روابط و مناسبات سرمایه داری به کار می گیرند

ساختارھای طبقاتی بورژوازی در طول مبارزه طبقاتی آن با فئودالیسم و پرولتاریا برای . شکل حکومتی انگلستان فرموله کرده و ارائه داد
تا به حال بسیاری از انقالبی نماھایی که خود را سوسیالیست و طرفدار طبقه کارگر . محقق ساختن منافع طبقاتی آن شکل گرفته است

 حفظمعرفی می کنند به بھانه ھای مختلف با این واقعیت که پرولتاریا نمی تواند با استفاده از ابزارھا و اشکال حکومتی بورژوازی که براِی 
نظام و تأمین منافع طبقاتی آن شکل گرفته است، به آزادی و دمکراسی برسد را، نه تنھا مخالفت می کنند، بلکه برقراری حکومت لیبرال 

انھدام ماشین ”بورژوازی را بمثابه ِی مرحله ای ضروری و گریز ناپذیر برای رھایی پرولتاریا معرفی کرده و بدین ترتیب ، قرار دادن وظیفه  –
چپ ”و استقرار حکومت شوراھای کارگری و منطقه ای را در برنامه ھای گروه ھا، سازمان ھا و احزابِ چپ، بعنواِن “ حکومتی بورژوازی

در اثر رشد بیمارگونه ی سرمایه داری در کشورھای عقب افتاده نیروھای مولد «یکی به این بھانه که . محکوم می کنند“ روِی کودکانه
، سازش »ھنوز به رشد کامل نرسیده و برای رشدش نیاز به گذار از مرحله ای را دارد که در آن بورژوازی صنعتی بتواند آن را توسعه دھد

طبقه کارگر ھنوز به آگاھی »و عده ای دیگر با بھانه قرار دادن اینکه . طبقاتی با بورژوازی و مشارکت در این سیستم را توصیه می کند
آن و احزابشان قدرت سیاسی را به دست بگیرند تا “ نمایندگان”طبقاتی الزم برای استقرار حکومت خود نرسیده و باید برای مرحله ای 

، مانند الگوھای چاوزی و مورالسی آمریکای التین، حکومت را بنام طبقه کارگر »قدم به قدم کارگران را آماده ی حکومت مستقیم سازند
اینکه کدامیک از انواع . مال خود کرده و معموالً در نھایت حکومتی به مراتب سرکوبگر تر از مدل غربی بورژوازی به جامعه تحمیل می کنند

چنین بھانه ھایی مورد استفاده ِی این چپ ھاِی نخبه گرا و رفرمیست قرار میگیرد تفاوتی در اصل قضیه نمی کند، چون تمامی شان 



21 

 

را منتفی دانسته و به مبارزه و تشکالت کارگری، بمثابه ِی ابزاری برای  )دمکراسی مستقیم مردمی(برقراری و استقرار حکومت شوراھا 
در صورتیکه شکل . به قدرت رسیدن خود، چه به شکل مشارکت با لیبرال ھا و چه انحصار قدرت در دست خود و احزابشان، می نگرند

حکومتِی دمکراسی مستقیم توده ای از طریق شوراھای کارگری و منطقه ای پدیده ِی نوین و آزمایش نشده ای نیست که ما نتوانیم آنرا 
سال پیش که  ٢۵٠٠بخصوص در یونان . تاریخ ساختار قدرت شورایی به قرن ھا قبل باز می گردد. برای آینده ِی ایران پیشنھاد کنیم

دوام آورد و باالخره تنھا با ) سه قرن(سال  ٣٠٠علیرغم تھاجم ھای وحشیانه ی داخلی و اقوام مختلف خارجی، توانست به مدت بیش از 
آنانی که امکان وجود و توانایی بقای این ساختار قدرت . استقرار فئودالیسم و مسیحیت، ھمراه با شیوه ِی تولید برده داری مضمحل شد

 .را نفی کرده و نسبت به آن شک می کنند، یا از تاریخ اطالعی ندارند و یا منافع طبقاتی چشم و عقل شان را کور کرده است
سال پیش، کوروش کبیر و کمبوجیه و داریوش، با در ھم شکاندن مقاومت شاه ھای فئودال ماد و  ٢۵٠٠در طول تاریخ ایران، بقولی در 

مھمترین اقدام در تشکیل  .و دیگر اقوام، حکومت مرکزی را تشکیل دادند) ترک ھای آسیای میانه(پارت و بقول فردوسی، تورانی ھا 
ضرب سکه مرکزی، برقراری قوانین سراسری و ایجاد  .بود“ جاویدان”حکومت مرکزی، ھمان سپاه حرفه ای و منظم ده ھزار نفره ِی 

ما اینجا نمی  .شاھراه ھای ارتباطی، ھمه و ھمه برای ایجاد اقتدار حکومت مرکزی و تحمیل رأی پادشاھان به دیگر فئودال ھا بود
 .خواھیم وارد بحث این مطلب شویم که آیا استبداد آسیایی تافته ای جدا بافته از اقتدار حکومت ھای مطلقه ِی اروپایی بوده است یا نه

بلکه، صرفاً می خواھیم قدمت شکلگیری یک حکومت مقتدر مرکزی و خارج کردن قدرت سیاسی از بدنه ِی فئودالی به مرکز ھرم قدرت 
گذشته از اینکه قرن ھا قبل از آن اقتدار شاھان و شاھزادگان و دیگر اربابان، قدرت را از توده ھای مردم سلب  .در ایران را نشان دھیم

در طول تاریخ ایران، بغیر از دوران ھای کوتاھی از حمله اعراب و یا مغول و یا در ھم شکستن امپراطوری صفوی، ھرم قدرت  .کرده بودند
سیاسی در زیر مرکزیت دربار و شاھان مستقر بود و قدرت را از مردم سلب کرده بود و حتی دیگر طبقات فئودالی، از جمله شاھزادگان و 

 .ارباب محلی و سرداران سپاھی و روحانیون را به قدرت ھای فرعی، آنھم از صدقه ِی سر دربار مرکزی، به زیر اقتدار خود برده بود
یعنی حکومتی که  .چنین اقتداری تنھا در انقالب مشروطه، برای مدت بسیار کوتاھی، به ھرم قدرت لیبرالی، از نوع کالسیک اش انجامید

البته اربابان فئودال با  .اما ھرگز به در ھم شکستن ھرم گونه ی قدرت نیانجامید. قدرت در مجلس و نخست وزیر منتخب آن تمرکز یافت
تا اینکه کودتای رضا خان، اقتدار حکومت مرکزی را در سراسر ایران بازسازی نمود . تمرّد از اعمال اراده ِی حکومت مرکزی سر باز می زدند

و با اصالحاتی چند، بخصوص در زمینه ی سلسله مراتب و آموزش ھای نظامی، تشکیل نیروی پلیس شھری و پلیس سیاسی و سیتم 
 .برداشت) بورژوازی(بروکراتیک یک دولت مدرن  –قدم ھای کوچکی در جھت سازماندھی تشکیالتی … مالیاتی و ثبت اسناد و احوال و 

و سپس دیکتاتوری محمد رضا پھلوی و اصالحات ارضی بصورت تدریجی ادامه  ٣٢تا  ٢٠سالھای » ملی«اقدامات او توسط دولت ھای 
ضربات بسیار محکمی بر آن  ١٣۵٧با ھر قدم کوچک، دستگاه حکومت مرکزی گسترده تر و پیچیده تر می گشت تا اینکه انقالب  .یافت

گو اینکه در خالء سیاسی حادث، به مدت زمان بسیار کوتاه  .وارد نمود، اما از دمکراتیزه شدن قدرت سیاسی و انتقال آن به مردم باز ماند
ساله، نطفه ھایی از سازماندھی شورایی در جامعه پدیدار گشت، اما، با بازسازی قدرت مطلقه جمھوری اسالمی، باز ھم با  ٣تا  ٢

 .، بازسازی شد»بیت رھبری«مرکزیت 
اصوالً حکومت ھای مرکزی با قدرت یابی  .ھمانطور که گفتیم حکومت مرکزی در ایران تافته ِی جدا بافته ای از الگوھای اروپایی نیست

در اروپا این امر با کمک نطفه ھای بورژوازی به پادشاه، از طریق حمایت مالی و سیاسی،  .دربار در مقابل دیگر فئودال ھا شکل می گیرند
برای یکسان و سراسری نمودن قوانین و برداشته شدن مرزھای متعدد فئودالی و ھمسان نمودن عوارض کاال و حمل و ترابری شکل 

اما از انجا که ھنوز میزان رشد نیروھای مولده و ساختار طبقاتی جامعه امکان ایجاد روند  .در ایران ھم با افول فئودالیسم ھمراه بود .گرفت
تا اینکه باالخره منافع  .سرمایه دارانه ی انباشت ثروت را امکانپذیر نکرده بودند، چنین حکومت مطلقه ای برای قرن ھا دوام یافت

در طول این . امپریالیسم در ایران بود که شرایط دگردیسی آن را به یک حکومت و نظام سیاسی و حقوقی سرمایه داری مھیا ساخت
ین وانقرون، اگر قرار بود تا پادشاه در پایتخت بتواند بر دیگر پادشاھان، سداران، روحانیون و اربابان فئودال نظارت داشته باشد، نیاز به ق

 .قدمت حکومت مطلقه در ایران بسیار قدیمی تر از اروپائیان بود و اقلیم ھای گسترده تری را در بر می گرفت .یکدست و سراسری داشت
چرا که بر مبنای تضادھای اجتماعی سرمایه داری می بایست  .از زاویه منافع بورژوازی، اما چنین حکومتی بسیار پیچیده تر می شد

در حقیقت روبنا و بخصوص حکومت بورژوازی می بایست بر مبنای ضرورت کنترل خصوصی و متمرکز بر ابزار تولید  .حافظ منافع آن می بود
پس حکومت نیز، چون تمامی سازمان و نھادھای اجتماعی در نظام  .در جامعه ای که تولید و کار اجتماعی شده است بنا می گشت

 .سرمایه داری، بیانگر روابط پیچیده و متضاد و متناقضی بود که ریشه در جدایی تولید کنندگان از ابزار و محصول و ارزش ھای تولید داشت
از طرفی می بایست گسترده و سراسری باشد تا تمام جامعه را پوشش دھد، اما ھمزمان می بایست متمرکز و در زیر کنترل تعدادی 

 .تحمیل سازد» شھروندان«انگشت شمار از اربابان ثروت و قدرت باشد تا منافع شان را در کل جامعه و بر تمامی 
نیروھای مسلح  .در دوران سرمایه داری، حکومت نیز چون اصحاب ثروت، می بایست بطور کامل از اجتماع جدا شده و بر آن سروری نماید

بلکه، متشکل از نیروھای مسلحی کامالً حرفه ای با . آن دیگر متشکل از بارون ھا و شوالیه ھای زمیندار و دھقانان وابسته به زمین نبود
ھمچنین ادارات و دادگاه ھای حکومتی  .سلسله مراتب خاص و اخالق خاص بود که دائماً دیکتاتوری بورژوازی را بر کل جامعه تحمیل کند

تشکیل می شد که صرف تعلق داشتن به حکومت، صاحب امتیازھایی بودند که آنھا را از مردم و جامعه  «نخبه«ھم از عناصر حرفه ای و 
مسلماً، ھمانند دیگر روابط و مناسبات بنا  .جدا می کرد و به جای خدمات رسانی به جامعه، به ایشان نقش اربابی و سروری را می داد

شده بر چنین نظامی از تولید، قوانین چنین جامعه ای نیز بسیار پیچیده و متناقض می بود که تسلط بر آنان تنھا از طریق آموزش و 
 .تعلیمات حرفه ای و ایجاد نخبگان متخصص میسر می گشت

 .پس اولین قدم برای پرولتاریا در ھم شکستن چنین ماشینی است که ھیچ سازگاری با برابری حقوق و حاکمیّت مردمی ندارد
 حکومت شوراھا توزیع قدرت در پایه ھای مردمی

و آنھم حکومت شورا  .در فردای پیروزی انقالب دمکراتیک، ھیچ اتفاق عجیب و غریبی نمی افتد، جز آنکه در روند انقالب شکل گرفته است
اگر حکومت سرمایه داری را به شکل یک ھرم رسم می کنند که پایه ھای زیرینش را مردم تشکیل می دھد و قدرت در رأس . ھا است

ھرم متمرکز می گردد، حکومت شوراھا را می توان به شکل یک ھرم سر پا شده تصور کرد که قدرت در پایه ھای آن گسترده شده و ھر 
 .چه تعداد تصمیم گیرنده ھا کاھش می یابد، اختیارشان ھم کمتر می شود

اگر تا دیروزش،  .بلکه فقط جای طبقات حاکم و محکوم را تغییر می دھد .انقالب دمکراتیک نمی تواند حکومت را بطور کلی از بین ببرد
حکومت سرمایه داری قدرت در دست نمایندگان نخبه ِی سرمایه داری متمرکز ساخته بود، حکومت شورایی، قدرت را به پایه ھای 

مردمی در انجمن ھا و شوراھای منطقه ای و محل شغلی برده که توسط نیروھای مسلح مردمی در زیر فرماندھی فرماندھان محلی و 
البته الگوھای موجود از چنین نیروھای مسلحی، بر خالف باور عموم، ارتش را نا پدید و منحل نمی  .منتخب شوراھا حراست می شود

بلکه، فرماندھی را به فرماندھان محلی سپرده و در صورت نیاز به فرماندھی مرکزی، چنان فرماندھانی نیز با آراِی عمومی انتخاب  .کند
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این فرماندھان نیز  .شده که زیر نظر شورای منطقه ای و در صورت لزوم کشوری، بعنوان مرکزیت فرماندھی کل قوا عمل می کنند
ھمچون دیگر نمایندگان شورایی، بالفاصله قابل عزل می باشند و مدت مأموریت شان به ھیچ عنوان تضمین شده نیست و حقوق شان 

البته بخش آموزشی ارتش، به علت نیاز آگاھی به آخرین تکنولوژی  .نیز باندازه تمامی سپاھیان داوطلب برابر با یک کارگر ساده است
ھای جنگی و استفاده از ابزار و ادوات مدرن، متشکل از متخصصین و حرفه ای ھای این زمینه ھا خواھد بود، اما لزوماً به ایشان امتیاز 

نظامی ای داده نخواھد شد و در سلسله مراتب، ھم پایه ی سربازان داوطلب خواھند بود، مگر آنکه بصورت افراد توسط شوراھا و آرای 
 .مردمی به فرماندھی بر گزیده شوند

نمایندگان شوراھای شھری، منطقه ای و کشوری در انجمن ھای محلی و توسط رأی مستقیم توده ھا انتخاب خواھند شد که ھیچ 
 .تضمینی برای مدت مأموریت شان نخواھند داشت و در ھر جلسه ای از انجمن در صورت خواست مردم می توانند خلع و جایگزین گردند

ایشان بر خالف نمایندگان بورژوازی که با قبول مسئولیّت از مردم خلع ید کرده و تمام اختیارات را به دست می گیرند، تنھا دارای 
اختیاراتی ھستند که انجمن محلی به ایشان اعطا کرده و حق تصمیم گیری در مورد مسائلی که ھنوز در انجمن محلی به بحث و گفتگو 

اگر موضوعی در شوراھای منطقه ای و یا کشوری مطرح گردد که نمایندگان برخی از انجمن  .و تعیین تکلیف گذاشته نشده است، ندارند
ھا اختیار موضع گیری نداشته باشند باید در وحله ی اول این موضوعات در سطح انجمن ھای محلی مطرح گشته و تصمیم گیری شود و 

تنھا انتقادی که تا به حال به چنین روندی از تصمیم  .سپس نمایندگان ایشان موضع جمعی انجمن را طرح کرده و بر آن مبنا رأی دھند
گیری شنیده ایم، عدم سرعت پروسه ِی تصمیم گیری می باشد که به رغم اھمیت اش، آنقدر مھم نیست که حفظ روابط دمکراتیک 

باید دقت کرد که شتاب موجود وقایع در جوامع سرمایه داری، ناشی از شتاب چرخش سرمایه برای سودآوری است که در  .مھم است
جامعه دمکراتیک، چنین نیازھای سرمایه دارانه ای در صورت تالقی با منافع دمکراتیک، ارزشی نداشته و در صورت لزوم، برای حفظ روند 

این یک مثال شفاف از دیکتاتوری طبقه کارگر است که منافع خود را به نیازھای  .دمکراتیک تصمیم گیری در جامعه نادیده گرفته می شوند
 .بورژوازی ترجیح داده و در صورت نیاز، سرکوب می کند

انجمن ھای محلی نیز شامل تمامی شھروندان بالغی خواھند بود که در آن منطقه زندگی کرده و بصورت داوطلبان در اداره امور شرکت 
تمامی شرکت  .در این انجمن ھا جنسیّت، ملیّت، مذھب، باورھای ایدئولوژیک و یا ھیچ بھانه ای برای تبعیض وجود ندارد .می کنند

تصمیم گیری این شوراھا نھایی و رسمی بوده و ھیچ نھاد دیگری حق وتوی آن  .کنندگان دارای حق رأی دادن و انتخاب شدن می باشند
به ھمین ترتیب نیز شورای کشوری حق وتوی تصمیمات شوراھای منطقه ای را نداشته و شوراھای منطقه و کشوری حق . را ندارد

از این طریق حق حاکمیّت بین تمامی شھروندان بصورت برابر داده شده و ھر شھروندی  .شکستن رأی شھروندان را در یک محله ندارند
مثالً اگر انجمن  .بسیاری از معضالت تبعیض آمیز به ھمین صورت حل می شود .در تعیین سرنوشت خود و صغیران تابع اش دخالت دارد

شھری در تبریز رأی به تأسیس دانشگاه ھایی بدھد که به زبان ترکی تدریس کرده و فردی از آن فارق التحصیل شود، در سراسر کشور 
یا مثالً در ھمان تبریز، شاید محله ای که اکثریت شان ُکرد ھستند، تصمیم به ایجاد رادیو و یا  .این مدرک به رسِمت شناخته می شود

ھمینطور نیز انجمن محلی نسبت به افراد در مورد  .ھیچ مرجعی نمی تواند از راه اندازی و کار آن جلوگیری کند .تلویزیونی ُکرد زبان بگیرند
مثالً اگر فرد و یا افرادی تصمیم به راه اندازی یک روزنامه و یا ھر کار دیگری بگیرند که از  .زندگی شخصی شان نمی تواند تحمیل نظر کند

 .منابع خودشان تأمین شده و حقوق فردی دیگری را مورد تحدید قرار نمی دھد، می توانند به آن عمل کنند
د صورت اختالف نظر و یا منافع و یا تھمت به جرم و اعمال غیر قانونی، اگر در سطح منطقه بخصوصی اتفاق افتاده، انجمن محلی و 

در صورت بین منطقه ای بودن این اختالف و یا اتھام، شوراھای منطقه ای و در صورت بسیار  .ھمسایگان بین طرفین دعوا قضاوت می کنند
 !البته با رعایت سلسله مراتب تصمیم سازی از پایین. نادر سراسری بودن اختالف و اتھام، در شورای کشوری به قضاوت می نشینند

بسیاری از مشخصاتی که ممکن است مورد سوال خوانندگان ما قرار داشته باشد، از آنجاییکه تصمیم شان بر چنین مبنایی گرفته می 
ما فقط شمه ای از حکومت شوراھا نشان دادیم تا دوستان و رفقا بتوانند با ذھنیّت ھای پیش ساخته شان که . شود، قابل طرح نیست

تحت تأثیر رواج ایدئولوژی لیبرالی بر اذھانشان حاکم بوده است فاصله گرفته و متوجه شوند که با تغییر شرایط طبقاتی از حاکمیّت 
 .دیکتاتوری بورژوازی به حکومت شورایی، قدرت مردمی به چه صورت و تا چه محدوده ای می تواند باعث تغییرات شود

این یعنی فردای قیام و استقرار ) نقل به معنی از جنگ داخلی فرانسه(» مھمترین دستاورد کمون پاریس، خودش بود«بقول مارکس، 
حکومت شوراھا ھر شھروندی که از خانه بیرون می آید متوجه خواھد شد که دیگر دستگاه عریض و طویل و بروکراسی پیچیده ِی 

را می » انجمن محلی«در عوض، شاید به فاصله دو کوچه، ساختمانی با تابلوی . حکومت بورژوازی بر شانه ھایش سنگینی نمی کند
یابد که بوسیله ِی ھمسایه ھای آشنا و یا حتی خودش و تنی چند از اعضای خانواده و یا دوستانش اداره می شود، که خود او در جلسه 
پیشین به ایشان رأی داده است و ھر زمان که ایشان را فاقد صالحیت تشخیص دھد می تواند در جلسه بعدی درخواست عزل و انتخاب 

چرا که جای شھرداری و مقدار زیادی از  .درصد مشکالتش را حل می کند ٩٠این انجمن محلی شاید بیش از  .دیگری را پیشنھاد دھد
مشکالت  .مسئولیت ھای استانداری و کالنتری و دفاتر ثبت اسناد و احوال و حتی مجلس قانونگذاری و دادگاه ھای قضایی را گرفته است

او در ھر زمینه ای که باشد توسط ھمسایگانش بر طرف می شود و او نیازی به شھرگردی از این اداره به آن اداره در گوشه ھای شھر 
حتی اگر مشکل او منحصر به امور شخصی و خانوادگی و محلی نباشد،  .ندارد، کاغذ بازی و گرفتن امضاء و در نوبت بودنی وجود ندارد

یکی دو نفر از ھمسایه ھایش که به سمت نمایندگی محله برای شرکت در شوراھای شھری و استانی و کشوری انتخاب شده اند، در 
شورای محلی مسئول قانونگذاری و  .ھمان محل حضور دارند تا بتوانند مشکالت زندگی اھل محل را در ابعاد گسترده تر طرح و اجرا کنند

اجرا و قضاوت در زمینه ھاِی بھداشت و درمان عمومی، نیازھای آموزشی و مدارس، تعیین و اخذ عوارض، امنیت و انتظامی و حتی دادگاه 
مھمترین خصلت چنین طرز حکومت شورایی اینست که کارھا بوسیله ِی کسانی اداره و اجرا می شود که با  .می باشد… ھای محلی و 

 زندگی و ویژه گی ھای زندگی افراد مراجعه کننده آشنا می باشند و از آنجا که قوانین غیر قابل انعطافی برایشان وجود ندارد، می توانند
 .فراخور شرایط و مشخصات ویژه ھر فرد با او برخورد کنند

پس تا اینجا دیدیم که انقالب دمکراتیک چگونه با داشتن تنھا یک دستاورد، یعنی جایگزینی جمھوری شورایی با دیکتاتوری سرمایه داری 
می شد را بر … کلیه معضالت و مشکالت حقوق و سیاسی ای را که تا به حال باعث تبعیض بین ملیّت ھا و مذاھب و جنسیّت ھا و 

طرف کرده و مھمتر آنکه از طریق نیروھای مسلح داوطلب شھری به فرماندھی انجمن ھا و شوراھا، این حقوق را تضمین و حراست می 
با برداشته شدن موانع سیاسی و حقوقی شرایطی آماده می شود که مردم در محالت و مناطق و در سطح کشوری بتوانند گام  .نماید

  .ھای بعدی الزم برای نابودی عمقی معضالت و مشکالت بشری را در جھت برابری و عدالت کامل اجتماعی بردارند
 مشخصات عمومی شوراھا

 :با انجام یک کار تطبیقی بین کلیه ی شوراھای معاصر متوجه می شویم که وجه اشتراک فراوانی بین آنھا دارد
، در وحله اول متشکل از مردمی سازماندھی شده که در “دمکراسی مستقیم توده ای”، یا بطور عام تر، “حکومت شوراھا”: اول اینکه
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انجمن ”و در اوکساکا “ انجمن محله”در پاریس . می گفتند″ دموس”در آتن به آنھا . واحدھای مناطق حیات و محل کارشان می باشند
که قدرت اصلی و تصمیم گیری نھایی در ھمان سطح گرفته می شد و ھیچ تشکل ِ مرکزی تری که متشکل از نمایندگان … و “ خلقی

انتخاباتی این واحدھا بوده، حق وتو و یا اختیار تصمیم گیری در مورد محصوالت دمکراسی، یعنی تصمیمات دمکراتیکی که در این 
حکومت شوراھای ”بنابراین، تعبیر نخبه گراھای بورژوا که حکومت شوراھا را به  .واحدھای ابتدایی گرفته می شده است را نداشته

دیکتاتوری شوراھای کارگری در ”به معنی “ دیکتاتوری پرولتاریا“که معتقدند “ شورایی”محدود میکنند، و یا افراطیون “ نمایندگی در شھرھا
می باشد و یا ھر انحراف و تعبیر دیگری از ساختار تاریخی و عینی شورایی، بر مبنای تحریف تاریخ بوده و بیانگر منافع “ واحدھای تولید

 .طبقه ای است که به دنبال انحصار قدرت سیاسی، یعنی بورژوازی می باشد
یعنی . به مفھوم بورژوایی آن است“ نمایندگی”نیست، بلکه متضاد نھاد “ نمایندگی”حکم باال ناقض و نافی اھمیت نھاد : دوم اینکه

مسلماً در مناطق وسیع و پر جمعیت، مانند شھرھا و کشورھای کنونی، امکان تجمع و شرکت کلیه شھروندان در تمامی جلسات تصمیم 
“ نماینده“اما، این حکم بدین معنا است که . بر این محدودیت غالب آمد“ نمایندگی“گیری در تمام سطوح مملکتی نیست و باید از طریق 

اگر در جلسات شورای مرکزی . تنھا وظیفه سخنگویی و انتقال تصمیمات حوزه ِی نمایندگی اش را داراست و ھیچ اختیار دیگری ندارد
آنان حق “ نماینده یِ ”شھری و یا کشوری موضوعی مطرح شود که در سطح حوزه ھا مورد بررسی و تصمیم گیری قرار نگرفته باشد، 

دادن رأی و مطرح کردن نظری به نمایندگی حوزه خود ندارد و باید موضوع را برای بررسی و تصمیم گیری به حوزه برده و ھنگامیکه روند 
 .تصمیم گیری دمکراتیک در حوزه ھای محلی طی شد، آنرا به شورای مرکزی منتقل کرده و بر ھمان مبنا رأی دھد

می ا ناینجا دوباره نخبه گرایان بورژوا انتقاد می کنند که این رونِد تصمیم گیری بسیار ُکند بوده و پاسخگوِی سرعت روند جریاناتِ امروزی ر
آیا تا به حال فکر کرده اید که چه چیزی تعیین کننده ِی سرعت جریاناتِ امروزی است؟ و خود : در پاسخ از آنھا سوأل می کنیم. دھد

پاسخ می دھیم که سرعت حرکت اجتماعی بعلت نیاز سرمایه برای گردش سریعتر به منظور سرعت بخشیدن به نیاز انباشت سرمایه 
 بوده و برای کشوری که ھدف خود را ایجاد برابری و تأمین منافع طبقه کارگر گذاشته است، نباید در مقابل چنین نیازی که ارضاء کننده یِ 

این چنین مقاومتی در مقابل روند خودبخودی حرکت سرمایه داری یک نمونه ِی اتحاد . منافع بورژوایی است، دمکراسی پرولتری را فدا کند
یعنی منافع بورژوازی در انباشت سرمایه ِی بیشتر و گردش سریعتر سرمایه باید . پرولتاریا است“ دیکتاتوری“و “ دمکراسی”دیالکتیکی ِ 

 !فدای حفظ روابط دمکراتیک پرولتری شود و نه بالعکس
یعنی چنین حکومتی تنھا زمانی . است“ دمکراسی فردی“به مفھوم “ دیکتاتوری پرولتاریا”چنین شرایطی بیانگر آنست که : سوم اینکه

قادر به بقاء است که اوالً دیکتاتوری پرولتاریا نه به شکل فردی و گروھی و در جھت منافع اقلیت جامعه، بلکه در جھت تضمین حق 
تنھا شرط عضویت در واحدھای محلی که قدرت سیاسی . حاکمیت فردی افراد جامعه به کار گرفته شده و توسط کل جامعه اعمال گردد

بنابراین ھمانطور که در الگوھای تاریخی ِ انجمن ھا و شورا ھا می بینیم، . را در دست دارند، زندگی و یا کار در آن محله و یا واحد است
و معموالً اکثریت این طبقه نیز در تمامی جوامعی که در آنھا چنین الگویی پیاده . تمامی مردم، از جمله بورژوازی حق شرکت در آن را دارد

شده است برای بیان و حمایت از منافع خود شرکت می کند، تنھا بورژواھا و مالکین بزرگ بوده اند که در اعتراض به حکومت دمکراتیک از 
آن ھم خودشان چنین تصمیمی گرفته بودند و ھیچ قانون و ابزار سرکوبی برای جلوگیری از شرکت . شرکت در شوراھا خودداری کرده اند

دیکتاتوری پرولتاریا در اینجا به معنی حکومت برای صرفاً کارگران نیست، بلکه به معنای بھره بردن ھر فرد . شان استفاده نشده است
ھر زمان که در ھر جامعه ِی شورایی ای، به ھر بھانه ای، چنین اصلی زیر پا گذاشته . جامعه از حق حاکمیت و آزادی ھاِی مدنی است

 .شده، سر آغاز فروپاشی حکومت شوراھا بوده است
به ھر حال ھر کشوری به خصوص کشوری که در ابتدا بوسیله ی دشمنان قدرتمندی چون سرمایه جھانی محاصره شده، : چھارم اینکه

این نیرو نیز می بایست به باالترین و قدرتمند ترین و مدرن ترین زرادخانه و افراد . نیاز به نیروی مسلح ھمیشه آماده برای دفاع از خود دارد
اما، در اینجا نیز بحث بر سر . متخصص مسلح باشد تا بتواند از خود دفاع کرده و یا دشمنانش را از حمله ِی موفقانه نا امید سازد

داده شده بود، در اینجا اختیارات قدرت “ نمایندگی”اگر در باال اختیارات قدرت تصمیم گیری و اجرا یی و قضاوت به . است“ نمایندگی”
پس، این نیروی متخصص مرکزی نیز ھمچون شوراھای مرکزی می بایست عاری از . داده می شود“ نمایندگی”مسلح و نظامی به 

چنین حکومتی برای حفظ خود از تعرض سرمایه جھانی و بورژوازی داخلی باید بر نیروھای  .ھرگونه اختیاری سیاسی و توان نظامی باشد
و کادرھای حرفه ای در ارتش مرکزی تنھا نقش آموزش، تجھیز و تربیت . مسلح داوطلب اھالی ھمین محالت و حوزه ھا تکیه داشته باشد

بدین ترتیب کذب بودن انتقاد بورژوازی ناسیونالیست که انحالل ارتش حرفه ای و سلسله مراتبی . این نیروھای مسلح مردمی بازی کند
ھمانطور که شاھد ھستیم آنان چنان نیروھای مسلحی را . اعالم می کنند، افشا می شود“ دشمن ملی”را برابر با خلع سالح در مقابل 

استتاری برای نیت “ دشمن ملی”با چنان سازماندھی ای برای حفظ قدرت اقلیتی خود و سرکوب آحاد مردم نیاز دارند و سخن گفتن از 
 .واقعی ِ آنھاست

در روسیه وفادار مانده و به حزب طبقه کارگر به بھانه ِی “ اتحاد جماھیر شوروی”باز ھم در اینجا با نقطه نظر نخبه گرایانی که به الگوی 
بودن طبقه حق می دھند که آزادی شھروندان را مورد تعرض قرار داده و بر ارتش مسلح و شوراھا کنترل داشته “ عنصر آگاه“ و ”نماینده”

را داده و در واقع “ حکومت شوراھا”به حزب مجوز تشکیل حکومتی موازی با “ استدالل”باشد، بر می خوریم که در حقیقت با این 
حکومتی بر مبناِی حکومت متمرکز لیبرالی را توصیه کرده و در خوشبینانه ترین شرایط از انتقال تمام قدرت به دست شوراھا طفره رفته و 

البته در طول تاریخ شوراھا دیده شده که حکومت، دو گانه نمانده و ھمیشه به سرکوب شوراھا و دیگر . حاکمیت دوگانه را حفظ می کنند
در گیر مقاومت در مقابل ) اپو( ”مجلس خلق مردم اوکساکا”ھم اکنون در اوکساکا، . نھادھای دمکراسی مستقیم توده ای می انجامد

برای به انقیاد در آوردن خود بوده و در آخرین تصمیم گیری ھایش، حضور فعاالن ھر  ”حزب انقالب دمکراتیک”تھاجم نظری و سیاسی ِ 
مطالعه ِی یک ساختار شورایی ِ زنده و در حال مبارزه می تواند . حزبی را در مقام ھای نمایندگی اپو ممنوع اعالم داشته است 

امیدواریم که در آینده ای نه چندان دور بتوانیم . دستاوردھاِی بسیاری را از لحاظ آگاھی نظری ما و نتیجتاً پرولتاریای ایران داشته باشد
شکل داده و از این طریق به باال بردن سطح آگاھی جنبش چپ انقالبی نسبت “ مجلس خلق اوکساکا”جمعی را برای مطالعه و تحقیق 
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  »بسوي انقالب«

را بخوانید و در میان 

 !مردم پخش کنید

 معکوس عمل می کند» طرح خفقان رمضان«هنگامیکه 

 .ن. ناهید
 

 :اول این دو خبر کوتاه را بخوانید
 

ھمزمان با شروع ماه رمضان تعداد گشتي ھا و مزدوران در سطح شھر تھران افزايش يافته است و به بھانه » -درگیري در جنوب تھران
مرداد در منطقه غیاثي واقع در جنوب تھران از نیمه شب بمدت  ٢۴يک شنبه شب  . ھاي مختلف جوانان مورد آزار واذيت قرار میگیرند

 ». چند ساعت درگیري بودو صداي تیر اندازي تا نزديک صبح شنیده میشد
به گزارش كانون حمايت ازخانواده ھاي جـان بـاخـتـگـان و  »  -ضرب وشتم ودستگیري پسران و دختران جوان د رھفت حوض نارمك 

 ۵٠بازداشتي ھا روز دوشنبه مامورين نیروي انتظامي نارمک و تھران پارس دست به يورش و تھاجم به جوانان و عابرين زده و بیش از 
  .نـــفـــر از جـــوانـــان را بـــه عـــنـــوان بـــدحـــجـــابـــي يـــا تـــحـــت عـــنـــاويـــن اراذل و اوبـــاش دســـتـــگـــیـــر کـــردنـــد

ازعصر روز دوشنبه مزدوران نیروي انتظامي در خیابانھاي نارمک ھفت حوض و جواديه تھران پارس به حالت آماده باش درآمـده و بـا 
جوانان مقاوم . خودروھاي الگانت و موتورسواران به گشت زني و دستگیري و ضرب و شتم جوانان دختر و پسر در اين منطقه پرداختند

مزدوران نیروي انتظامي با گاز اشک آور با جوانان معترض به . در اعتراض به اين سرکوب وحشیانه به مقابله و درگیري با آنان پرداختند 
تن ازجوانان منطقه جواديه تھران پارس توسط نیروي انتظامي دستگیر و بـه  ۵٠به گزارش رسیده در اين درگیري ھا  .مقابله پرداختند

 آژانس ایران خبر: منبع «تھران پارس منتقل و از آنجا به نقطه نامعلومي منتقل گرديدند ١۴۴کالنتري 
 

خبرھای زیادی از این قبیل بر روی سایت ھا قرار می گیرد که به علت کثرت آنھا حساسیّـتـی .   ساعته است ٢۴خبرھای باال فقط مربوط به یک مقطع 
مثالً اگر به یاد .  ھمین اوضاع در شھرستان ھا ھم ھست.  ھمین دیروز، پریروز خبر درگیری در پونک و تجریش و شھرک غرب و غیره بود.  ایجاد نمی کند

خالصه روزی نیست که حکومت، قلچمـاق .   داشته باشید در ھمین خبرنامه جنگ و گریز نیروھای انتظامی و دستفروش ھای دھگالن را منتشر کردیم
در مقابل مخابره یک خبر، چندین .  تازه اینھا وقایعی اند که مخابره می شوند. ھای خود را بر سر مردم نریزد تا به ھر بھانه ای ایجاِد رعب و وحشت کنند

اما، بعنوان یکی از ناظران تنبلی که معموالً از .  واقعه اتفاق می افتد که ناظِر دست به قلمی نداشته اند تا راه خود را به چشم و گوش من و شما بیابند
واجور و  کنار چنین وقایعی بی تفاوت می گذرند، به شما اطمینان می دھم که در مقیاس کوچکتر، ده ھا درگیری با نیروھاِی انتظامی و گشت ھاِی جور

می بینم ) چون به ما گفته شده خود را در این نوع درگیری ھا داخل نکنیم(ھمینطور، بعنواِن یک ناظر کناری. در تمامی نقاط تھران و حومه اتفاق می افتد
ر مـأمـور را دو که بر ناصیه ِی دیگرانی که به دور زد و خورد حلقه زده اند، آثار نفرتِ از مأمور و تحسیِن مقابله گر نقش بسته است که در اولین فرصت

 . گرفته و آنھا را از چنگ مأموران فرار می دھند
پدرم داستان ھاِی زیادی در .   رفیق احمد و خاطراتِ پدر مرحومم از اوضاع بعد از انقالب می اندازد"  فاشیسم یا انقالب" این صحنه ھا مرا به یاد مطلب 

توده " (گله گوسفند"در سال ھای اول انقالب برایم تعریف می کرد تا حس بدبینی و انزجار از " کمیته چی ھا"مورد دخالت ھای مردم در یاری رساندن به 
عمرش را به شما داد و  ۶٠حیف که او در آخرین سالھای دھه .   من ھم مثل او فریِب رومانتیسم انقالبی را نخورم" خدای ناکرده"بوجود آورد تا ) مردم

تغییری که حکومِت مطلقـه اسـالمـی و .  ندید که چگونه شرایط به نفع انقالب تغییر کرده است و توده ھا نیز ھم فاعل و ھم مفعول این تغییر بوده اند
 .بخصوص جناح حاکم از آن تحلیِل درستی ندارد و به امید احیاء اقتداِر از دست رفته، بی مھابا می تازد

روز بعد از عاشوراِی سرخ، وفتی دیدم که مردم چگونه با ھمان بی شکلی و بی برنامگی و بـدون آنـکـه حـتـی .   در اینجا باید به حقیقتی اعتراف کنم
ل ھسته ھاِی نھادھای مورد نیاز برای استقرار یک حکومت دمکراتیک را سامان داده باشند، علیه نیروھای سرکوبگر حکومتی به قھـر آشـکـار مـتـوسـ

به خود گفتم، آخر این مردم نمی فھمند که اگر دوباره اقدام .  گشتند، از توده ھا و فھم و شعور آنھا دلسرد شده و به باورھاِی پدرم احساس تمایل کردم
 ایرانی ھایِ به قیامی زودرس کنند، روند انقالبی را سوزانده و نطفه ِی شکل نگرفته را سقط می کنند؟ آیا واقعاً پدرم درست می گفت که فرھنگِ توده 
، بـقـول از ِ فاقد شعور و حافظه ِی تاریخی است؟  آیا قرار است دوباره نتیجه ِی مبارزات مان را جناح دیگری از بورژوازی غصب کند؟ چرا که تاخـت و تـ

اما، ھنگامیکه دیدم چگونه مردم در حین پیروزی و قدرت نمایی، پا به عقب گذاشته و  بـا حـفـظ .   ، نتیجه ای جز این نمیداشت" بدوِن عقبه" رفیقمان، 
 .روحیه ِی ظفرمندانه از پیشروِی بیشتر خودداری کردند و به جمعبندی و جستجوِی راه حل پرداختند، به آینده امیدوار شدم

بگذارید سرمایه جھانی را، قوه مقننه و قضائیـه را، !  آنچنان فرو رود که متوجه ُپشتش نباشد» اقتدار«بگذارید در توھم ! پس بگذارید این بار ارتجاع بتازد
اما، ما به سمت .  حمله بََرد" اژدھا"انحصارھاِی رقیب و خرده بورژواھاِی بازاری را، تکنوکرات ھا و بروکرات ھای میانی را، از خود براند و ُدن کیشوت وار به 

با تفکر و تعمق جمعی ضـرورت ھـا را .  از جریاِن خودبخودِی امواج رھا شده و در سیر تاریخ گامھاِی آگاھانه بر داریم.   مردم و بویژه طبقه کارگر برگردیم
باشد که سرنگونی نصیب آنـھـا و .  ھسته ھای محلی و کارخانه ای را شکل داده و به شوراھا ارتقاء دھیم.   شناخته و اجزاء مورد نیاز را به ھم ببافیم

 .پیروزی از آن توده ھا باشد
 !سرنگون باد حکومت سرمایه داری جمھوری اسالمی

 !برقرار باد جمھوری شورایی
 

 انتشار از کارگران کمونیست ایران
 ١٣٨٩مرداد ماه  ٢٧


