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          5 - 3ص       جزوه  ا بافراست بر دواز شید مقدمه

 (پ مصوبات کنگره دوم س) «5شماره بررسی مسائل انقالب پرولتری» (:جزوه اول)
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 جزوه دو بر مقدمه از شیدا بافراست 

 بطور همزمان منتشر شد  5365لدر اواخر بهار سا دارید پیش رو ای که در جزوه دو هر

محفل مسائل » موسوم به نزدیک بهم، محفل مرتبط و دو از نویسندگان آن عبارت بودند و

« رزمندگان سوسیالیست» که رهبری سازمان رزمندگانز بخشی ایعنی  «انقالب پرولتری

 ین دواینکه ا و (.آن بود ور نیزباطکه راقم این س) «پویندگان» و ،نیز نامیده می شدند

سازمان  از ،که حدوداً یکسال پیش از آن «جناح انقالبی پیکار» سازمان موسوم به نوشته،

ازاین دومحفل خواسته بدینسان  و .پاشید فرورا  جریان حسین روحانی جداشده بود و پیکار

محفل  این دو دلیل امتناع   .که پذیرفته نشد کنند ایجاد سازمان جدیدی را و رهبری جدید شد

زمانیکه مسائل مهم  تا تئوریک به اندازه ی الزم انباشته نشده، ۀزمانیکه توش تا که بوداین 

 روسیه سطح ملی وچه جهانی بویژه دالیل شکست انقالب اکتبرچه مربوط به  تئوریک

الجرم  سلسله مراتب سازمانی، ایجاد همچنان بی پاسخ است، (درخطوط اساسی اشدستکم )

قرارگرفتن  لذاو،داشت دموکراتیک نظری را پی آیند خواهد مبارزه ممانعت از و سرکوب

ن وشریف ترین انقالبی تری حتّی اگر ،(ی جدیدکمیته مرکزیعنی )جایگاه  دراین موقعیت و

نیز  و یانپیشین برای کهبدنبال خواهدداشت  راهمان سرنوشتی شامل گردد، اشخاص را

 گرفتن در قرار لذا ه به سرکوب ودستان آلود :داشته است سازمانهای چپ یااحزاب  دیگر

 متمایل بنابر بضاعت تئوریک ناچیزشان رهبری اینگونه احزاببعبارتی  !انحطاط پروسه

سنگ روی سنگ درغیراینصورت و  سرکوب کنند، انتقادی را گونه بحث وهرکه به آنند 

 !نخواهدشد بند

و موقعیتی برای کمیته مرکزی این احزاب را الجرم به مکان  ،این شرایطبیک کالم، 

 که می بینیم نیست تعجب آورلذا  فساد مبدل می سازد و بازی و باند بورکرات پروری و

به کل  درهنگام انشعاب زاب خرده بورژوااح کمیته مرکزی (اکثریت قاطع   یادستکم)تمامی 

 فدائیان، در همانگونه که .مواضع بورژوازی ملحق میشوند ت وبه راساند و  فاسدشده

 !اینچنین شد وغیره، ،(مجاهدینحتی )پیکار،
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یافتن پاسخ برای پرسشهای  تئوری و رشد ،که این بود گفته شد درآن زمان آنچه که ،بعبارتی

 و طریق یک مبارزه نظری آزاد ازتواند می تنها نهایتاً تدوین برنامه حزب واقعی، کلیدی و

که میان  تحقق یابد ،فقیتحت روابطی ایعنی  ،(سسلسله مراتب) بند و گونه قیدهر رها از

 وضعیت چپ ایران را مشابه روسیه این دومحفل، .شود روشنفکری برقرار محافل کارگری

 حرکت است اما در «ه کارگرراه آزادی طبق سازمان مبارزه در» ایجادمی دید که بسوی 

هرنوع تالش  ،اینکه این رویکرد و .باآن فاصله دارد تدوین تئوری نظر خصوصاً از هنوز

 ،را (هرنوع سازمان وساختارسلسله مراتبی یا و) هنگام برای ایجادحزب زود سنجیده ون

حزب » ایجاد .می داد آن هشدار نسبت به عواقب زیانبار تلقی نموده و «پرش به هوا» نوعی

 و .بس و نمود خواهد را ایفا «سراب» دروغین که صرفاً نقش نوعی پوشالی و «کمونیست  

 و ،سپس حزب کمونیست کارگری است که به حزب کمونیست، دخصلت نماترین  آن سهن

تّکه » ،تردیگر بی ارزش و گروهای کوچکتر و سوسیالیستی کارگری، واتحاد ،حکمتیست

 نقش همان همچنان می کوشند !(والبته هریک به تنهایی نیز) شد وهمگی آنها «تّکه

  !ایفاکنند !(خودشان و) کارگران فریبنده رابرای «سراب  »

 ،وادادگی طریق ضربات پلیس وچه مهاجرت وچه از ،یادشده محفلدو هرلیکن  .ذریمبگ

 چه، .جزوه را یکجا منتشر کنم دو که هرمن الزم دیدم  بعد سال 33 واینک .متالشی شدند

 در مورد  دچار اشتباه و از جمله رداموبعضی  ها علیرغم آنکه در بویژه جزوه رزمندگانی

مارکسیسم  گشتاورد».ک.ر) نگاه غلط استالینیستی استدارای  مفهوم رویزیونیسم همچنان

تالش تئوریک برای پاسخ » مبحث سایت افق روشن، ،«یتاریک مبارزه طبقات عدبمثابه ب  

 پردازد کراتیک مینقالب دموتئوری ابه نقد مشخصاً آنجایی که  تالیکن  ،(«بحران گوئی به

 همچون آذرخشقالب دمکراتیک نیزنظریه انامروزی  مقابل مدافعینارزش بوده یعنی در  با

اسناد تاریخی جنبش  جزو وبه این اعتبار تی وغیره،همچنان کارآیی دارد حزب مائوئیس و

 .گردد محسوب می ایران چپ انقالبی
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متفاوت  دو رویکرد ر ایران باما د ،57وقوع انقالب که پس ازآوریست الزم به یاد مضافاً 

 60پس ازانشعاب سال و)یکی نظریه سازمان پیکار .بودیممواجه « انقالب دموکراتیک»زا

بود که  («ها فراکسیونیست» گروه موسوم بهیا «جناح انقالبی سازمان پیکار» نظریه درآن،

 یگری تعریف منصور حکمت و بطورکلید و داشت، چارچوب انقالب قراربهرحال در

رفرمیستی  بورژوای ردکه اساساً رویک دموکراتیک از انقالب «ک.م.ا» گروه موسوم به

واقع شده  ی حاضر مورد بررسی و نقد در دو جزوه دو رویکرد،این هر .گردد محسوب می

 .است

و از انتشار این دو جزوه بعدشان چند سال  حکمت و حزباول آنکه منصور.نکته باقیستدو

یه انقالب دفاع از تئوری انقالب دموکراتیک را رها ساخته و به نظر آن،تحت فشار

 گسست از تئوری انقالب دموکراتیک،ادعای پیشرو بودن در  لذایالیستی ملحق شدند و سوس

 بس،فرصت طلبی وقیحانه است و دروغ و یک وابستگان و اقوام شان، ،منشعبینازسوی 

 !سازد را برمال می آن این دو جزوه،مجدد  و که انتشار کنونی 

 «اسناد تاریخی رزمندگان»سایت رد «محفل مسائل انقالب پرولتری» مطلب دوم آنکه جزوه

مربوط به  اماً که تم آمده اندکی تفاوت دارد اینجا این یک که در با آن، اما .نیز وجود دارد

بعبارتی . اصطالحات مربوطه است و نه مسائل محتوایی یا افزودنیمسائل فنی نگارش و

 65همانست که در سال دقیقاً  ، نخورده ست تر است و د آنچه که در اینجا منتشر میگردد خام

 .شد دست به دست می ،بصورت دستنویس درمیان مبارزین چپ
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 (جزوه اول)

 «5شماره  -بررسی مسائل انقالب پرولتری »

 پیرامون ساخت جامعه و مرحله انقالب( پ - مصوبات کنگره دوم س)  2نقد بر تئوریک 

 مقدمه

سیاسی این وم ارگان تئوریک پ در شماره د - از انتشار قطعنامه های کنگره دوم س

زیادی سپری شده است در طی این مدت واقعیات جامعه از یکسو  سازمان مدت زمان نسبتاً 

و مبارزات ایدئولوژیک سایر جریانات از سوی دیگر بسیاری از تناقضات و انحرافات 

ها  موجود در این قطعنامه ها را بر مال ساخته است و سیستم فکری موجود در این قطعنامه

ست کامل رسیده و ورشکسته مدتهاست که چه از نظر تئوریک و چه از نظر عملی به بن ب

 . ین مقطع به دالیل چندی ضروری بوداما با همه اینها برخورد ما در ا. شده است

اول آنکه برخوردهایی که تاکنون در سطح جنبش به این قطعنامه ها صورت گرفته است با 

، اما این حرافات و تناقضات آنرا نشان دهندد جنبه هایی از انآنکه هر کدام توانسته ان

برخوردها هر کدام خود عاری از جنبه های انحرافی نبوده است و در بیشتر موارد بجای 

دیدگاههای انحرافی موجود در قطعنامه ها دیدگاههای انحرافی تر و عقب مانده تری قرار 

د در آنرا نه به نفع پرولتاریا بلکه به نفع داده اند و سعی کرده اند که تناقضات موجو

دوم آنکه بسیاری از انحرافات موجود در این قطعنامه ها سالهاست که . بشکنند  بورژوازی 

دامنگیر جنبش بوده است و ضرورت دارد که یک تصفیه حساب جدی با آن صورت بگیرد 

خود در این تصفیه  و این برخورد ما تالشی است که از جانب ما در جهت ادا کردن سهم

می نامد در « جناح انقالبی» جریانی که خود را  سوم آنکه اخیراً . حساب صورت می گیرد 

 پالتفرم کلی و بی سروته خویش پرچم دفاع از محتوای این قطعنامه ها پیرامون مرحله
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 (؟)!«راه رشد غیر سرمایه داری لنینی» انقالب را برافراشته و می خواهد تحت عنوان 

 . ا برای مدتی دیگر سرپا نگهداردنرآ

 ساخت جامعه  -الف 

 : بند اول قطعنامه می نویسد

، ت بدین معنی که شکل غالب استثمارایران سرمایه داری اس شیوه تولید غالب در 5»

استثمار کارمزدی توسط سرمایه و تولید اضافی بشکل ارزش اضافه از طریق تولید کاالیی 

 . سرمایه داری است 

سرمایه )، سرمایه داری یک کشور تحت سلطه در عصر امپریالیسم داری ایران سرمایه

است که تولید و بازتولید آن در چهارچوب مقتضیات و کارکرد سرمایه مالی ( داری وابسته

السیک و سرمایه داری امپریالیستی صورت می گیرد از اینرو با سرمایه داری ک

 (523، ص 2س  -ت )« .اوت استمتف( نظر برخی ویژگیها از) امپریالیستی

، ما معتقدیم که تفاوت هایی در مورد پاراگراف دوم آن. اراگراف اول بند مورد تأیید ماستپ

میان سرمایه داری وابسته با سرمایه داری کالسیک و همچنین با سرمایه داری امپریالیستی 

اند که تولید و بازتولید وجود دارد و اما قطعنامه علت این تفاوتها را در این می د( متروپل)

سرمایه داری وابسته در چهارچوب مقتضیات و کارکرد سرمایه مالی امپریالیستی صورت 

بدین وسیله قطعنامه سیادت الیگارشی مالی را از خصوصیات ذاتی امپریالیسم . می گیرد 

ر خود کشورهای متروپل می باشد به کشورهای تحت سلطه محدود کرده و این سیادت را د

قطعنامه به این موضوع توجهی ندارد که سرمایه داری در کشورهای متروپل . فی می کندن

سرمایه تولید و  هم در چهارچوب مقتضیات و کارکرد سرمایه مالی و براساس سیادت این

ادت خود را در جهان برقرار سرمایه مالی از نظر تاریخی پیش از آنکه سی. بازتولید می کند

هر چند که کارکرد . کشورهای متروپل برقرار نموده استا در ، سیادت خویش رنماید
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جهانی سرمایه مالی خود عاملی است که سیادت سرمایه مالی در کشور متروپل را بیش از 

اتحادیه های انحصاری »: لنین دراین مورد می نویسد. اید پیش تحکیم و تثبیت می نم

می کنند و  بازار داخلی را بین خود تقسیم -سرمایه داران کارتلها و تراستها قبل از هر چیز 

در همه جا توضیحات داخل کروشه از  -منظور کشور متروپل است ]تولید کشور معین را 

ولی در دوران سرمایه داری . ش کامل به تصاحب خود در می آورندبطور کم یا بی[ ماست

که بازاری در بازار داخلی ناگزیر با بازار خارجی مربوط است سرمایه داری مدتهاست 

ت و روابط و به میزانی که صدور سرمایه افزایش می یاف. مقیاس جهانی بوجود آورده است

بزرگترین اتحادیه های انحصاری به انواع اقسام « منطقه نفوذ»خارجی و مستعمراتی و 

شکیل کار به سازش جهانی بین آنها و ت« طبیعتاً »توسعه می پذیرفت به همان نسبت هم 

  (656آ ص  -م ) « .هانی کشیده می شدکارتلهای ج

چنان که دیده می شود تقسیم جهان از نظر اقتصادی میان انحصارات امپریالیستی ضرورتاً 

متکی بر ایجاد اتحادیه های انحصاری در کشورهای متروپل و سلطه این انحصارات بر 

ت صاحبان ل در دسبازار داخلی این کشورها و تمرکز تولید و سرمایه کشورهای متروپ

تابع اگر ما فقط تولید و بازتولید کشورهای سرمایه داری تحت سلطه را . سرمایه مالی است

، ناگزیر سیادت انحصارات و صاحبان سرمایه مالی را در مقتضیات سرمایه مالی بدانیم

کشورهای متروپل نفی کرده ایم و این در تناقض آشکار با تئوری لنینی امپریالیسم است که 

س آن سیادت سرمایه مالی یک سیادت جهانی است و تولید و بازتولید سرمایه در کلیه بر اسا

قتضیات در چهارچوب م( یا سرمایه داری وابستهاعم از متروپل و) سرمایه داریکشورهای 

 بنابراین این مسئله که تولید و باز. مالی امپریالیستی صورت می گیرد سرمایه عملکردو

ته تحت مقتضیات و عملکرد سرمایه مالی امپریالیستی است نمی تولید سرمایه داری وابس

با سرمایه داری ( درکشور متروپل)تواند مبنای تفاوت میان سرمایه داری امپریالیستی 

، بلکه این مسئله یکی از وجوه تشابه میان آنهاست قرار گیرد( در کشور تحت سلطه)ته وابس
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ها با سرمایه داری کالسیک است که در آن از و درعین حال یکی از وجوه اختالف هر دو آن

 . رمایه مالی و سیادت آن خبری نبودس

ر سرمایه داری وابسته این مسئله که سرمایه مالی هم در کشور متروپل و هم در کشو

م مانند سرمایه ، خود یکی از نشانه های این امر است که سرمایه داری وابسته هسیادت دارد

.  ، بلکه سرمایه داری انحصاری استیه داری رقابت آزاد نبودهداری کشور متروپل، سرما

در چهارچوب کشورهای سرمایه داری وابسته مانند کشورهای متروپل گرایش متوسط شدن 

اعم از سرمایه مالی )نرخ سود تابع گرایش کسب حداکثر سود توسط سرمایه انحصاری 

و در نتیجه قانون اساسی اقتصادی قرار گرفته ( انحصاری داخلی ۀامپریالیستی و یا سرمای

قانون مافوق )سرمایه داری وابسته همان قانون ارزش اضافی در شکل تأمین حداکثر سود 

مطلب را  قطعنامه در بند چهارم خود به این مطلب اشاره می کند لیکن اوالً . است( سود

و در خود  طوری بیان می کند که گویا این قانون اختصاص به سرمایه داری وابسته دارد

کشورهای متروپل صادق نیست و ثانیاً از بیان این حقیقت طفره می رود که قانون مافوق 

دارد و ( و نه رقابت آزاد) انحصاریسود قانونی است که اختصاص به سرمایه داری 

هنگامی که قطعنامه به درستی از حاکمیت این قانون برساخت اقتصادی ایران سخن می 

در حالی که  ،بنامد انحصاریسرمایه داری ایران را سرمایه داری گوید باید به صراحت 

البته شایان ذکر . ری درباره این مسئله طفره می رودقطعنامه از ابتدا تا انتها از موضوع گی

سیستی نظام وابسته و نتایج سیاسی، اجتماعی نگاهی به تئوری ضد مارک» است که مقاله

که در واقع توضیح بندهای این قطعنامه ( 2اره مندرج در همان تئوریک سیاسی شم)« آن

، لیکن همان مقاله هم از ابتدا تا انتهای خود این واقعیت اشاره می کند بشمار می رود ، به

، مقاله کنددر این باره تناقض گویی های زیادی دارد و این موضوع صحیح را کمرنگ می 

 : درستی می نویسدب« ... نگاهی به » 

ریالیسم و امپریالیسم به معنای سرمایه انحصاری جهانی است که سلطه عصر ما عصر امپ»

سرمایه نمی تواند در هیچ جامعه ای . ار جهانی سرمایه تحقق بخشیده استخود را بر باز
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، (امپریالیسم)مناسبات تولیدی حاکم باشد و مستقل از مقتضیات و ضروریات سرمایه جهانی 

  (592ص   2س . ت )« بازتولید نماید تولید و

بنابراین واضح است که این مسئله نمی تواند وجه تمایز میان کشورهای سرمایه داری 

 : همچنین می نویسد «... نگاهی به »مقاله . ددوابسته با کشورهای متروپل قلمداد گر

، خود موضوعی کالسیک بوده و تنها نوع سرمایه داریی که در سرمایه داری کالسیک»

انحصاری ([ 5)داری]، سرمایه مختلف می تواند وجود داشته باشد عصر کنونی در جوامع

  (593همانجا ص )« .است( وع امپریالیستی و یا وابستهاز ن)

ه در کشورهای سرمایه داری شود چه در کشورهای امپریالیستی و چبنابراین چنانکه دیده می

زتولید در چهارچوب حاکم است و در هر دو آنها تولید و با سرمایه داری انحصاری، وابسته

سؤالی که در اینجا باید . مالی امپریالیستی صورت می گیردمقتضیات و کارکرد سرمایه 

امپریالیستی بدان پاسخ گفت این است که تفاوت میان سرمایه داری وابسته با سرمایه داری 

بررسی انقالب »؟ ما به این سؤال در شماره سوم جزوات در کشور متروپل چیست

اثر رشد سرمایه داری در متروپل دربه این شکل پاسخ داده ایم که در کشورهای « پرولتری

از دل این  دوران سرمایه داری کالسیک و رقابت آزاد و تمرکز تولید و سرمایه ای که

چهارچوب این سرمایه در . رقابت آزاد بوجود آمد، سرمایه داری انحصاری شکل گرفت

، حرکت و دورپیمائی سایر سرمایه ها ایه مالیداری انحصاری، حرکت و دورپیمائی سرم

را تابع خویش نموده و حلقه تعیین کننده حرکت کل زنجیر سرمایه اجتماعی است و 

همانطور که می دانیم این سرمایه مالی سیادت خویش را نه فقط بر سرمایه های داخلی 

کل  بر( و بخصوص از طریق صدور سرمایه)کشور متروپل بلکه از طرق گوناگون 

اجتماعی کشورهای سرمایه داری وابسته و بخش مهمی از سرمایه های کشورهای  ۀسرمای

، اعمال می کند و بدینوسیله سرمایه مالی امپریالیستی تبدیل به نیمه مستعمره -نیمه فئودال 

اما . بازار جهانی سرمایه داری می شود حلقه تعیین کننده زنجیر سرمایه اجتماعی در سطح
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 سرمایه داری وابسته علیرغم آنکه سرمایه داری انحصاری حاکم است و در کشورهای

، لیکن در اع انحصار و قانون مافوق سود استرقابت آزاد و قانون سود متوسط تحت الشع

سطح بازار داخلی آن هیچ تک سرمایه ای وجود ندارد که مانند سرمایه مالی امپریالیستی 

بلکه برعکس . ماعی در سطح بازار جهانی باشداجتحلقه تعیین کننده در حرکت سرمایه 

حلقه ضعیفی از ( تحت سلطه دیگرهر کشور و)مایه ها در بازار داخلی ایران حرکت کل سر

زنجیر حرکت سرمایه در عرصه بازار جهانی است و شدیداً تابع حرکت حلقه های اصلی 

یان سرمایه داری تفاوت م مهمتریناین . ه متعلق به کشورهای متروپل هستند، می باشدک

بطور . ری انحصاری در کشور تحت سلطه استانحصاری در کشور متروپل با سرمایه دا

ت پنجگانه کلی تفاوت های مهم این دو دسته از کشورها را می توان از روی خصوصیا

همانطور که می دانیم امپریالیسم مرحله ای از رشد و تکامل سرمایه . امپریالیسم تعیین نمود

که در آن اوالً تمرکز تولید و سرمایه به آنچنان درجه ای رسیده که انحصاراتی  داری است

رابطه با این  در. قتصادی نقش قاطعی را بازی می کندرا بوجود آورده که در زندگی ا

از دل رقابت آزاد ، در کشورهای متروپل تمرکز تولید و سرمایه خصوصیت امپریالیسم

( و نه در همه آنها)کشورهای سرمایه داری و ابسته  بیشتر، لیکن در بوجود آمده است

سرمایه داری از همان ابتدای استقرارش سرمایه داری رقابت آزاد نبوده و بلکه انحصاری 

اعم از انحصارات )بوده است و تمرکز تولید و سرمایه اساساً در تحت سیطره انحصارات 

ین در مورد نقش قاطع انحصارات عالوه بر ا.  صورت گرفته است( امپریالیستی و یا داخلی

در زندگی اقتصادی باید گفت که در کشورهای امپریالیستی این نقش به مراتب قاطع تر و 

اقتصادی کشورهای متروپل  محسوس تر است و انحصارات امپریالیستی نه تنها در زندگی

ی در کشورهای سرمایه دار. ادی جهان نقش قاطعی برعهده دارندزندگی اقتص بلکه در

، انحصارات داخلی در محدوده بازار داخلی نسبت به سرمایه های غیر انحصاری وابسته

ه نداشته و بلکه چنین نقشی دارند ولی در مقایسه با انحصارات امپریالیستی نقش تعیین کنند

 . تعیین شونده اند
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ین ثانیاً امپریالیسم آن مرحله ای از رشد و تکامل سرمایه داری است که در آن بزرگتر

سرمایه های انحصاری صنعتی و بانکی در یکدیگر ادغام شده و سرمایه مالی را بوجود می 

سرمایه های . ین سیادت سرمایه بطور کلی می شودآورند و سیادت سرمایه مالی جانش

انحصاری صنعتی و بانکی هم اکنون نه فقط در کشورهای متروپل بلکه در کشورهای 

این امر در ایران از همان زمان رژیم . )یگر ادغام شده اندسرمایه داری وابسته هم در یکد

برخی سرمایه های ( شاه و بخصوص در زمان رژیم جمهوری اسالمی صورت گرفته است

  ، کشور سرمایه داری وابسته را نیز انحصاری صنعتی و بانکی ادغام شده در چهارچوب

، این سرمایه شویمبه نامگذاری ما بدون آنکه وارد بحث مربوط . می خوانند« سرمایه مالی»

با سرمایه ( اعم از آنکه سرمایه مالی نامیده شده یا نشود)متذکر می شویم که این سرمایه 

دومی در عرصه . اولی تابع و وابسته به دومی است مالی امپریالیستی این تفاوت را دارد که

حت سلطه و آن هم بازار جهانی سیادت دارد لیک اولی فقط در سطح بازار داخلی کشور ت

دارای چنین ( و نه سرمایه مالی امپریالیستی)در مقایسه با سرمایه های غیر انحصاری 

 . سیادتی است

ثالثاً امپریالیسم آن مرحله ای از رشد و تکامل سرمایه داری است که در آن صدور سرمایه 

. گیردار می اهمیت روز افزونی پیدا کرده و نسبت به صدور کاال در درجه اول اهمیت قر

لیکن بیشتر . رهای متروپل سرمایه صادر می کننددر این رابطه باید گفت که همه کشو

ی است کشورهای تحت سلطه یا سرمایه ای به خارج صادر نمی کنند و یا میزان آن به حد

البته برخی از کشورهای تحت سلطه ثروتمند نظیر عربستان . که اهمیت قابل توجهی ندارد

می کنند و سهام بانکها و قابل توجهی سرمایه به خارج صادر میزان سعودی نیز به

خریداری می ( در سایر کشورهاچه در کشورهای متروپل و چه )کارخانجات معظمی را 

ایران هم در زمان شاه پس از باال رفتن قیمت نفت و افزایش تولید آن برای مدتی دست . کنند

 ...، سنگال و ستان، فرانسه ، مصرلهای انگبه صدور سرمایه زد و برای نمونه به کشور

وام داد و سهام کارخانجات کروپ و چندین پاالیشگاه را در نقاط مختلف جهان خریداری 
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صدور سرمایه به میزان هنگفت توسط کشورهای نفت خیز خارومیانه بطور کلی . کرد

ی کنند و یا اگر استثنائی است بر این قاعده که کشورهای تحت سلطه یا سرمایه ای صادر نم

صادر  ولی کشورهای امپریالیستی عموماً . د مقدار آن چندان قابل توجه نیستهم صادر کنن

ضمناً این نکته را هم باید اضافه کنیم که سرمایه . مایه آنهم با مقادیر هنگفت هستندکننده سر

لکه ب های صادر شده ازطرف امپریالیستها تنها به کشورهای تحت سلطه صادر نمی شوند

شود مثال سرمایه یالیستی دیگر نیز سرمایه صادر میامپراز یک کشورامپریالیستی به کشور

در سطح گسترده ... داران آمریکایی در ژاپن و اروپا و سرمایه داران ژاپنی در آمریکا و 

بنابراین از این نظر که یک کشور محل سرمایه گذاری سرمایه . ای سرمایه گذاری کرده اند

رمایه داری وابسته و ، تفاوتی بین کشورهای سشده از طرف امپریالیستها باشددر های صا

 . زیرا سرمایه به هر دو آنها صادر می گردد. متروپل نیست

رابعاً امپریالیسم آن مرحله ای از رشد و تکامل سرمایه داری است که سراسر جهان از نظر 

ر رابطه با این خصوصیت د. می گردداقتصادی میان انحصارات امپریالیستی تقسیم 

امپریالیسم روشن است که همه سرمایه های کشور سرمایه داری وابسته و حتی انحصاری 

ترین و متمرکزترین آنها مستقیم و غیر مستقیم شعبه انحصارات امپریالیستی بشمار رفته و 

متروپل ولی در سطح بازار داخلی کشورهای . به هر صورت زیر نفوذ آنها هستند یا

ر بوده ود« مادر»که خود سرمایه ( ات امپریالیستیهمان انحصار)ایه هایی وجود دارند سرم

خامساً امپریالیسم آن مرحله ای از رشد و تکامل سرمایه . تقسیم اقتصادی جهان سهیم هستند

بین مشتی از کشورهای بزرگ تقسیم ( سیاسی)است که سراسر جهان از نظر ارضی داری 

هم روشن است که کشورهای متروپل در تقسیم مناطق نفوذ و  در این رابطه. ددمی گر

قلمروهای فرمانروایی سهیم هستند و کشورهای سرمایه داری وابسته خود قلمرو نفوذ 

 . ورهای امپریالیستی بشمار می روندسیاسی مستقیم و غیر مستقیم کش

کشورهای متروپل اینها مهمترین تفاوتهایی است که میان کشورهای سرمایه داری وابسته با 

وجود دارد و همانطور که اشاره کردیم مهمترین تفاوت این است که در کشورهای متروپل 
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که حلقه تعیین کننده زنجیر سرمایه ( سرمایه مالی امپریالیستی)سرمایه هایی وجود دارند 

  .اجتماعی جهانی اند ولی کشورهای سرمایه داری وابسته فاقد چنین سرمایه هایی می باشند 

نیز موضع  و اما در مورد تفاوت اصلی میان سرمایه داری وابسته با سرمایه داری کالسیک

این درست که تولید و بازتولید سرمایه داری وابسته تابع . گیری قطعنامه ناقص است

مقتضیات و عملکرد سرمایه مالی است و در چهارچوب سرمایه داری کالسیک چنین 

له خود ناشی از تفاوت مهمتری میان این دو سرمایه داری اما این مسئ. ی نداردچیزی معن

، سرمایه داری رقابت آزاد است در حالیکه م این است که سرمایه داری کالسیکاست و آنه

سرمایه داری وابسته شکل خاصی از سرمایه داری انحصاری است و تمامی تفاوتهای دیگر 

 .مهم است اساً ناشی از این تفاوتمیان این دو سرمایه داری اس

*************** 

 : مورد تأیید ماست که آنها را عیناً می آوریم  3و2مضمون بندهای 

، طبق پس از رفرم ارضی در طی یک پروسه سیستم سرمایه داری وابسته در ایران 2» 

متزاج با مقتضیات سرمایه مالی امپریالیستی به اتکاء صدور سرمایه امپریالیستی در ا

، سیستم سرمایه داری وابسته جزء سیستم جهانی غلبه یافت قرار وسرمایه داخلی است

امپریالیستی بـوده و تولید و بازتولید آن درچهارچوب تقسیم کار بین المللی امپریالیستی و در 

 -تضاد اساسی در این ساخت اقتصادی   3. وابستگی به نظام جهانی امپریالیستی قرار دارد

، یعنی تضاد میان خصلت اجتماعی تولید سرمایه داری اد اساسی شیوهاجتماعی همان تض

 کار و سرمایهتولید و مالکیت خصوصی سرمایه داری بر ابزار و ثمره تولید و یا تضاد 

 «.ژوازی دو طبقه اصلی جامعه هستندطبقه کارگر و بور... است 

*************** 
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 ؟درک قطعنامه از وابستگی چیست

 :تگی رابه شکل انحرافی توضیح داده و می نویسدوابس 5و  6قطعنامه دربندهای 

، قانون ارزش اضافی در شکل تأمین اساسی اقتصادی حاکم بر این ساخت قانون 6 »

، سلطه ایران در کشور تحت عملکرد این قانون. است( فوق سود امپریالیستی)حداکثر سود 

به سرمایه داری ان پایه اساسی وابستگی اقتصادی و نتیجتاً سیاسی سرمایه داری ایر

 .  را تشکیل میدهد( و امپریالیسم مسلط)امپریالیستی 

گویا منظور ]اقشار مختلف سرمایه در سیستم وابسته ( سودآوری)کسب ارزش اضافی  5 »

تحت عملکرد قانون اساسی اقتصادی این ساخت [ وابسته است سرمایه داریهمان سیستم 

تحقق ( ق سود امپریالیستیمافو)انحصاری یعنی قانون ارزش اضافی در شکل سود حداکثر 

یه وابستگی اقشار مختلف سرمایه در سیستم سرما( اقتصادی)این امر پایه عینی . می یابد

 ( 526و  523همانجا ص )« .داری وابسته را بیان می نماید

در این مسئله که قانون اساسی اقتصادی سرمایه داری وابسته همچون سایر اشکال سرمایه 

ود است، جای هیچگونه حصاری قانون ارزش اضافی در شکل تأمین حداکثر سداری ان

بر « .ک.م.ا»گروهی همچون . لیکن درکهای متفاوتی از این قانون وجود دارد .شکی نیست

، مافوق ی وابسته که نیروی کار ارزان استاین اعتقادند که فقط در کشورهای سرمایه دار

ن نتیجه می رسند که اوالً در کشورهای متروپل که سود بدست می آید و بدین ترتیب به ای

ی نیروی کار ارزان نیست خبری از مافوق سودنیست و ثانیاً در کشورهای سرمایه دار

، همه سرمایه ها این نیروی کار ارزان را استثمار می وابسته که نیروی کار ارزان است

روی کار و تداوم این مافوق کنند و مافوق سود بدست می آورند و برای ارزان نگه داشتن نی

سود به دیکتاتوری دست نشانده امپریالیسم وابسته اند و این پایه عینی وابستگی کل سرمایه 

که « سازمان رزم انقالبی»گروهی دیگر همچون ! اجتماعی و کل اقشار بورژوازی است

ی است و قانون اساسی سرمایه داری انحصار( یعنی قانون مافوق سود)می دانند این قانون 
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هنوز آثار و بقایای تز نیمه فئودال نیمه مستعمره و نظام وابسته به شدت بر  هبه علت آنک

بسم هللا  اذهان آنها حاکم است و از اینکه ایران را سرمایه داری انحصاری بدانند مثل جن از

، معتقدند که ایران سرمایه داری  انحصاری نیست و بنابراین قانون اساسی گریزانند

جالب توجه است که آنها صفحات زیادی از نشریه . صادی آن قانون مافوق سود نیستاقت

اختصاص می دهند و در آن ثابت می کنند که فوق سود « . ک.م.ا»خود را به برخورد به 

لیکن در پایان . اً ناشی از ارزان بودن نیروی کاراساساً ناشی از انحصار است و نه صرف

حاکمیت انحصار و سرمایه داری انحصاری در ایران کل بحث بحث خود به یکباره با نفی 

خود را نفی می کنند و همچنان این سؤال را بدون پاسخ می گذارند که پس اگر در ایران 

( فوق سود)افی درشکل سود حداکثر انحصاری سرمایه داری انحصاری و قانون ارزش اض

 ؟ وق سود بدست می آورداکم بوده و فحاکم نیست پس چرا در آن سرمایه انحصاری ح

قطعنامه بدرستی بر . عجونی است از هر دو این انحرافاتاما قطعنامه مورد بحث ما م

شاره حاکمیت انحصار و قانون فوق سود اشاره می کند لیکن از تعمیم این موضع درست و ا

قطعنامه . به اینکه سرمایه داری ایران، سرمایه داری انحصاری است، خودداری می کند

انکه دیدیم حاکمیت این قانون را ویژگی سرمایه داری وابسته و مبنای تفاوت آن با چن

سرمایه داری امپریالیستی قرار می دهد و بدین ترتیب حاکمیت آن را در کشورهای متروپل 

را نیز بیان می « .ک.م.ا»و باالخره قطعنامه در نقل قولهای فوق انحراف نوع . نفی می کند

ته اند که فوق سود بدست می اقشار سرمایه بدین دلیل به امپریالیسم وابس کند و می گوید همه

بطور « بررسی مسائل انقالب پرولتری»ما به این انحراف در شماره اول جزوات ! آورند

 . مفصل برخورد کرده ایم و در اینجا بطور مختصر به این مسئله اشاره می کنیم 

ولی . ی بطور کلی قانون ارزش اضافی استرمی دانیم که قانون اساسی نظام سرمایه دا

ن قانون گرایش متوسط شدن نرخ چنانکه می دانیم در شرایط رقابت آزاد به علت حاکم بود

رمایه های مختلف ، مجموع ارزش اضافی تولید شده با نرخی تقریباً مساوی بین سسود

رایط حاکمیت لیکن در ش. (ز موارد استثنائی، فرعی و موقتبه غیر ا)توزیع می گردد 
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انحصار بر رقابت آزاد سرمایه های انحصاری می توانند با تکیه بر  ۀانحصارات و غلب

قدرت انحصاری و موقعیتهای ویژه خویش و با تکیه بر تحت سیطره داشتن مواضع کلیدی 

. ن عرصه های تولید و سرمایه گذاری، سودهای کالنی به جیب بزننداقتصاد و سودآور تری

های کالن به کل ارزش اضافی تولید شده در جامعه بزرگتر است از نسبت نسبت این سود

به کل سرمایه اجتماعی، نتیجه  (که این سودهارا بدست آورده اند) سرمایه های انحصاری

این امر چیزی نیست جز آنکه سرمایه های کوچک نه تنها نمی توانند به این سودهای کالن 

در اینجا اگر چنانچه مانند .  م کمتر بدست خواهند آورددست پیدا کنند بلکه از سود متوسط ه

و قطعنامه حاضر تصور کنیم که وابستگی سرمایه ها به امپریالیسم ناشی از « .ک.م.ا»

، یا به این نتیجه می رسیم که فقط سرمایه های انحصاری به تکسب مافوق سود اس

به این نتیجه خواهیم « .ک.م.ا»و یا همچون !( دیدگاه سه جهانی ها)وابسته اند  امپریالیسم

 .هم سرمایه های غیر انحصاری انحصاری فوق سود بدست می آورد و رسید که هم سرمایه

یعنی نسبت کل ارزش )مثالً اگر نرخ متوسط سود ! یعنی همه فوق سود بدست می آورند

 55، همه سرمایه ها سودی بیشتر از درصد است 55( اضافی تولید شده به کل سرمایه ها

. اضافی از کجا می آید معلوم نیست %5حاال این %( 20مثالً )درصد بدست می آورند 

توسط کارگران باشد که این هم باید جزء همان ارزش اضافی تولید شده % 5زیرا یا این 

رض اولیه ما مبنی بر این است که میزان کل ارزش اضافی به کل سرمایه ها مخالف ف

ا بوده و از آسمان باید نعمت خد% 5و یا اینکه این  است% ( 55یعنی )معلوم و مشخص 

 ! نازل شده باشد

د نویسندگان قطعنامه نمی دانند که صاحبان سرمایه های کوچکتر مخالف کسب مافوق سو

آنها خواهان آن هستند که عرصه های سودآوری . توسط سرمایه های انحصاری هستند

مخالف قیمت های انحصاری هستند آنها آنها . ه گذاری بروی آنها نیز گشوده شودسرمای

. د به جای قانون فوق سود را دارنداتوپی ارتجاعی بازگشت به قانون نرخ متوسط سو

این پایه عینی در . وابستگی آنها به امپریالیسم نیستبنابراین قانون مافوق سود پایه عینی 
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نها قادر نیستند همین ، پایه عینی وابستگی این اقشار سرمایه این است که آجای دیگری است

دور پیمانی های . رمایه مالی امپریالیستی کسب کنندسودهای نازل را هم بدون رابطه با س

است که حلقه های تعیین کننده  این سرمایه ها زاییده ناتوان دورپیمانی کل سرمایه اجتماعی

پایه . است اول سرمایه مالی امپریالیستی، دورپیمانی سرمایه های انحصاری و در درجه آن

عینی وابستگی اقشار مختلف سرمایه همان عینیت داشتن سیادت اولیگارشی مالی است و 

. پایه عینی و ماهیت اولیگارشی مالی هم چیزی جز سلطه انحصار بجای رقابت آزاد نیست

در واقع انحصار و موقعیت های انحصاری سرمایه مالی است که سیادت آنرا بر سایر 

سلطه انحصار بجای رقابت آزاد از . سازد رده و آنها را تابع وی میک سرمایه ها تأمین

و )گارشی مالی را سوی دیگر سیادت اولی مافوق سود را بوجود می آورد و ازیکسو قانون 

این هر دو معلول سلطه . (سرمایه ها به سرمایه مالی را یریا به زبان دیگر وابستگی سا

گرند ولی هیچیک معلول متقابل داشته و مکمل یکدیانحصارند و با آنکه بر یکدیگر تأثیر 

، یعنی وابستگی معلول قانون فوق سود نیست بلکه هم وابستگی و هم قانون دیگری نیست

فوق سود هر دو معلول سلطه انحصارند که پایه عینی و ماهیت تمام ویژگی های نوین 

 . کت سرمایه در عصر امپریالیسم استحر

انحصاری پایه عینی وابستگی اقشار مختلف سرمایه به سرمایه در چهارچوب سرمایه داری 

مالی امپریالیستی این است که تمامی تک سرمایه ها در تمام مراحل دور پیمانی خویش قدم 

و یا سرمایه های انحصاری )به قدم و مستقیم و غیر مستقیم با سرمایه مالی امپریالیستی 

، زیرا سرمایه در رابطه قرار می گیرند( باشنددیگر که دنباله انحصارات امپریالیستی می 

های انحصاری و در رأس آنها سرمایه ی مالی مواضع کلیدی و کنترل کننده ی اقتصاد را 

یع، بانکها، حمل و به انحصار خود در آورده و از موقعیت های انحصاری ویژه ای در صنا

ض محال بخواهد از برخوردارند و اگر سرمایه ای بر فر... ، بازار و نقل، تجارت

برقراری رابطه و پیوند با سرمایه های انحصاری  خودداری کند ، قادر نیست شرایط الزم 
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بررسی مسائل انقالب »ک .برای توضیح بیشتر ر)خود را تأمین نماید، برای ارزش افزایی 

 (« 3شماره ... 

لی سرکرده صاحبان سرمایه ما. این وابستگی اقتصادی مبنای وابستگی سیاسی نیز هست

. سراسرجهان هستند زات کارگران و زحمتکشان درهمه اقشار بورژوازی در سرکوب مبار

، سهم بیشتری ادی و به تبع آن، قدرت سیاسی و نظامی برتر خودآنها با تکیه بر قدرت اقتص

بازی می کنند و این  از سایر اقشار بورژوازی در بقای نظام سرمایه داری در عرصه جهان

مستقیم )دارد که بطور رسمی و غیر رسمی  ، همه اقشار بورژوازی را وا مینیواقعیت عی

 . م را پذیرا شوندسرکردگی سیاسی امپریالیس( و غیر مستقیم

مه را در مورد وابستگی باید دیدگاه مندرج در قطعنا نیز که قاعدتاً « ...نگاهی به »مقاله 

حرافات رنگارنگ در این مورد ن، سرشار از آشفته فکری و تناقض گویی و اتوضیح دهد

متوسل می شود و فوق سود را ناشی از « .ک.م.ا»از یک طرف به دیدگاه انحرافی . است

از طرف دیگر . مایه را در فوق سود سهیم می داندکار ارزان می داند و همه اقشار سر

را از طرفی وابستگی . د تنها به انحصارات تعلق می گیردخاطر نشان می سازد که فوق سو

شرایط »ناشی ازفقدان بازار مستقل می داند و از طرف دیگر آن را با پدیده ای به نام 

از طرفی وابستگی را ناشی از این می داند که قانون . توضیح می دهد« تولیدی امپریالیستی

، اما از طرف دیگر خود حاکمیت قانون فوق سود د بر تولید و باز تولید حاکم استفوق سو

ارزیابی ( یعنی وابستگی کشور سرمایه داری وابسته)اشی از سلطه امپریالیسم اگزیر نرا بن

 !یک معلول دیگری است، معلوم نیست کدامکند و باالخرهمی 

************** 

 آیا سرمایه داری وابسته نیروهای مولده را رشد می دهد؟ 

 : ویسدمی ن 6در ابتدای بند . اسخ به این سؤال گیچ و مغشوش استقطعنامه در پ
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اری توسط با تسریع تکامل سرمایه داری و استقرار و غلبه شیوه تولیدی سرمایه د 6»

به این طرف در رابطه با  65، نیروهای تولیدی جامعه از سال امپریالیسم در جامعه ما

نیازها و مقتضیات سرمایه مالی امپریالیستی و در محدوده تقسیم کار جهانی مبتنی بر این 

 « ....گاه اقتصاد ایران در این تقسیم کار رشد یافته استمقتضیات و جای

مایه داری می بینیم که در اینجا قطعنامه بدرستی به رشد نیروهای مولده در چهارچوب سر

، اما این رشد نیروهای مولده...»:قطعنامه در ادامه مطلب می نویسد .وابسته اشاره می نماید

 و نی و به دلیل سلطه سرمایه مالی امپریالیستیدر شرایط ناهمگونی رشد سرمایه داری جها

تعقیب فوق سود انحصاری سهل الوصول و کالً در چهارچوب مقتضیات و منافع سرمایه 

مالی امپریالیستی محدود و یکجانبه و ناموزون بود و موجب تشدید تضادهای طبقاتی می 

 « ...شود 

به سرمایه داری وابسته نگشته و ی مطلب هم درست است لیکن به شرط آنکه محدود تا اینجا

، زیرا امپریالیسم از ابتدای حاضر ارزیابی شود خصوصیات جهانی سرمایه داری در عصر

قرن بیستم تاکنون نیروهای مولده را در کشورهای متروپل رشد داده است که این رشد 

وب ، در چهارچلطه سرمایه مالی و تعقیب فوق سودمحدود و ناموزون بوده و به دلیل س

دانیم  همانطور که می. داشته است مالی امپریالیستی قرارمقتضیات و منافع سرمایه 

سیک ارتجاعی نیست بلکه امپریالیسم نسبت به دوران ماقبل خود یعنی سرمایه داری کال

در چهارچوب . م در مقایسه آن با سوسیالیسم استارتجاعی بودن امپریالیس. مترقی است

شرایط عینی الزم برای ( در چهارچوب سرمایه داری انحصاریو بطور کلی )امپریالیسم 

تحول سوسیالیستی جامعه و تولید سوسیالیزه فراهم می گردد و امپریالیسم به این دلیل 

به همین ترتیب سرمایه داری . ز تحقق سوسیالیسم جلوگیری می کندارتجاعی است که ا

رشد داده و نسبت به ه فئودالی گذشته وابسته هم نیروهای مولده را در مقایسه با روابط نیم

، تنها در ن رو که سرمایه داری انحصاری استسرمایه داری وابسته از آ. آن مترقی است

. ایی دیگر در مقابل آن مترقی نیستمقابل سوسیالیسم ارتجاعی است و هیچ آلترناتیو بورژو
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انقالب سوسیالیستی تضادهای موجود در سیستم سرمایه داری وابسته شرایط عینی را برای 

 و آغاز ساختمان سوسیالیسم فراهم آورده است و سرمایه داری وابسته از آنرو ارتجاعی

 : قطعنامه در ادامه مطلب می نویسد .است که مانع تحقق سوسیالیسم است

این خصوصیات در واقع از یکسو انعکاس خصلت اساسی سرمایه داری جهانی در ... » 

لی، یعنی عصر امپریالیسم که عصر گندیدگی و احتضار عصر تاریخی حاضر بطور ک

م در کشور تحت سلطه بطور سرمایه داری است و از سوی دیگر انعکاس عملکرد امپریالیس

در این عصر و تحت این شرایط ، بورژوازی و مناسبات تولیدی سرمایه داری . خاص است

تاریخی در گرو نابودی  فاقد هرگونه توان رشد تاریخی نیروهای مولده است و این رشد

 « .مناسبات سرمایه داری و تحول سوسیالیستی می باشد

. ایه داری وابسته کامالً صحیح استاین نتیجه آخری در مورد کشورهای متروپل و سرم

در کشورهای اخیر استقرار . یمه فئودالی و فئودالی صحیح نیستلیکن در مورد کشورهای ن

ژوایی هنوز هم از نظر تاریخی گامی به پیش است و مناسبات سرمایه داری و تحول بور

قالبی و از پایین سبب رشد نیروهای مولده می گردد که این تحول بورژوایی یا به شکل ان

و یا به شیوه ای ارتجاعی و از باال حاکم می ( جمهوری دموکراتیک خلق)انجام می شود 

این سرمایه داری وابسته سبب گردد و منجر به حاکمیت سرمایه داری وابسته می گردد که 

لیکن قطعنامه چشم خود . قایسه با شیوه تولیدی کهن میگرددرشد سریع نیروهای مولده در م

 : ی بندد و در ادامه مطلب می نویسدرا روی این واقعیت مسلم تاریخی م

ازاین رو مناسبات در ایران باعث رشد تاریخی نیروهای مولده نگردیده است و با ... » 

 « .کامالً در تضاد است( 2)جامعه ل همه جانبه نیروهای مولده و استقالل اقتصادی تکام

میلیونی ایران یک  6اگر ادعای قطعنامه را قبول کنیم ناچار باید بپذیریم که طبقه کارگر 

، ایجاد کارخانه ها و کارگاههای متعدد کوچک و بزرگ در سراسر دروغ بزرگ است

افزایش عظیم حجم سرمایه های در . ن طرف واقعیت نداردبه ای 60دهه  ایران از آغاز
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راهها و بنادر و فرودگاههای کشور توسعه . است« دروغ امپریالیستی»گردش صرفاً یک 

چنانکه می دانیم تمامی اینها واقعیت است و حاکی از رشد نیروهای ... ای نیافته است و 

این . تمام آنها خط بطالن می کشد م رویمولده در جامعه است که قطعنامه با یک اشاره قل

نیروهای مولده در تضاد است ولی  همه جانبهدرست است که سرمایه داری وابسته با تکامل 

ناموزونی رشد نیروهای مولده از خصایص . خصوصیت سرمایه داری بطور عام استاین 

ود تصور وج. عصر امپریالیسم بطور اخص می باشدذاتی حرکت سرمایه بطور اعم و در 

یک سرمایه داری موزون که رشد نیروهای مولده را بطور همه جانبه رشد دهد یک تصور 

 . غایت اپورتونیستی و بورژوایی استبه 

، منظور ما این نیست که این سرمایه داری وابسته ارتجاعی است وقتی که ما می گوییم

. ون رشد داده استداده بطور ناموز مناسبات نیروهای مولده را رشد نداده و یا اگر رشد

و )اری است وسرمایه داری انحصاری ، سرمایه داری انحصبستهسرمایه داری وا

سرمایه . ملترین تدارک مادی سوسیالیسم استکا( بخصوص سرمایه داری انحصاری دولتی

ه در مقابل سرمایه داری گرن داری انحصاری در مقایسه با سوسیالیسم ارتجاعی است و

، زیرا سرمایه داری کالسیک و استمترقی ( ر مقابل فئودالیسمو صد البته د)کالسیک 

از سرمایه رقابت آزاد موجود در آن از نظر تاریخی هیچ راهی به جلو ندارد مگر آنکه 

گویی در برخورد مستقیم به قطعنامه ای « ....نگاهی به »مقاله . داری انحصاری عبور کند

طرح این مسئله که وجود »: نویسدرا برعهده دارد است که می  که رسالت توضیحش

، مغایر با تئوری واقعی در جوامع عقب مانده می شودامپریالیسم مانع از رشد سرمایه داری 

نیکها است که توسعه سرمایه ر سخنان پوسیده و کهنه شده نارودل و تکرا -و پراتیک م 

نستند و بر همین داری را به جز در آن کشورهایی که ابتدا بدان دست یافتند ممکن نمی دا

می اساس از پذیرش رشد و توسعه و حاکمیت مناسبات سرمایه داری در روسیه خودداری 

 ( 516همانجا ص )« .نمودند و آنرا نفی می کردند
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رمایه نیکها یک گام به پیش بر می دارد و حاکمیت مناسبات سآری قطعنامه نسبت به نارود

گردد که حاکمیت این مناسبات باعث رشد ، لیکن مدعی می داری را در ایران می پذیرد

گویی که مناسبات سرمایه داری ایران با همان . اریخی نیروهای مولده نگردیده استت

 !نیروهای مولده جامعه فئودالی حاکمیت پیدا کرده است

************** 

 آن با سایر اشکال سرمایه داری « تفاوتهای»سرمایه داری وابسته و « ویژگی های»

مه که در بند نخست خود مبنای ویژگی ها و تفاوتهای سرمایه داری وابسته با سایر قطعنا

ها را اشکال سرمایه داری را به نحوی غلط بیان می کند ، در بند هفتم این ویژگی ها و تفاوت

 : دسته بندی کرده و می نویسد

رقابت )ک ه آن را از سرمایه داری کالسیویژگی های سیستم سرمایه داری وابسته ک 7» 

پروسه استقرار و غلبه  -الف : الیستی متمایز می کند عبارتند ازو سرمایه داری امپری( آزاد

از طریق جبر غیر ( رقابت آزاد)معه برخالف سرمایه داری کالسیک سرمایه داری در جا

بدین ترتیب به . یافته و بر جامعه تحمیل شده است اقتصادی و از باال توسط امپریالیسم تحقق

مراه حاکمیت تضاد کار و سرمایه در جامعه ستمگری ملی توسط امپریالیسم با شدت هر ه

 . «...چه بیشتر نیز اعمال می شود 

 : می توان به اجزاء زیر تقسیم کرد بند هفتم را تا همین جا علی الحساب

 پروسه استقرار و غلبه سرمایه داری در جامعه از طریق جبر غیر اقتصادی صورت -5

 . فته و برجامعه تحمیل شده است گر    

 . این پروسه از باال صورت گرفته است  -2

 . این پروسه توسط امپریالیسم تحقق یافته است  -3
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ا شدت هر چه حاکمیت تضاد کار و سرمایه در جامعه همراه با تشدید ستمگری ملی ب -6

 . تمامتر اعمال می شود

چ جای خود کوچکترین دلیلی برای اثبات آن گفت که قطعنامه در هی در مورد حکم اول باید

پ تاکنون هیچ تحلیلی در اثبات حقانیت . نیاورده است و تا آنجا که می دانیم بطور کلی س 

قطعنامه طوری مطلب را بیان می کند که گویا . حکم عجیب و غریب ارائه نداده استاین 

مپریالیسم به زور سرنیزه آن تمامی جامعه با استقرار و غلبه سرمایه داری مخالف بوده و ا

و یا هر کشور دیگر در )روابط فئودالی در جامعه ایران  کرده است گویا)!( را تحمیل 

وری تکامل جامعه مانع رشد نیروهای مولده نبوده و برافکندن آن شرط ضر( عصر حاضر

امعه  ، همه طبقات جایندگان روابط ماقبل سرمایه داریبجز نم  در واقع! ایران نبوده است

هم شکستن  پوسته خواهان در( زحمتکشان شهری ژوازی، کارگران، دهقانان واعم از بور)

فئودالی جامعه بودند اما امپریالیسم و بورژوازی داخلی می خواستند از باال و به شیوه ای 

ارتجاعی سرمایه داری را جایگزین فئودالیسم نمایند، بطوری که هر چه کمتر در این میان 

صداتر این کار را صورت دهند که به مبارزه  نند و هر چه آرامتر و بی سروصدمه ببی

سلطه هرچه  طبقاتی توده ها دامن نزند و خالصه طوری این عمل انجام شود که به تحکیم

اما کارگران  و دهقانان و زحمتکشان شهری نفعشان دراین بود که . بیشتر آنها منجر گردد

ی و از پایین درهم شکسته شود و این امر همراه با شرکت هر روابط فئودالی بشیوه ای انقالب

چه وسیع تر توده ها در مبارزه طبقاتی صورت گیرد تا ازسلطه همه جانبه بورژوازی 

، پرولتاریا قرارداشته باشد و در واقع در رأس این حرکت تاریخی جلوگیری گردد و

در اینکه جامعه باید . گردد ن جامعه نیمه فئودالی گذشتهجمهوری دمکراتیک خلق جایگزی

ذینفع ( ان شیوه تولیدی کهنبه جز نمایندگ) ، همهداد ول بورژوایی خود را انجام میتح

 لیکن تضاد منافع بر سر شیوه انجام این تحول بورژوایی بود و باالخره این امپریالیسم. بودند

پرولتری،  ضعف جنبش توده ای و بخصوص ضعف جنبشو بورژوازی بودند که با تکیه بر

جامعه از مدتها پیش آبستن تحول . مطلوب خود این تحول را صورت دهندتوانستند به شیوه 

فئودالیسم و )بورژوایی بود و امپریالیسم تا آن زمان با تقویت نیروهای ارتجاعی جامعه 
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اما در آن زمان منافع . از تحقق این تحول جلوگیری می کرد( بوژوازی کمپرادور

و )سطح بین المللی ایجاب می کند که در یک سلسله از کشورهای تحت سلطه  امپریالیسم در

آن در واقع امپریالیسم تا . داری جایگزین روابط فئودالی گردروابط سرمایه ( از جمله ایران

، به تکامل سرمایه داری سرعت بخشید و از طرف زمان از یک طرف با صدورسرمایه

شیوه انقالبی آن  سرکوب مبارزه توده ها از تکامل به دیگر با حمایت از ارتجاع فئودالی و

و بخصوص امپریالیست )رشد سریع سرمایه های امپریالیستی اما بخاطر. کرد می جلوگیری

پس از جنگ جهانی دوم و محدود بودن عرصه های سرمایه گذاری و ( های آمریکایی

نه کشورهای تحت سلطه بازارهای فروش کاال، منافع امپریالیسم ایجاب می کرد که اینگو

نیز به کشورهای سرمایه داری تحول پیدا کنند تا زمینه صدور سرمایه و کاال به میزان 

در اینجا امپریالیسم نقش تسریع کننده را در تکامل و غلبه شیوه  .هرچه بیشتری فراهم گردد

میل نمی تولید سرمایه داری بازی می کند و برخالف ادعای قطعنامه این تحول بر جامعه تح

در آن بدون شک در این مسئله که . گردد بلکه در جهت نیاز تاریخی آن صورت می گیرد 

استهای جهانی آن تعیین این تحول صورت گرفت ، نقش امپریالیسم و سی مقطع بخصوص

ای تاریخی جامعه ، لیکن این بدان معنی نیست که این تحول براساس ضرورتهکننده بود

 . صورت نگرفته است

که قطعنامه از تحمیل روابط سرمایه داری بر جامعه نیمه فئودالی صحبت می کند این  وقتی

تصور را در ذهن خواننده ایجاد می کند که گویا این روابط سرمایه داری از نظر تاریخی 

در )در صورتیکه شیوه تولیدی سرمایه داری . به روابط فئودالی ارتجاعی تر استنسبت 

 . فئودالی از نظر تاریخی مترقی استنسبت به شیوه تولید ( خیهر شکل در هر مقطع تاری

پروسه استقرار و »دومین حکمی که در نقل قول فوق از قطعنامه وجود دارد این است که 

« .تحقق یافته است... باال از...ک غلبه سرمایه داری در جامع برخالف سرمایه داری کالسی

بورژوایی از باال صورت گرفته است هیچ شکی در این مسئله که در کشور ایران این تحول 

سرمایه داری وابسته و تفاوت  عامنیست ولی این امر نمی تواند بعنوان یکی از ویژگیهای 
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یه زیرا اوالً حتی در دوران رشد کالسیک سرما. یر اشکال سرمایه داری قلمداد شودآن با سا

ین ا( امپریالیستی هستندکه هم اکنون خود کشورهای )داری نیز در کشورهای متعددی 

و ثانیاً در حال حاضر کشورهای ( مانند آلمان، ژاپن و روسیه)تحول از باال انجام شده است 

سرمایه داری وابسته متعددی وجود دارندکه سرمایه داری در آنها از پایین و به شیوه ای 

روابط همراه با  ، مثال در کشور الجزایر غلبه اینی جایگزین روابط فئودالی شده استانقالب

بنابراین . علیه امپریالیسم صورت گرفته است مبارزه توده های میلیونی خلق الجزایر بر

 و به ، روابط سرمایه داری از باالکشورهای سرمایه داری وابسته بیشترعلیرغم آنکه در 

، ولی این یک حکم عام نیست و همچنین عکس این حکم در شیوه پروسی مستقر شده است

( متروپل)امپریالیستی  لیه کشورهای سرمایه داری و کالسیک و یا سرمایه داریمورد ک

بنابراین این نیز یکی از ویژگی های عام سرمایه داری وابسته نیست هر چند . صادق نیست

 . ژگی آلمان و ژاپن و روسیه هم هستکه ویژگی ایران است همانطور که وی

پروسه استقرار و غلبه سرمایه » ین است که سومین حکمی که درنقل قول فوق وجود دارد ا

اوالً همچنانکه قبال گفتیم امپریالیسم . «توسط امپریالیسم تحقق یافته است ...داری در جامعه 

مه هم در بند چهارم همچنانکه خود قطعنا. سه نقش تسریع کننده را داشته استدر این پرو

سرمایه رار و غلبه شیوه تولیدی با تسریع تکامل سرمایه داری و استق»: خود می نویسد

ثانیاً در اینجا نقش بورژوازی داخلی بکلی بدست فراموشی . «...داری توسط امپریالیسم 

سپرده می شود و ثالثاً این نیز معیار عام جدایی سرمایه داری وابسته از سایر اشکال 

ه پروسه زیرا بسیاری از کشورهای سرمایه داری وابسته هستند ک. سرمایه داری نیست

استقرار و غلبه روابط سرمایه داری در آنها پیش از ظهور امپریالیسم صورت گرفته است 

ن میتوان از کشورهایی نظیر بلژیک، مجارستان، پرتقال ، اتریش، لهستان، که در این میا

 . اسپانیا و ایرلند نام برد

که  ی میکندموضع قطعنامه که کشورهای سرمایه داری وابسته را محدود به کشورهای

آنهم فقط امپریالیسم و بدون دخالت بورژوازی )داری در آنها توسط امپریالیسم  سرمایه
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، به این نتیجه خواهد رسید که بقیه کشورهای سرمایه داری که تا مستقر شده است!( داخلی

، سرمایه داری وابسته نیستند داری در آنها غلبه پیدا کرده استپیش از قرن بیستم سرمایه 

مستقل و »ا اینکه امپریالیست نیستند ولی در این صورت یا همه امپریالیست هستند و ی که

 . می باشند« ملی

حاکمیت تضاد کار و سرمایه »قول فوق وجود داشت این بود که  چهارمین حکمی که در نقل

 « .امتر اعمال می شوددر جامعه همراه با تشدید ستمگری ملی با شدت هر چه تم

نفی حق ملل در تعیین سرنوشت لنینیسم ستمگری ملی عبارت است از  -یسم از نظر مارکس

یا به عبارت دیگر نفی حق حاکمیت ملی آنها و مستعمره نمودن و یا الحاق اراضی . خویش

زی به امپریالیسم با ظهور خویش و با دست اندا. ملتی برخالف میل و اراده اکثریت آن ملت

لنین . ن به نحو بی سابقه ای تشدید نموددر عرصه جها ، ستمگری ملی راکلیه مناطق جهان

 : در این مورد می نویسد

امپریالیسم عبارت است از عصر سرمایه مالی و انحصار هایی که در همان جا با کوشش »

نتیجه این تمایالت در . هایی توأم است که هدف آن آزادی نبوده بلکه احراز سیادت می باشد

ط ارتجاع در همه جهات علیرغم وجود هرگونه نظام سیاسی و اینجا هم عبارت است ازبس

ش نیز منتهای حدت تضادها ستمگری ملی و کوشش برای الحاق اراضی دیگران یعنی کوش

زیرا الحاق اراضی دیگران چیزی نیست جز نقض حق )برای نقض استقالل ملی دیگران 

  ( 637یک جلدی ص .  آ. م ) « .نیز شدت خاصی می یابد( نوشت خویشملل در تعیین سر

این خصوصیت امپریالیسم سبب می گردد که در آغاز قرن بیستم تقسیم جهان میان دول 

معظم امپریالیستی برای نخستین بار به پایان برسد و از آن پس همواره تجدید تقسیم آنها 

الت اما روند تاریخ از ابتدای قرن بیستم تاکنون تحو. دف جنگهای امپریالیستی قرار گیرده

از یک طرف جنبش های رهایی بخش ملی : را در این مورد بوجود آورده است مهمی

خلقهای کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره بر علیه سلطه امپریالیسم عقب نشینی های 
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بسیاری رابر امپریالیسم جهانی تحمیل نموده است و امپریالیسم ناچار شده است از حاکمیت 

اری از کشورهای تحت سلطه صرف نظر کند و استقالل سیاسی مستقیم خویش بر بسی

هانی دوم کشورهای بخصوص پس از جنگ ج. یاری از کشورها را برسمیت بشناسدبس

، افریقا و آمریکای التین به استقالل سیاسی دست یافتند و دیگر برای بسیاری در آسیا

ندارد و روزبروز  امپریالیسم چشم اندازی برای مستعمره کردن کشورهای عقب مانده وجود

از طرف دیگر . به استقالل سیاسی دست پیدا کنند می رود تا آخرین کشورهای مستعمره هم

صدور سرمایه امپریالیستی به کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره سبب تسریع روند رشد 

ن کشورها و پیوستن آنها به و تکامل روابط سرمایه داری و غلبه این روابط در بیشتر ای

همین امر خود منجر به پیوند هر چه ارگانیک تر میان . جهانی سرمایه داری شده استارباز

منافع امپریالیسم با منافع طبقه بورژوازی در اینگونه کشورها شده و در نتیجه امپریالیسم 

لق به بورژوازی این کشورها می تواند یا به رسمیت شناختن استقالل حکومتهایی که متع

نشینی خود را در مقابل جنبش های رهایی بخش ملی و مبارزات ضد  ، اوالً عقبهستند

امپریالیستی توده به نحوی انجام دهد که کمترین صدمه را در این میان متحمل شود و ثانیاً 

با برقراری روابط همه جانبه مالی و دیپلماتیک با این گونه رژیمها ، آنها را از نظر سیاسی 

ز طریق اینگونه حکومتها پیش واقع سیاستهای خویش را ا تحت هژمونی خود درآورده و در

 . ببرد

بدون شک استقالل سیاسی کشورهای تحت سلطه امپریالیسم کوچکترین تغییری در واقعیت 

« دیمستعمره اقتصا»وابستگی اقتصادی آنها به امپریالیسم نمی دهد و آنها کماکان 

 : ویسدلنین در این باره می ن. امپریالیسم باقی می مانند

سرمایه مالی در کلیه مناسبات اقتصادی و کلیه مناسبات بین المللی آنچنان نیروی بزرگ و »

می توان گفت قاطعی که حتی قادر است دولتهایی را هم که از کاملترین استقالل سیاسی 

، هم اکنون نمونه های آنرا خواهیم هم تابع می سازدبرخوردارند تابع خود سازد و واقعاً 

 (.622ص . آ. م ( )3)«.دید
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حال ببینیم که این تحوالت که از ابتدای قرن بیستم تاکنون صورت گرفته است چه تأثیری بر 

مسئله مورد نظر ما داشته است آیا مطابق با ادعای قطعنامه رشد و غلبه روابط سرمایه 

ه برعکس همرا داری در کشورهای تحت سلطه همراه با تشدید ستمگری ملی بوده است و یا

؟ کافی مپریالیسم در این زمینه بوده استا( گاه اجباری و گاه حساب شده)با عقب نشینی های 

است نگاهی به تعداد کشورهای مستعمره و مقایسه آن با تعداد روز افزون کشورهایی که 

هستند بیاندازیم و همچنین مهمتر ( هر چند اقتصادی سراپا وابسته)دارای حکومت مستقل 

در این صورت خواهیم . اع داخلی اینگونه کشورها بیفکنیمت نگاهی به اوضاینکه کافی اس

دید که با استقرار روابط سرمایه داری در این کشورها در میان مجموعه ای به نام ملت 

اگر در گذشته تنها بخش  .شکاف افتاده و این شکاف بطور روز افزونی عمیق تر می گردد

و بر  و فئودالها متحد امپریالیسم بودند( دوربورژوازی کمپرا)کوچکی از بورژوازی 

، اینک تمامی بورژوازی در وحدت با امپریالیسم و با مجموعه ملت حکومت می کردند

منافع اساسی امپریالیسم را که ( حکومت خودی)ه از حربه های اقتصادی و سیاسی استفاد

ارگران و در اینجا ک. ورژوازی خودی است پاسداری می کندهمان منافع اساسی ب

زحمتکشان زیر ستم اقتصادی و سیاسی امپریالیسم و بورژوازی به سر می برند و این ستم 

چه از نظر )این ستم . بقاتی است و محور آن استثمار استدیگر ستم ملی نبوده بلکه ستم ط

دیگر بر مجموعه ناهمگونی چون ملت وارد نمی گردد و ( اقتصادی و چه از نظر سیاسی

مثل حکومت نایب )ق به ملتی دیگر است همراه نیست ل حکومتی که متعلدیگر با تحمی

بلکه اگر هم حکومتی تحمیل کند، این ( السطنه هایی که انگلیس برای هند می فرستاد

 . (نند حکومت شاه سابقما)ه داران و زمین داران خودی است حکومت متعلق به سرمای

؟ کشور ایران از به چه صورت است ران در این رابطهحال ببینیم که وضعیت مشخص ای

 لنین در کتاب . یچگاه یک کشور مستعمره نبوده استابتدای ظهور امپریالیسم تاکنون ه

در دسته بندی کشورهای جهان عالوه بر کشورهای مستعمره دار   «...امپریالیسم به مثابه »

شاره می کند و ا( سیاسی )شکلهای انتقالی وابستگی دولتی  و مستعمرات به یک سلسله از

دولتی که از نظر مالی و دیپلماتیک و شکل دیگر را  نیمه مستعمرهیکی از این شکلها را 
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شورهای نیمه مستعمره ، ذکر می نماید و ایران را در آن زمان در گــــروه کوابسته است

 : ه کشورهای نیمه مستعمره می نویسدلنین دربار. قرار می دهد

منظور از لحاظ ]ستعمره این است که از این لحاظ صفت مشخصه کشورهای نیمه م»

بدیهی است که مبارزه بر . را دارند« حّد وسط»جنبه [ استقالل و یا وابستگی سیاسی است

سر این کشورهای نیمه وابسته بخصوص در دوران سرمایه مالی که در آن باقی مانده جهان 

و اتفاقاً در مورد ایران در آن هنگام  (622ص . آ . م ) « ت یابدسیم شده بود می بایستی حدّ تق

رقابت شدیدی میان انگلیس و روسیه بر سر تصرف نهایی ایران در گرفته بود و دولتهای 

روسیه تزاری در وجود محمد علیشاه رؤیای . به این گاه به آن نزدیک می شدند قاجاری گاه

حقق این رؤیا تسلط کامل بر ایران را در سر می پروراند ولی انقالب مشروطه از ت

با سقوط حکومت تزاری در روسیه و سپس انقالب سوسیالیستی اکتبر، . جلوگیری کرد

برای پرکردن  5959امپریالیسم انگلیس تهاجم سیاسی خویش را با امضاء قرارداد معروف 

تحت الحمایه به موجب این قرارداد ایران رسماً . تزاری آغاز کردجای خالی حکومت 

لیکن عکس العمل توده ها در مقابل این قرارداد که به شکل جنبش . فتانگلیس قرار می گر

های وسیعی در نقاط مختلف کشور درآمد و بخصوص متأثر از انقالبات روسیه بود، 

پس از آن امپریالیسم . ن قرارداد مجبور ساختامپریالیسم انگلیس را به عقب نشینی و لغو ای

ان را با تکیه بر حکومتهایی که از نظر سعی می کند که مقاصد سیاسی خویش در ایر

. ت حکومت رضاخان را فراهم می سازدسیاسی استقالل دارند به پیش ببرد و مقدما

امعه رضاشاه با اقدامات خویش راه نفوذ سرمایه های امپریالیستی و تکامل سرمایه داری ج

مان متمایل می او در اواخر سلطنتش به امپریالیستهای آل. را بیش از پیش هموار می کند

ای متفق جای او را به شود و همین امر سبب می گردد که در اثنای جنگ ، امپریالیسته

به علت رشد آگاهی توده ها وجنبش ضد  5332تا سال  5320از سال . پسرش بدهند

، ثیر تحوالت انقالبی پس از جنگ درعرصه بین المللی بودامپریالیستی خلق که خود تحت تأ

تواند از نظر سیاسی به شکل همه جانبه ای مقاصد خود را در ایران پیاده  امپریالیسم نمی
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مرداد با کمک امپریالیستهای آمریکایی جنبش را سرکوب می  21شاه پس از کودتای . نماید

کند و نظم و امنیت الزم را برای رشد سرمایه فراهم می سازد و باالخره با رفرم ارضی 

کار و ری جایگزین روابط نیمه فئودالی می گردد و تضاد روابط تولیدی سرمایه دا 60دهه 

از این پس آخرین بقایای گرایشات ملی و ضد امپریالیستی از . سرمایه حاکمیت پیدا می کند

ن و زحمتکشان بر علیه تمامی اقشار بورژوازی رخت بر می بندد و مبارزه انقالبی کارگرا

هد و جنبه جنگ داخلی پیدا می قرار می د، تمامی بورژوازی را در مقابل خود امپریالیسم

دت امپریالیسم ، روزبروز وح. ازی به مستعمره کردن ایران نداردامپریالیسم دیگر نی. کند

فع بیشتری با و تضاد منا( بورژوازی و سایر استثمارگران)منافع بیشتری بابخشی از ملت 

ع حاکمیت تضاد کار و در واق. پیدا می کند( کارگران و زحمتکشان)بخش دیگری از ملت 

، منافع کل ند، بلکه با تشدید ستمگری طبقاتیسرمایه نه تنها ستمگری ملی را تشدید نمی ک

آنها که بر ستمگری ملی در . فع طبقات جداگانه آن قرار می دهدملت را تحت الشعاع منا

از ایران و سایر کشورهای سرمایه داری وابسته تأکید می کنند به هیچ وجه درک درستی 

نند آنها امپریالیسم را هما. سیستم سرمایه داری جهانی ندارند امپریالیسم بعنوان یک

گشایی دارد و بدین وری در نظر می گیرند که قصد کشور، کشامپریالیسم دوران روم باستان

را در مقابل خود قرار می ( ئنبجز مشت کوچکی خا)ریق تمامی افراد کشورهای مجاور ط

چنین درکی از . ای در ماوراء مرزها تصور می کنندسم را پدیده آنها امپریالی. دهد

امپریالیسم و ستمگری ملی نتایج سیاسی اپورتونیستی ناگزیری را به بار می آورد و 

مجموعه جنبش چپ رادر ایران همواره به سوی اتخاذ مواضع اپورتونیستی راست سوق 

حدودی  مت بورژوایی که تاچنین درکی منجر به این می گردد که یک حکو. داده است

رویزیونیستهایی که رژیم . قلمداد شود« ضد امپریالیست»استقالل سیاسی داشته باشد، 

، چنین درکی از امپریالیسم و مسئله ملی ارائه سالمی را ضد امپریالیست می دانندجمهوری ا

درک  سه چنین درکی از ستم امپریالیسم که گویا بر یک ملت وارد می شود همان . می دهند

، زیرا که به شدت رژیم ارزیابی می کنند« ملی»است که بورژوازی لیبرال را « جهانی ها»
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خالصه و در یک کالم چنین درکی از . نیستند« سرسپرده»و « سگ زنجیری»شاه 

 . ولتری نبوده بلکه ضد پرولتری استامپریالیسم و مسئله ملی درکی پر

رابطه  وجود مسئله ملی را درذاشت این است که ما موضوعی را که در اینجا نباید ناگفته گ

وجود ( نظیرکردها)ه این مسئله برای اقلیتهای ملی نفی می کنیم و گرن« ملت ایران»با 

لیکن اوالً در مورد ملیتهایی نظیر ترکها که روابط سرمایه داری در میان آنها همپای  .دارد

دست  ر قدرت سیاسی و اقتصادیملتهای فارس رشد کرده است و بورژوازی آنها از نظ

. ز کم اهمیت تر وکم رنگتر شده است، مسئله ملی روزبروکمی از بورژوازی فارس ندارد

ولی در مورد ملیتهایی نظیر ک ردها که از رشد اقتصادی کمتری برخوردار بوده و 

بورژوازی آنها در قدرت سیاسی سهم چندانی ندارد و حتی مقاماتی درسطح استاندار و 

، مسئله ملی با ر ملیتها برای آنها تعیین می شوداز سای... اندار و مدیرکل ادارات و فرم

لیکن همانطور که می . جنبش های ملی را بوجود آورده استقدرت بیشتری وجود دارد و 

دانیم وجود مسئله ملی در مورد این اقلیتها از چنان اهمیتی برخوردار نیست که تضادهای 

ان را تحت الشعاع خود قرار دهد بلکه برعکس این مبارزه طبقاتی طبقاتی کل جامعه ایر

. رد این جنبش های ملی بازی می کندسراسری کشور است که نقش تعیین کننده ای در مو

حتی در چهارچوب همین اقلیتهای ملی تحت ستم هم صف انقالب و ضد انقالب براساس 

مکرات کردستان بمثابه نماینده برای مثال حزب د. مسئله ملی از یکدیگر جدا نمی شود

کسب خود مختاری ملی بورژوازی کرد در جنبش ملی در کردستان حضور دارد و برای 

لیکن این حزب تاکنون با سیاست ها و عملکردهایش بخوبی ماهیت ضد . مبارزه میکند

ر آنجا انقالبی خود را به نمایش گذاشته است و نشان داده است که تمامی بورژوازی حتی د

حزب دمکرات در زمان قاضی محمد یک . که زیر ستم ملی قرار دارد، ضد انقالبی است

حزب انقالبی بود لیکن اینک به حکم تغییر شرایط عینی جامعه دیگر حتی در کردستان هم 

 .قالب و ضد انقالب از یکدیگر نیستمبارزه برای خواستهای ملی معیار صفوف ان

*** 
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در تسریع ویژگیها و تفاوتهای سرمایه داری ( بند هفتم) قطعنامه در ادامه نقل قول فوق

استقرار و غلبه سرمایه داری بدین  -ب »: سایر اشکال سرمایه داری می نویسدوابسته از 

طریق در عصر امپریالیسم و در تبعیت از مقتضیات سرمایه مالی امپریالیستی با حاکمیت 

بازار داخلی مستقل از بین . مراه استن فوق سود امپریالیستی هانحصار بر بازار و تأمی

رفته و حرکت و انباشت سرمایه در بازار داخلی تحت مقتضیات و منافع سرمایه مالی 

این امر مانع گسترش و تمرکز و انباشت . قرار میگیرد ( و امپریالیسم مسلط)امپریالیستی  

امپریالیستی در ت وسیع سرمایه در بازار داخلی که در روند خود منجر به تشکیل انحصارا

  (525همانجا ص )« بازار داخلی گردد، میشود

 : وابسته بر می شمارد عبارتند ازویژگیهایی که قطعنامه در اینجا برای سرمایه داری 

 . انحصار بر بازار حاکمیت دارد  -5

 . فوق سود امپریالیستی تأمین می گردد  -2

    داخلی تحت  بازار اشت سرمایه دررفته و حرکت و انب بین بازار داخلی مستقل از -3

   . یه مالی امپریالیستی قرار میگیردمقتضیات و منافع سرما  

مانع گسترش و تمرکز و انباشت وسیع سرمایه در بازار داخلی ( ؟ !کدام یک ) این امر  -6

  .، میشودریالیستی در بازار داخلی می گرددکه در روند خود منجر به تشکیل انحصارات امپ

کم  نخست حاکمیت انحصار بر بازار را بعنوان وجه تمایزی میان سرمایه داری وابسته و ح

رمایه داری در صورتیکه این وجه تمایز س. اشکال سرمایه داری قلمداد می کندسایر 

شور در عصر امپریالیسم ، انحصار نه فقط بر بازار داخلی ک. انحصاری بطور کلی است

، بلکه بر بازار داخلی کشورهای متروپل هم بطریق اوال تسرمایه داری وابسته حاکم اس

نفی . رار داردحاکمیت دارد و بطور کلی بازار جهانی سرمایه داری زیر حاکمیت انحصار ق

ون حاکمیت انحصار در کشور متروپل چیزی جز نفی جوهر آموزشهای لنین پیرام

 . لیسم استانحصار جوهر اقتصادی امپریا، امپریالیسم نیست که براساس آن
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یت انحصار در حکم دومی که در نقل قول فوق وجود دارد نیز نتیجه طبیعی نفی حاکم

قطعنامه در اینجا تأمین فوق سود امپریالیستی را به کشورهای . کشورهای متروپل است

سرمایه داری وابسته محدود می کند و آن را وجه تمایز میان سرمایه داری وابسته و سرمایه 

البته به احتمال قریب به یقین . وردلیستی در کشور متروپل به حساب می آداری امپریا

متأثر شده اند که براساس آن « .ک.م.ا»نویسندگان قطعنامه در اینجا از تئوری بورژوایی 

گویا فقط در بازار داخلی کشور تحت سلطه فوق سود بدست می آید و گویا در کشور 

د خوششان د متوسط راضی هستند و از فوق سومتروپل سرمایه های انحصاری فقط به سو

اگر ما قانون فوق سود را در کشورهای متروپل نفی کنیم در واقع قانون اساسی ! نمی آید

اقتصادی سرمایه داری نوین را در کشورهای متروپل نفی کرده ایم و این همانطور که گفتیم 

بازار داخلی کشور متروپل بر رابطه مستقیمی با انحراف نخست یعنی نفی حاکمیت انحصار 

سرمایه داری معاصر، سرمایه داری » :یق استالین در این مورد می نویسدرف. دارد

سرمایه داری انحصاری معاصر نه ... ، نمیتواند با سود متوسط ارضاء گردد انحصاری

سود متوسط بلکه حداکثر سود را که برای انجام کم و بیش منظم تجدید تولید گسترش یافته 

، بلکه بویژه مایه داری انحصاری نه هر نوع سودسر... ، طلب می کند استی رضرو

اساسی اقتصادی سرمایه داری معاصرخواهد حداکثر سود را می طلبد و این همان قانون 

 ( 62و  65ص «مسائل اقتصادی سوسیالیسم»)« بود

، در لو قانون فوق سود در کشور متروپ قطعنامه از یک طرف با نفی حاکمیت انحصار

واقع سرمایه داری انحصاری را در کشور متروپل نفی می کند و از طرف دیگر با آنکه در 

، لیکن بطور نحصار و قانون فوق سود معتقد استکشور سرمایه داری وابسته به حاکمیت ا

( سرمایه داری وابسته)صریح به حاکمیت سرمایه داری انحصاری در اینگونه کشورها 

نها دو طرف یک سکه بوده و ناشی از عدم شناخت مارکسیست لنینیستی اشاره نمی کند که ای

  (6). ق سود بمثابه قانون اساسی آن استاز سرمایه داری انحصاری و قانون فو
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سومین حکمی که در نقل قول فوق از قطعنامه وجود دارد حاکی از آن است که در کشور 

و حرکت و انباشت سرمایه در بازار  سرمایه داری وابسته بازار داخلی مستقل از بین رفته

این حکم بخودی . ه مالی امپریالیستی قرار می گیردداخلی تحت مقتضیات و منافع سرمای

خود درست است لیکن محدود کردن آن به کشور سرمایه داری وابسته منجر به نفی آن در 

عصر جهانی  عصر امپریالیسم. آشکارا جنبه انحرافی پیدا می کندکشور متروپل می شود و 

شدن حرکت سرمایه است عصری است که در آن بازار داخلی کلیه کشورهای سرمایه 

داری بیش از پیش جنبه مستقل و جدا از یکدیگر را از دست داده و به یکدیگر می پیوندد و 

در واقع بازار داخلی کشورهای متروپل هم . یه داری واحدی را بوجود می آورندبازار سرما

. نمی تواند به حیات خود ادامه دهدبازار جهانی سرمایه داری و مستقل از آن دیگر جدا از 

این از یک طرف به خاطر پیوندها و ارتباطات روز افزون میان اقتصاد کشورهای متروپل 

با یکدیگر و از طرف دیگر به علت روابط و پیوندهایی است که میان مجموعه کشورهای 

در ضمن همانطور که قبالً هم گفتیم . د آمده استکشورهای تحت سلطه بوجومتروپل با 

فع سرمایه حرکت و انباشت سرمایه در بازار جهانی سرمایه داری تحت مقتضیات و منا

این امری نیست که فقط به سرمایه داری وابسته اختصاص مالی امپریالیستی قرارمی گیرد و

 . گرفته شود ه در نظروابستد بعنوان وجه تمایزبین متروپل وداشته باشد و نمی توان

چهارمین حکمی که در نقل قول وجود دارد این است که حاکمیت انحصار و تأمین فوق سود 

امپریالیستی و فقدان بازار مستقل داخلی و تابعیت حرکت سرمایه ها به مقتضیات و منافع 

لی که سرمایه مالی امپریالیستی مانع گسترش و تمرکز و انباشت وسیع سرمایه در بازار داخ

 . تشکیل انحصارات امپریالیستی گردد، می شوددر روند خود منجر به 

شکی نیست که انحصارات امپریالیستی همواره سعی می کنند از شکل گیری انحصارات 

این امر چه در سطح . یب آنها خواهند بود جلوگیری کنندامپریالیستی جدیدی که مسلماً رق

ه و چه در سطح بازار داخلی کشور متروپل و بطور بازار داخلی کشور سرمایه داری وابست

در واقع به علت تکامل . اما این را نباید مطلق کرد. کلی در سطح بازار جهانی صادق است
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ات امپریالیستی جدیدی وجود دارد که انحصار امکانناموزون سرمایه داری همواره این 

 : لنین در این مورد می نویسد. شکل بگیرند

. ای ماوراء اقیانوس تکامل می یابدسریعتر از همه در مستعمرات و کشورهسرمایه داری »

 (آ. م ) « ( ژاپن)پدید می آیند  جدیدیدر بین آنها دول امپریالیستی 

نه درباره توجه داشته باشیم که ما در اینجا صرفاً درباره یک امکان صحبت می کنیم و 

ایران به نظر ما چشم انداز نزدیک و  به طور مشخص در رابطه با. احتمال وقوع این امکان

 . انحصارات امپریالیستی وجود نداردمشخصی برای تشکیل 

نکته ای را که باید بدان اشاره کرد این است که قطعنامه مطلب را طوری بیان می کند که 

 (5)انباشت و وابستگی بطور کلی مانع تمرکز وگویا حاکمیت انحصار و قانون فوق سود 

در رابطه با تمرکز باید گفت . کشور سرمایه داری وابسته می گرددزار داخلی سرمایه در با

زیرا که . ریع روند تمرکز سرمایه ها می شودکه حاکمیت و قانون فوق سود منجر به تس

سرمایه های بزرگ را روز بروز قوی تر و سرمایه های کوچک را روزبروز ضعیف تر 

بطور مشخص در ایران از . ط اولی ها می گرددمی ها توسکرده و منجر به بلعیده شدن دو

به این طرف سرمایه هابه شکل گسترده ای متمرکز و انحصاری شده اند و  60دهه 

ر داخلی را تحت سیطره خویش انحصارات داخلی در پیوند با انحصارات امپریالیستی بازا

رعکس نفوذ ، بلکه کامالً بچگاه مانع چنین تمرکزی نبوده استامپریالیسم هی. دارند

امپریالیسم عاملی در جهت رشد و بقای انحصارات داخلی و ورشکسته شدن و از میدان 

باید گفت که این درست  انباشتدر رابطه با . افتادن سرمایه های کوچک بوده استبیرون 

است که خروج بخشی از ارزش اضافی تولید شده در بازار داخلی کشور تحت سلطه مانع 

روی دیگر . همان بازار داخلی می شود، لیکن این یک روی سکه استدر سطح  انباشت آن

صدور سرمایه به کشورهای تحت سلطه خود . صدور سرمایه توسط امپریالیسم استسکه 

مبین این امر است که در بازار داخلی کشورهای متروپل عرصه های سودآور سرمایه 



37 
 

االتر و شرایط برای ایجاد گذاری تنگ شده و برعکس در کشورهای تحت سلطه نرخ سود ب

بنابراین دلیلی ندارد که امپریالیسم لزوما . و کسب سود انحصاری مناسب تر است انحصار

، بلکه لطه را به کشور متروپل منتقل کندارزش اضافی بدست آورده در کشورهای تحت س

طبیعی تر این است که بخش مهمی از ارزش اضافی بدست آمده در کشور متروپل را به 

شورهای تحت سلطه صادر نماید و با انباشت سرمایه در بازار داخلی کشور تحت سلطه ک

اگر بازار داخلی کشور متروپل عرصه مناسبی برای . ست به سرمایه گذاریهای جدید بزندد

انباشت ارزش اضافی تولید شده در بازار داخلی کشورهای تحت سلطه بود دیگر صدور 

ر تحت سلطه ضرورت خود را از دست می دادو برعکس سرمایه از کشور متروپل به کشو

بنابراین ! شورهای متروپل ضرورت پیدا می کردصدور سرمایه از کشور تحت سلطه به ک

بازار داخلی کشور تحت سلطه نمی شود بلکه با سرمایه مپریالیسم مانع انباشت سرمایه درا

اینکه . کشورها کمک می کند زار داخلی اینگذاری در این کشورها به انباشت سرمایه در با

مالکیت سرمایه های صادر شده و یا سرمایه گذاریهای جدیدی که از بابت انباشت ارزش 

در اضافی حاصله توسط سرمایه های صادر شده قبلی به انحصارات امپریالیستی تعلق دارد 

حرکت  زیرا این سرمایه ها در بازار داخلی این کشورها. اصل مسئله هیچ تغییری نمی دهد

مایه اجتماعی را تسریع می می کنند و در چهارچوب این بازار تمرکز و انباشت کل سر

 .نمایند

 : امه بند هفتم در قسمت ج می نویسدقطعنامه در اد

در این جوامع الیگارشی مالی امپریالیستی از طریق صدور سرمایه و امتزاج با  -ج  »

سرمایه داری وابسته  یه و از طریق دولتسرمایه داخلی و کنترل تولید و بازتولید سرما

  (همانجا)« .حاکمیت دارد

، اوال سیادت الیگارشی مالی امری نیست که اختصاص ین رابطه همانطور که قبالً گفتیمدر ا

به سرمایه داری وابسته داشته باشد بلکه در عصر امپریالیسم در تمامی کشورهای سرمایه 
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ص سرمایه داری وابسته ین امر نمیتواند ویژگی خاداری الیگارشی مالی سیادت دارد و ا

ثانیاً قطعنامه کانالهایی را که از طریق آن سرمایه مالی سیادت خود را . محسوب گردد

از طریق صدور سرمایه و امتزاج با سرمایه  5: ر می کند به شرح زیر بر می شماردبرقرا

. ریق دولت سرمایه داری وابستهز طا 3از طریق کنترل تولید و بازتولید سرمایه   2داخلی 

گوییم سرمایه مالی سیادت دارد این خود بدان  در اینجا باید توجه داشت که وقتی ما می

معنی است که سرمایه مالی تولید و بازتولید کل سرمایه اجتماعی را به زیر کنترل و سیطره 

نامه به آن اشاره بنابراین کانال دومی که قطع. وده استخویش درآورده و بخود وابسته نم

کنترل تولید و بازتولید سرمایه توسط سرمایه . د هیچ چیز مشخصی را نشان نمی دهدمی کن

سرمایه مالی برای . ت که با زبانی دیگر بیان شده استمالی همان سیادت الیگارشی مالی اس

ترل خود ه ها را به زیر کنآنکه سیادت خود را اعمال کند یعنی تولید و بازتولید سایر سرمای

این مناسبات و . ا سایر سرمایه ها برقرار می سازد، مناسبات و ارتباطات معینی بدرآورد

دور پیمانی سرمایه ارتباطات در تمام مراحل تولید و بازتولید سرمایه و یا در تمام مراحل 

سرمایه مالی با به انحصار درآوردن سودآورترین عرصه های تولید و . برقرار می شود

ه گذاری و با تسلط بر همه مواضع کلیدی اقتصاد جامعه تبدیل به حلقه تعیین کنندسرمایه 

 . حرکت کل سرمایه اجتماعی می شود

های انحصاری  آنچه که اساس سیادت الیگارشی مالی است چیزی جز انحصار و موقعیت

تسلط الیگارشی مالی بر . (صنعت و دربانکها اعم از انحصار در)سرمایه مالی نیست 

قعیت های ویژه انحصاری چنان است که همه تک سرمایه ها در جریان دور پیمانی خود مو

در تمام مراحل و قدم به قدم ناگزیر از برقراری رابطه با سرمایه مالی اند و بدون شک در 

ر سرمایه که به شکل صدو. عیین کننده همان سرمایه مالی استاین رابطه طرف مسلط و ت

تبار و غیره صورت می گیرد بخشی از کانالهای مشخصی است که ، اعسیستم اشتراک، وام

میان سرمایه مالی امپریالیستی و سرمایه های داخلی کشور تحت سلطه رابطه ایجاد کرده و 

کانالهای دیگری که بعنوان نمونه می توان از آنها . ت الیگارشی مالی را تأمین می کندسیاد
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مقتضیات سرمایه مالی صورت مللی که براساس تقسیم کار بین ال: نام برد عبارتند از

دالر، لیره ، )د ارز متعلق به کشورهای متروپل ، سیستم ارزی که به توسط آن چنمیگیرد

، به انحصار نی را تابع نوسانات خویش می کنندکل ارزهای جها...( مارک و روبل و 

تحت سلطه صادر ، حمل و نقل و بازار فروش مواد خامی که از کشورهای ولیددرآوردن ت

البته اگر چه سرمایه مالی برای تأمین سیادت خود از اهرمهای ( ... نظیر نفت)می شود 

از  اساساً ، لیکن این سیادت نشانده و متحد هم استفاده می کندسیاسی نظیر دولت های دست 

سرمایه مالی اگر چه به استقرار ارتجاعی . تأمین می گردد طریق همان اهرمهای اقتصادی

اسی کشورهای ین اشکال حکومت و عریانترین اشکال دیکتاتوری و دخالت در حیات سیتر

، لیکن در چهارچوب سرمایه داری با وجود دمکراتیک ترین و از تحت سلطه گرایش دارد

نظر سیاسی مستقل ترین حکومت بورژوایی هم باز سرمایه مالی می تواند سیادت خویش را 

صرفاً به عملکرد سرمایه مالی در کشور سرمایه داری اعمال کند و این امری نیست که 

ی در عصر امپریالیسم وابسته محدود گردد بلکه در رابطه با کلیه کشورهای سرمایه دار

 .                    عمومیت دارد

 : نامه در ادامه بند هفتم می نویسدقطع

 « .مپریالیستی قرارداردود انحصاری اتولید و بازتولید سرمایه در خدمت تولید فوق س -د» 

این مسئله همانطور که قبال گفتیم مبنای تفاوت میان سرمایه داری در کشور متروپل و 

هرجا که انحصار حاکم است . وابسته نیست و وجه تشابه آنهاست کشورسرمایه داری

سرمایه انحصاری قانون گرایش متوسط شدن نرخ سود را نقض کرده و فوق سود بدست 

ن نرخ متوسط سود ر نتیجه بناگزیر سرمایه های کوچک را از دستیابی به همامی آورد و د

این قانون اساسی اقتصادی سرمایه داری معاصر است و چه در کشور . هم محروم می کند

 .                    حاکم است متروپل و چه در کشور سرمایه داری وابسته این قانون

 : دهفتم قطعنامه چنین ادامه می ده بند
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مانع رشد تاریخی و [ ؟!(6)سرمایه داری وابسته ]اکمیت سرمایه داری امپریالیستی ح . 5» 

طبق مقتضیات سرمایه  طبیعی نیروهای مولده شده و نیروهای مولده را تا حد معینی بر

ی دهد که نتیجه آن تشدید شیوه انگلی و بصورت یک جانبه رشد م[ به]، امپریالیستی

از این روست که می بینیم . ملی و تشدید تضادهای طبقاتی است گری، تشدید ستموابستگی

در ( ملی)اجتماعی و بر پایه آن رشد مبارزات طبقاتی و ضد امپریالیستی  -بحران اقتصادی 

کشورهای سرمایه داری تحت سلطه و وابسته بسیار عمیق تر و حادتر و سریعتر از 

نیروهای مولده و مناسبات تولیدی را  کشورهای امپریالیستی جریان دارد و تضاد میان

 « .حادتر از آن جوامع آشکار می سازدبسیار 

و اما در اینجا امپریالیسم در کشورمتروپل تطهیر می شود و ارتجاعی بودن و انگلی بودن 

همانطور که می دانیم امپریالیسم آن مرحله ای از تکامل سرمایه داری است . آن نفی میشود

بیش از ( تضاد کار و سرمایه)ن رشد نیروهای مولده و روابط تولیدیکه در آن تضاد میا

پیش تشدید می گردد و رسالت تاریخی روابط تولیدی سرمایه داری برای رشد نیروهای 

اما در اینجا قطعنامه . اعی می گرددمولده به پایان خویش می رسد و تبدیل به روابط ارتج

و ارتجاعی می خواند، اما همین امر را بعنوان که بدرستی سرمایه داری وابسته را انگلی 

وجه تمایزی میان سرمایه داری وابسته با سرمایه داری امپریالیستی به حساب می آورد و 

. نفی می کند وسیله خصلت انگلی و ارتجاعی امپریالیسم را در کشور متروپل بدین

روپل رسالت رشد شور متنویسندگان قطعنامه گویا تصور می کنند که امپریالیسم در ک

پوسیده ای در  ه را بر عهده دارد و تبدیل به سدّ نیروهای مولد( ؟)!«طبیعی »تاریخی و 

نویسندگان قطعنامه . دیده است که باید درهم شکسته شودمقابل رشد نیروهای مولده نگر

  .است« موزون و همه جانبه»نیروهای مولده در کشور متروپل  می کنند که گویا رشدتصور

که نتیجه این امر تشدید  گیرد امه که چنین دسته گلی به آب داده است ، نتیجه میقطعن

« تشدید وابستگی»در مورد  .، تشدید ستمگری ملی و تشدید تضادهای طبقاتی استوابستگی

این درست است که هر چه تقسیم کار بین المللی پیچیده تر می گردد وابستگی هم تشدید می 
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ت که تقسیم کار جهانی سبب می گردد که سرمایه های موجود در گردد و این بدان علت اس

هر بازار داخلی برای ادامه دور پیمانی  خویش هرچه بیشتربه برقراری رابطه با  سرمایه 

مالی امپریالیستی کشیده شوند که این خود نتیجه ای جز وابستگی هر چه بیشتر حرکت 

تشدید ستمگری » اما. یالیستی نداردبه سرمایه های امپرسرمایه های کشور تحت سلطه 

بر طبق . یچ اساس و بینان مارکسیستی نداردکه قطعنامه در اینجا از آن یاد می کند ه« ملی

منجر به تشدید ستمگری ادعای قطعنامه تشدید تضاد میان نیروهای مولده و روابط تولیدی 

بلکه  کارمولده را نه  نیست که نیروهای« نظام وابسته»آیا این همان تئوری ! ملی می شود

ارزیابی می کند و در نتیجه تشدید « وابستگی»بلکه سرمایهو روابط تولیدی را نه « ملت»

تضاد میان نیروهای مولده و روابط تولیدی را با تشدید ستمگری ملی مترادف قرار می 

ری تشدید ستمگ»ه در اینجا این است که در کنار دهد؟ جنبه سانتریستی و التقاطی قطعنام

کند که این دو را با هم هم اشاره می کند و سعی می « تشدید تضادهای طبقاتی»به « ملی

از حّدت ( ستم ملی)ستمی که بر یک ملت وارد می شود همانطور که می دانیم . سازش دهد

ستم ملی طبقات استثمارگر و استثمارشونده را . ن طبقات درون آن ملت می کاهدتضاد میا

. ر تضاد منافع آنها پرده می افکندرزه علیه بیگانه سلطه گر می کشاند و بدر کنار هم به مبا

ات مختلف همچنین برعکس تشدید تضادهای طبقاتی منجر به عمیق شدن شکاف میان طبق

ولی قطعنامه بدون توجه به این واقعیات مسلم معتقد است که . ملت و تجزیه آن می گردد

د می کند و هم تولیدی هم ستمگری ملی را تشدی تضاد میان رشد نیروهای مولده و روابط

 ! تضادهای طبقاتی را

، قطعنامه نتیجه می گیرد که بحران اقتصادی اجتماعی نانکه در نقل قول مشاهده می گرددچ

در کشورهای سرمایه داری ( ملی)و برپایه آن رشد مبارزات طبقاتی و ضد امپریالیستی 

تر از کشورهای امپریالیستی جریان دارد و تضاد وابسته بسیار عمیق تر و حادتر و سریع

 . ادتر از کشورهای امپریالیستی استاساسی در این جوامع آشکارتر و ح
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در این رابطه اوالً باید گفت که در کشورهای امپریالیستی مسئله ملی وجود ندارد و مبارزه 

علیه استثمار ضد امپریالیستی دراین جوامع هیچ مفهومی جز مبارزه استثمار شوندگان 

البته مسئله )نمی تواند جنبه ملی داشته باشد کنندگان که یک مبارزه طبقاتی است ندارد و 

ملی برای کل ملت کشورهای متروپل وجود ندارد و گرنه برای برخی اقلیتهای ملی نظیر 

ثانیاً .( ایرلند شمالی مسئله ملی وجود دارد و آن هم تحت تأثیر مسئله طبقاتی قراردارد

به همان ترتیب جنبه  بارزه ضد امپریالیستی هم اکنون در کشورهای تحت سلطه نیزم

آن  مپریالیسم بوده و طبقات مشخصی اززیرا طبقات مشخصی از ملت متحد ا. طبقاتی دارد

 -برعلیه امپریالیسم مبارزه می کنند و مبارزه ضد امپریالیستی در اکثریت این جوامع مبارزه

صورت ( که عمدتاً همان بورژوازی است)رعلیه ارتجاع داخلی ای است که مستقیماً ب

تنها در معدودی از . جنبه ضد امپریالیستی پیدا می کندمیگیرد و تنها به این اعتبار 

کشورهای تحت سلطه مبارزه برعلیه امپریالیسم بیشتر از آنکه جنبه طبقاتی داشته باشد جنبه 

، صحرا و بطور کلی کشورهای مستعمره و بیای دارد مانند مبارزات ملت فلسطین، نامیمل

به الحاق سایر کشورها درآمده نیمه مستعمره و آن دسته از ملیتهایی که به زور قلمرو آنها 

نیروهای  مطلب شایان توجه در اینجا این است که قطعنامه معتقد است تضاد میان. است

اجتماعی در   ان اقتصادیو مبارزات طبقاتی و بحر( تضاد اساسی)مولده و روابط تولیدی 

نویسندگان قطعنامه . و آشکارتر از کشورهای متروپل استجوامع تحت سلطه حادتر 

چنانچه به این مسئله معتقد باشند بایستی اوالً از عمده کردن مسئله ملی در چنین جوامعی 

آماده  خودداری نمایند و ثانیاً شرایط عینی الزم برای انقالب سوسیالیستی را در این جوامع

لیکن چنانکه بعداً خواهیم دید آنها از همین مسئله  . از کشورهای متروپل ارزیابی کنند تر

نقالب نتیجه معکوس گرفته و ا( یعنی تشدید تضاد اساسی و تشدید تضادهای طبقاتی)

 .سوسیالیستی را نفی می کنند

د را می زند و ر خوبند هفتم قطعنامه باالخره پس از این همه این در و آن در زدن حرف آخ

 : نتیجه گیری می کند
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این ویژگی استقرار و غلبه سرمایه داری و تولید و بازتولید در جامعه که بدون پشت  و» 

، با حاکمیت انحصار بر بازار و تحت قابت آزادسرگذاردن سرمایه داری کالسیک در ر

ق یافته است علمکرد قانون اقتصادی ارزش اضافه در شکل فوق سود امپریالیستی تحق

ویژگیهای مشخصی از لحاظ درجه رشد سرمایه داری و تکامل صنعتی جامعه و ارتباط 

بوجود می آورد که در صف بندی نیروهای طبقاتی نیز انعکاس ... بخشهای مختلف تولید و 

 ( 526ص )« .می یابد

ذب میان حاال معلوم می شود که اصل مسئله این است که با قرار دادن آن همه تفاوتهای کا

کشورهای متروپل و سرمایه داری وابسته صف بندی مبازه طبقاتی و لذا مرحله انقالب در 

جوامع سرمایه داری وابسته را بکلی با کشورهای متروپل متفاوت جلوه دهند که ما جلوتر 

لیکن مطلبی که در این نقل قول وجود دارد این . فصل به این مسئله برخورد می کنیمبطور م

قطعنامه تصور می کند که گویا همه کشورهای سرمایه داری باید لزوماً نخست از است که 

مرحله کالسیک و رقابت آزاد عبور کنند و این اشتباه تاریخ بوده است که در جوامع سرمایه 

به انحصار و مافوق داری وابسته میان بر زده و بدون عبور از رقابت آزاد و سود متوسط 

 .تاریخ را تصحیح کنیم« اشتباه» م ا وظیفه داریگویی م! سود رسیده است

*************** 

 خرده بورژوازی و سرمایه داری وابسته 

رژوازی و امپریالیسم اختصاص بند هشتم قطعنامه به تضاد میان تولید کنندگان خرده پا با بو

 : دارد

تهدید قرار داده و را مورد ستم و ( شهرو ده)ری وابسته ، تولید خرده کاالیی سرمایه دا  1» 

لی مستقل حاکمیت ، از طریق نابود کردن بازار داخطریق انقیاد صوری کار به سرمایه از

 -، رشد و گسترش دستگاه بوروکراتیک ی امپریالیستی، ورود کاالهاانحصار بر بازار
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با ( شهر و ده)امی و تأمین فوق سود امپریالیستی، تضاد بین تولید کنندگان خرد نظ

و امپریالیسم تشدید شده که به استثمار توده های خلق و غارت دسترنج آنها   بورژوازی

 « .توسط امپریالیسم منجر می شود( عمدتاً از طریق استثمار نیروی کار)

در اینجا قطعنامه تولید کنندگان خرده پا را همچون پدیده ای یکدست مورد برخورد قرار می 

ر آن اقشار گوناگونی ا تشکیل می دهند که ددهد و فراموش می کند که آنها یک طیف ر

و مدعی می گردد که تمامی آنها توسط امپریالیسم ( ، متوسط و فقیرمرفه)وجود دارد 

 !  استثمار می شوند

، سرمایه های در چهارچوب سرمایه داری انحصاری در این مسئله شکی نیست که

خشی از اضافه ارزش تولید ، بتثمار کارگران تحت فرماندهی خویشانحصاری عالوه بر اس

شده در بخشهای غیر انحصاری و بخصوص تولید خرد را نیز تصاحب می کند و این امر 

البته . به مهمترین آنها اشاره کرده است از طریق گوناگون صورت می گیرد که قطعنامه

ه ها رادر فوق سود شریک می ، همه سرماینیم که در بندهای قبلی، قطعنامهفراموش نک

، لیکن اینک کسب فوق سود توسط امپریالیسم را عاملی برای استثمار تولید کنندگان تدانس

 . فکری تنظیم کنندگان قطعنامه است خرده پا به شمار می آورد که این نشان دهنده آشفته

؟ همانطور که گفتیم سرمایه انحصاری با تکیه بر قدرت انحصاری اما واقعیت چیست

اصل از استثمار کار کارگران تحت فرماندهی خودش را خویش نه تنها ارزش اضافی ح

تصاحب می کند بلکه همچنین بخشی از ارزش اضافی تولید شده در سایر بخشهای تولیدی 

عمدتاً از طریق )از طرق گوناگون تصاحب می نماید را نیز ( بخشهای غیر انحصاری)

 خرده پا شدت بیشتری این امر در مورد تولید کنندگان( قیمت های انحصاری و بهره وام

لیکن چنانچه تصور کنیم که همه اقشار خرده . دارد تا در مورد بورژوازی متوسط

. یه مالی میشوند دچار خطا شده ایمبورژوازی تبدیل به استثمار شوندگان توسط سرما

همانطور که میدانیم خرده بورژوازی مرفه تنها بر کار خویش متکی نیست و بیش از آنکه 
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. ان تحت فرماندهی خویش درآمد دارددش درآمد داشته باشد از استثمار کارگراز کار خو

. کارگر دارد و خودش هم کار می کندنفر  5مثالً خرده بورژوایی را در نظر می گیریم که 

واحد ارزش افزوده ایجاد میکند و کارگرانش که معموالً  500فرض میکنیم کارشخصی اش 

واحد ارزش  600واحد ارزش افزوده ومجموعاً  10م از او تخصص کمتری دارند هر کدا

واحد دستمزد خود کارگران  200واحد اگر مجموعا  600حال از این . افزوده تولید می کنند

واحد بقیه ارزش اضافی است که قاعدتاً باید به خرده بورژوا تعلق گیرد و همراه  200باشد 

این . واحد درآمد داشته باشد 300جموعا واحد ارزش افزوده کار شخصی اش م 500با 

واحد را به تاجر و  10آقای خرده بورژوا در شرایط رقابت آزاد بخشی از این درآمد مثالً 

واحد باقی مانده را بطور کمابیش تصاحب می کرد و در  220رباخوار تحویل می داد و 

از کار واحد از درآمد وی ناشی  500نتیجه جزء استثمارگران جامعه بود زیرا که تنها 

در اینجا . افی ناشی از استثمار کارگران بودواحد بقیه ارزش اض 520شخصی اش بود و 

 نمی توان گفت که این خرده بورژوا توسط تاجر و رباخوار استثمار می شود بلکه او آنها را

حال همین خرده بورژوا در شرایط سلطه ی . در استثمارکارگران شریک می سازد

 500خش بزرگتری از درآمد خود را از دست بدهد مثالً مجموعاً انحصارات مجبور است ب

دراینصورت این شخص . برود واحد از کل درآمدش به جیب صاحبان انحصارات و غیره

واحد درآمد خواهد داشت  200باز هم جزء استثمارگران جامعه خواهد بود زیرا مجموعا 

قیه ناشی از استثمار حد بوا 500واحد آن ناشی از کار شخصی اوست و  500که تنها 

اینجا هم نمیتوان گفت که این خرده بورژوا توسط صاحبان سرمایه در. کارگران است

انحصاری استثمار می شود بلکه او بخشی از ارزش اضافی را که از کارگران بدست آورده 

است تحویل سرمایه ی انحصاری میدهد و در واقع شاید بتوان گفت که او به مثابه ی عامل 

سرمایه انحصاری عمل می کند که صاحبان سرمایه انحصاری توسط او کارگران تحت 

 .فرماندهی او را استثمار می کنند
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اصالً  این خرده بورژوا یا. رژوازی فقیر وضع بگونه دیگری استدرمورد خرده بو 

مانند دهقان فقیری که صرفاً بر کار شخصی و یا کار افراد )کارگری استخدام نمی کند 

و یا اگر هم یکی دو کارگر در استخدام داشته باشد ارزش اضافی ( نواده خود متکی استخا

چه از این نظر که این کارگران )غ قابل توجهی را تشکیل نمی دهد حاصل از کار آنها مبل

معموالً تخصص و کارآیی چندانی ندارند و بیشتر به صورت شاگرد هستند و چه از این 

ولیدی این قبیل واحدها پیچیده نبوده و در نتیجه بارآوری کار به نظر که تکنیک و ابزار ت

حال فرض می کنیم که یک خرده بورژوای فقیر توسط کار شخصی اش ( شدت پایین است

واحد  50واحد ارزش افزوده ایجاد می کند و دو کارگر هم دارد که هر کدام روزانه  10

واحد بقیه هم ارزش اضافی  20د و واحد آن دستمز 30ارزش افزوده ایجاد می کنند که 

واحد ارزش افزوده ناشی از کار  10واحد ارزش اضافی بعالوه ی 60است که مجموع 

، لیکن این خرده بورژوا چپ باید به خرده بورژوا تعلق گیرد قاعدتاً ( واحد 520) شخصی 

 60و راست توسط صاحبان سرمایه های انحصاری و سایر انگلها سرکیسه می شود و مثال 

این خرده بورژوا نه . واحد برایش باقی می ماند 60هد و واحد از این درآمد را از دست مید

واحد هم  20تنها تمامی ارزش اضافی حاصل از کار کارگرانش را از دست می دهد بلکه 

ط سرمایه انحصاری استثمار می از حاصل کار شخصی اش را از دست داده و در واقع توس

ارد و میانه طیف را تشکیل متوسط از این نظر وضعیت بینابینی د خرده بورژوازی. شود

  .میدهد

تولید کنندگان خرده پا و تمامی قطعنامه بدون توجه به این واقعیات از ستم و استثمار تمامی 

گویی که در اینجا نظام تولیدی خاصی : توسط امپریالیسم سخن میگوید« خلقتوده ها »

« امپریالیسم»و طبقه استثمارگر « خلق»قه استثمار شونده ر این نظام طبوجود دارد که د

امپریالیسم و  است و قاعدتاً تضاد اساسی چنین جامعه ای هم البد همان تضاد معروف خلق و

 ! است« نظام وابسته»اسم این نظام هم 
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قطعنامه بدون توجه به اقشار مختلفی که در درون طیف گسترده خرده بورژوازی وجود 

دید تضاد میان تولید کنندگان خرده پا با بورژوازی و امپریالیسم سخن می گوید و دارد از تش

ه میان همه البته در این مسئله شکی نیست ک. در یک صف قرار میدهد همه آنها را

در چهارچوب سرمایه داری  امپریالیسم تضاد وجود دارد و اقشارخرده بورژوازی و

ولی . ین تضاد بیش از پیش تشدید می شودانحصاری و بخصوص سرمایه داری وابسته ا

م از ماهیت یکسانی تضاد اقشار مختلف خرده بورژوازی با بورژوازی و امپریالیس

تضاد میان خرده بورژوازی فقیر با بورژوازی و امپریالیسم تضاد میان . برخوردار نیست

اد با پرولتاریا این تضاد، خرده بورژوازی را به اتح. تثمار شونده و استثمار کننده استاس

خرده بورژوازی فقیر تحت هژمونی پرولتاریا . امپریالیسم و بورژوازی می کشاند برعلیه

در مبارزه برای درهم شکستن سلطه سیاسی و اقتصادی بورژوازی و از آن طریق نفی 

 . در انقالب سوسیالیستی ذینفع است سلطه امپریالیسم شرکت می کند و

زی مرفه با بورژوازی و امپریالیسم تضاد میان گروهی از اما تضاد میان خرده بورژوا

فی تولید آنها بر سر تقسیم ارزش اضا. استثمارگران است استثمارگران با گروهی دیگر از

تضاد آنها از نظر . ها در حفظ استثمار متحد یکدیگرندآن. شده با هم اختالف دارند

. استثمار شوندگان است گران و سایران آنها در مقابل کاراستراتژیک تحت الشعاع وحدت می

بورژوازی و امپریالیسم این تضاد خرده بورژوازی مرفه را به اتحاد با پرولتاریا برعلیه 

خرده بورژوازی مرفه در مبارزه ای که هدف آن در هم شکستن سلطه سیاسی . نمی کشاند

ریالیسم را گرفته و اقتصادی بورژوازی و نفی سلطه امپریالیسم باشد جانب بورژوازی و امپ

و در مقابل پرولتاریا می ایستد تضاد آنها با امپریالیسم تضادی است از موضع ارتجاعی و 

رمایه داری انحصاری نگاه به گذشته دارد و اتوپی ارتجاعی رقابت آزاد را در مقابل س

مخدوش کردن مرز میان تضاد اقشار مختلف خرده بورژوازی با . مطرح می سازد

، مخدوش ستامپریالیسم مخدوش کردن مرز میان انقالب و ضد انقالب ابورژوازی و 
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کس به نفع بورژوازی تمام می  چیزی که بیش از هر. و ترقی است کردن مرز میان ارتجاع

 .شود

نکته ای که در پایان این قسمت از بحث الزم است اشاره کنیم این است که قطعنامه تصور 

استثمار در کلیه ی شیوه . استثمار دیگری هم وجود داردکار  می کند که بجز استثمار نیروی

چه در فئودالیسم و چه در تولید کاالیی ساده و چه در . یروی کار استهای تولید استثمار ن

هستند تولید سرمایه داری همواره صاحبان وسایل تولید کارگرانی را که فاقد این وسایل 

سرمایه داری این است که در آن این وجه مشخصه نظام . مورد استثمار قرار می دهند

میشود و در چهارچوب سرمایه داری « آزاد»ارگر نیروی کار به شکل کاال در می آید و ک

 .توسط سرمایه در می آید کار مزدوریاستثمار نیروی کار به شکل استثمار نیروی 

 : نامه در پایان بند هشتم می نویسدقطع  

با بورژوازی و امپریالیسم تشدید شده و به ( و دهشهر )تضاد بین تولید کنندگان خرد »

توسط ( عمدتاً از طریق استثمار نیروی کار)خلق و غارت دسترنج آنها استثمار توده های 

 « .امپریالیسم منجر میشود

از طریق استثمار نیروی  عمدتاً « توده های خلق»ه قطعنامه می نویسد که استثمار وقتی ک

اگر قطعنامه . که بطور غیر عمده ناشی از چیز دیگری است کار است این بدان معنی است

در پرانتز بجای استثمار نیروی کار بطور کلی از استثمار نیروی کار مزدوری سخن 

استثمار نیروی کار مزدوری  میگفت کامالً درست بود یعنی در جامعه ما استثمار عمدتاً 

ثمار نیروی کار غیر مزدوری ستو بطور غیر عمده ا( انقیاد واقعی کار به سرمایه)است 

انقیاد صوری کار به سرمایه نظیر همان خرده بورژوازی فقیر در مثال ما و همچنین )است 

ان هم بعید نیست البته ممکن است که این اشتباه چاپی باشد ولی چند( بقایای استثمار فئودالی

، شکل مار می کندتوده های خلق را استث که امپریالیسم« نظام وابسته»که در چهارچوب 

 !یست برقرار باشدنوینی از استثمار که استثمار نیروی کار ن
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************** 

 بقایای نظامات ماقبل سرمایه داری 

 : بند نهم قطعنامه می نویسد

، و توسعه تولید کاالیی در روستاهاعلیرغم غلبه شیوه تولید سرمایه داری بر جامعه   9» 

در )عشیره ای ی در برخی نواحی کشور و حتی نوعی روابط بقایای مناسبات تولید فئودال

هم بری و استثمار دهقانان در این مناطق چه به صورت س. قابل مالحظه است( بلوچستان

توام با استثمار و ستم اقتصادی سرمایه مالی ( اجاره زمین)چه به صورت رانت پولی 

همانجا ص )« .سختی قرار داده استزندگی بسیار  امپریالیستی و وابسته ، آنان را در شرایط

526 ) 

لیکن این بدان معنی . ه داری در ایران مورد تأیید ماستوجود بقایای نظامات ماقبل سرمای

روابط . باشد حاکمنیست که در برخی از مناطق ایران روابط فئودالی و یا عشیره ای 

ا قبل سرمایه داری سرمایه داری در همه نقاط ایران حاکم شده است و بقایای مناسبات م

تحت حاکمیت نظام سرمایه داری به حیات خود ادامه میدهند که در برخی از مناطق این 

نکته ای که دراین بند به چشم می . ر برخی مناطق نسبتاً قویتر هستندبقایا ضعیف تر و د

جزء استثمار شوندگان بطوری که همه دهقانان را . د برخورد یکپارچه به دهقانان استخور

حال آنکه در میان طیف گسترده دهقانان از پرولتاریای روستایی و نیمه . قرار می دهد

مالً پرولتاریا گرفته تا بورژوازی دهقانی جای دارند که وضعیت های مختلف و گاه کا

 .متضاد نسبت به یکدیگر دارند

*************** 
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 سرمایه داری وابسته و دیکتاتوری 

 : دبند دهم قطعنامه می نویس

، روبنای سیاسی ضروری خود را بصورت اقتصادی سرمایه داری وابسته سیستم»

، تا در مقابله با تشدید تضادهای امی عریان بر جامعه مسلط گردانیدنظ -دیکتاتوری پلیسی 

اجتماعی ناشی از استثمار نیروی کار ارزان طبقه کارگر و غارت دسترنج زحمتکشان و 

توده های خلق شرایط مساعد کسب سود فوق انحصاری  سرکوب مبارزات طبقه کارگر و

  (527همانجا ص )« .لیستی را تأمین و بازتولید نمایدبرای سرمایه های امپریا

 -سرمایه داری وابسته از آنرو که سرمایه داری انحصاری است و از نظر اقتصادی 

 راتیکتاریخی ارتجاعی است در روبنا هم به ارتجاع سیاسی و نفی آزادیهای دمک

و )ثر کشورهای سرمایه داری وابسته دیکتاتوری عریان که در اک. بورژوایی گرایش دارد

اسبات سرمایه داری در این حاکم است نشان دهنده ماهیت ارتجاعی من( همه آنهانه در

، نشان دهنده عدم ثبات آنها و انتقال بار بحران اقتصادی امپریالیسم جهانی به دوش کشورها

این . امع استن این کشورها و نشان دهنده حّدت تضادهای طبقاتی دراین جوناتوا داقتصا

این هنده جوانی و ضعف جنبش کارگری درعین حال نشان ددیکتاتوری عریان در

کشورهاست که نتوانسته است بورژوازی حاکم را به عقب نشینی وادار کرده و آزادیهای 

اما اگر چنانچه به . همه درست است اینها. دمکراتیک بورژوایی را بر آن تحمیل کند 

نظامی عریان روبنای  -موضعی اکونومیستی در غلطیم و اعالم کنیم که دیکتاتوری پلیسی 

قطعنامه در اینجا هم چون  . ، آنگاه به خطا رفته ایم سرمایه داری است ضروریسیاسی 

ارزان نگاه  اعالم می کند که دیکتاتوری عریان ضروری است تا نیروی کار را« . ک.م.ا»

عد کسب مافوق سود را تأمین دارد و با سرکوب طبقه کارگرو توده های خلق شرایط مسا

در این مسئله شکی نیست که دیکتاتوری عریان ، طبقه کارگر و توده های خلق را . نماید

و آنهم نه فقط برای شرایط مساعد ) سرکوب می کند و نیروی کار را ارزان نگه می دارد 
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د انحصاری بلکه برای ایجاد شرایط مساعد برای سود آوری کل سرمایه کسب فوق سو

و دراین مسئله هم هیچ شکی نیست که یکی از راههای مقابله با تشدید تضادهای ( اجتماعی

اما تمام اینها به این معنی نیست که سرمایه داری . تماعی اعمال دیکتاتوری عریان استاج

واند وجودداشته باشد و یا بدین معنی نیست که در وابسته بدون دیکتاتوری عریان نمیت

های امپریالیستی تأمین نمی  شرایط دمکراسی بورژوایی فوق سود انحصاری برای سرمایه

و از جمله سرمایه داری )در واقع حاکمیت سرمایه داری انحصاری بطور کلی . گردد

دیکتاتوری عریان  و تأمین فوق سود برای سرمایه های انحصاری هم در شرایط  (وابسته

اگر چه مسلم است که دیکتاتوری . و هم در شرایط دمکراسی بورژوایی امکان پذیر است

عریان شرایط مناسب تری است و بخصوص سرمایه داری وابسته به علت ماهیت ارتجاعی 

 .ل به اعمال ارتجاع سیاسی هم داردخود تمای

************** 

  :زدهم قطعنامه چنین می نویسدبند یا

 : ر درون سیستم سرمایه داری وابستهی دنقش و جایگاه بورژواز 55» 

نظر به اینکه در سیستم سرمایه داری وابسته ، بازار داخلی مستقل نابود گشته و سرمایه 

شرایط تأمین فوق )اجتماعی و پروسه تولید و بازتولید آن در وابستگی به بازار امپریالیستی 

[ سرمایه؟]ینی وابستگی کلیه اقشار وابسته این امر پایه ع. اردقرار د[ ؟(]سود امپریالیستی

، از این رو طبقه بورژوازی ایران وابسته به امپریالیسم بوده و از سرمایه به امپریالیسم بوده

 « ...نی هم نمیتواند در میان باشد ، سخمستقل و از بورژوازی مستقل و ملی

د که ما به آنها برخورد کرده ایم و انحرافات آنها می باش 5و 6 تکرار بندهای 55اینجا بند تا 

 : قطعنامه ادامه می دهد. داده ایم را نشان 
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تقیم وابسته مبین درکهای اعتقاد به بورژوازی غیر وابسته و بورژوازی غیر مس...» 

بورژوازی در جامعه ما می  ، راست روانه و درک غیر علمی از مقوله وابستگیالتقاطی

 «  .باشد

امالً درست است ولی در عین حال صرف اعتقاد به وابستگی تمامی بورژوازی به این این ک

هم « رزم» و « .ک.م.ا». معنی نیست که ما درکی علمی از مقوله وابستگی داشته باشیم

ی است طبقه بورژوازی را وابسته ارزیابی می کنند ولی در عین حال درک هر دو غیر علم

  . و با یکدیگر نیز تفاوت دار

 : قطعنامه ادامه می دهد

از آنجا که سیستم سرمایه داری وابسته ایران ، نمایانگر مناسبات ارتجاعی سرمایه داری » 

در جوامع تحت سلطه است به اعتبار غلبه شیوه تولیدی سرمایه داری و ماهیت طبقاتی 

ازی ، لذا طبقه بورژوطبقه بورژوازی است( و سیاسی)قدرت سیاسی طبقه مسلط اقتصادی 

درعین حال این واقعیت ، نافی اختالفات اقشار متفاوت . ایران ارتجاعی محسوب می گردد

اریا وغارت دسترنج سرمایه بر سر نحوه تقسیم و سودبری از استثمار نیروی کار پرولت

 « .زحمتکشان نیست

 ان از جنبه هایاعتقاد به ارتجاعی بودن مناسبات سرمایه داری و طبقه بورژوازی در ایر

لیکن قطعنامه باید از این موضع درست این نتیجه را بگیرد که در . مثبت قطعنامه است

کشوری که بورژوازی در آن از نظر اقتصادی و سیاسی سلطه دارد و یک طبقه ارتجاعی 

، در چنین کشوری تنها آلترناتیو سبات سرمایه داری هم ارتجاعی استشده است و منا

هم شکستن مناسبات سرمایه داری اسی بورژوازی و دره اقتصادی و سیمترقی نفی سلط

است و هر آلترناتیوی که بخواهد تحت هر پوششی از در هم شکسته شدن سلطه سیاسی و 

اقتصادی بورژوازی و مناسبات سرمایه داری جلوگیری کند ارتجاعی است حتی اگر نام پر 

جمهوری ای . حمل نمایدمکراتیک خلق را با خود افتخار و بلند آوازه ای چون جمهوری د



53 
 

سال پیش می توانست نقشی مترقی و انقالبی در ایران بازی کند ولی اینک برای  20که تا 

 . ه یک موضوع تاریخی تبدیل شده استایران ب

 : قطعنامه ادامه می دهد

، نقش جدا می سازد[ وابسته؟]بورژوازی متوسطآنچه بورژوازی بزرگ وابسته را از .... »

بدان معنی که . سی و انحصارات حاکم بر جامعه استقدرت اقتصادی و سیا متمایز آن در

و به . لیسم شریک بوده و در آن نقش دارداین قشر از سرمایه در انحصارات حاکم با امپریا

، بورژوازی بزرگ از امکان سودآوری بیشتری نسبت به سرمایه متوسط اعتبار همین نقش

ش سرمایه متوسط در سرمایه بزرگ و فقدان نق برخوردار است در حقیقت نقش انحصاری

، اصلی ترین وجه مشخصه اختالفات این دو بخش ازسرمایه محسوب می انحصارات حاکم

، بورژوازی انحصاری وابسته معموالً کارگزار بنابراین ایفای چنین نقش متفاوتی. گردد

رد و در کسب فوق سود سرمایه امپریالیستی بوده و در پیوند ارگانیک با امپریالیسم قراردا

و مزدور انحصاری مستقیماً شریک است در حالیکه سرمایه متوسط بطور عموم کارگزار 

 « ...امپریالیسم نمی باشد 

در حالیکه . گزار و مزدور امپریالیسم می نامددراینجا قطعنامه بورژوازی انحصاری را کار

ار داشتن سرمایه های اختیبورژوازی انحصاری یک قشر اجتماعی است که به علت در 

. ، کارگران مزدور و زحمتکشان غیر پرولتر را مورد استثمار قرار می دهدانحصاری

از مزد و حقوق و پاداشی قطعنامه تصور می کند که درآمد بورژوازی انحصاری ناشی 

! می پردازد( یعنی بورژوازی انحصاری)« مباشر»به ( پریالیسمیعنی ام)« ارباب»است که 

م گوشه ای از همان تئوری نظام وابسته نیست که از زیر پوشش بیرون افتاده آیا این ه

کنند و « اصالح»دراینجا نویسندگان قطعنامه ممکن است سعی کنند گفته خود را   ؟!است

. آن قشر است نمایندگان سیاسیبورژوازی انحصاری نیست بلکه  قشربگویند منظورشان 

یاسی بورژوازی انحصاری اگر کارگزار و مزدور دراین صورت باید گفت که نمایندگان س
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اما همانطور که می دانیم میان . و مزدور بورژوازی انحصاری اند ار، کارگزباشند

اوانی بورژوازی انحصاری داخلی و بورژوازی امپریالیستی اشتراک منافع اقتصادی فر

عمل گسترده ای  تحاد، در نتیجه میان نمایندگان سیاسی آنها نیز هماهنگی و اوجود دارد

این به معنای آن نیست که یکی کارگزار ومزدور دیگری است بلکه آنها . بوجود می آی

، نقش ماینده بورژوازی امپریالیستی استمتحد یکدیگر می باشند و در این اتحاد آنکه ن

در مورد بورژوازی متوسط نیز نمایندگان سیاسی آن قبل از هر کس . رهبری کننده دارد

یسم همان بورژوازی متوسط اند و همانطور که میان منافع اقتصادی آنها با امپریال وابسته به

روند،  هم بطور کلی متحد آنها بشمار می ، از نظر سیاسیو بورژوازی همسویی وجود دارد

حصاری با امپریالیسم داشته چند که هماهنگی سیاسی کمتری نسبت به بورژوازی انهر

ی و متوسط تفاوت کیفی وجود میان بورژوازی انحصار بطور کلی از این لحاظ. باشند

 .ندارد

نظور از آن چیست و قطعنامه در پایان بند یازدهم پاراگرافی می آوردکه معلوم نیست م  

چه رابطه ای با وجه تمایز اقشار بورژوازی با یکدیگر دارد و ما « خود پو»سرمایه داری 

 : نجا فقط به ذکر آن بسنده می کنیمدر ای

، یعنی نقش انحصاری ایز اقشار بورژوازی بزرگ و متوسطبی شک تکیه بر وجه تم» 

لی مستقل و سرمایه بزرگ، اگر به معنای اعتقاد به پروسه شکل گیری انحصارات داخ

درکی اشتباه و انحرافی خواهد . تعبیر شود( «خودپو» سرمایه داری )سپس وابسته گشتن آن 

 «.بود

************** 
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 ه انقالب مرحل -ب 

بندهای بعدی قطعنامه به مرحله انقالب اختصاص دارد ودر این بندها قطعنامه از معیارهای 

قطعنامه در مقدمه خود . دمکراتیک ارزیابی کند مختلفی کمک می گیرد تا مرحله انقالب را

قاتی در معیار تعیین مرحله انقالب را مناسبات اساسی طبقات اجتماعی و آرایش قوای طب

 : ه می داند و مینویسدجامع

ب نه مالک و مبنای حرکت ما در تعیین مرحله انقالب و استراتژی عمومی انقال.... » 

درکی که از آن )« میزان رشد اقتصادی جامعه» یا« درجه رشد نیروهای مولده»

و آرایش قوای « مناسبات اساسی طبقات اجتماعی »بلکه ( ونیستها و پوپولیستهاست رویزی

جامعه است طبیعی است که این مناسبات و آرایش نیروها با وضعیت اقتصادی  طبقاتی در

 - 525همانجا ص )« .داردجامعه و درجه رشد و تکامل نیروهای مولده رابطه دیالکتیکی 

520 ) 

برخی برآنند که . درکهای مختلفی وجود دارد« جتماعیمناسبات اساسی طبقات ا»از 

بدون . موجود میان طبقات است اقتصادیان مناسبات مناسبات اساسی طبقات در جامعه هم

، نمی تواند معیار طبقات همان مناسبات اقتصادی باشدشک اگر منظور از مناسبات اساسی 

قالب مرحله انقالب باشد زیرا در این صورت انقالب های سیاسی نفی شده و فقط ان

 . اجتماعی مورد نظر خواهد بود

را با شرایط ذهنی طبقات مترادف می « ت اجتماعیمناسبات اساسی طبقا»برخی دیگر 

زیرا در طول یک مرحله . د معیار تعیین مرحله انقالب باشدکه این نیز نمی توان (7)گیرند 

وضعیت یکسان و ثابتی ( و بخصوص پرولتاریا)از انقالب شرایط ذهنی طبقات مختلف 

ولتاریا و سایر ندارد و در مقاطع مختلف ممکن است سطح آگاهی و درجه تشکل پر

 . کند حالیکه مرحله انقالب تغییری نمیباال وپایین برود درنیروهای انقالبی 
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را با آرایش قوای طبقات مترادف می « مناسبات اساسی طبقات اجتماعی»قطعنامه حاضر

از نظر ما مناسبات اساسی طبقات . ر ما درک درستی از این مقوله استگیرد و این به نظ

ی و کدامیک از طبقات ، انقالبی یا مترقمعنی است که کدامیک از طبقاتاین اجتماعی به 

. قات برعلیه یکدیگرندکدام طبقات متحد یکدیگر و کدام طب. ا ارتجاعی اندضد انقالبی ی

و سایر . بالواسطه تعیین مرحله انقالب استعامل ( صف بندی طبقاتی)ی طبقاتی آرایش قوا

این عامل در تعیین مرحله انقالب مؤثرند و در این عوامل از طریق تأثیرگذاری بر روی 

 . نقش تعیین کننده دارد در تحلیل نهاییمیان عامل اقتصادی 

، را صف بندی طبقات ارزیابی می کندقطعنامه که در مقدمه اش معیار تعیین مرحله انقالب 

 ! را کند و سپس آرایش قوای طبقاتی در خود قطعنامه نخست مرحله انقالب را تعیین می

 : می نویسد 52قطعنامه در بند 

. ه داری است، از آنجا که مناسبات تولیدی غالب در ایران سرمایبنابر آنچه گفته شد»

بنابراین یگانه انقالب اجتماعی که مناسبات تولیدی کهنه و گندیده کنونی را به کنار زده و 

همانجا ص )« .یالیستی استآورد انقالب سوسمناسبات تولیدی بالنده ای را به همراه خواهد 

521 ) 

یگانه انقالب »لیکن قطعنامه از این پس این وظیفه را در مقابل خود قرار می دهد که این 

در ایران را نفی کرده و به جای آن انقالب دمکراتیک را ثابت کند و قاعدتاً « اجتماعی

ا آرایش قوای انتظار می رود که بر طبق اسلوبی که در مقدمه طرح کرده این امر را ب

 :توضیح دهد ولی چنین ادامه می دهدطبقاتی 

علیرغم حاکمیت تضاد کار و سرمایه و حضور دو طبقه بورژوازی و کارگر به مثابه  53» 

، اعمال ستمگری شدید ملی از طرف آندو طبقه اصلی جامعه به لحاظ سلطه امپریالیسم و 

ادی و سطح پایین تکامل صنعتی، رشد شدیداً ناموزون سرمایه داری، عقب ماندگی اقتص

انقیاد صوری کار از سرمایه و تحت فشار قرار داشتن تولید کاالیی خرد، باقی ماندن مسئله 
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، و آگاهی طبقاتی الزمه پرولتاریا حاکمیت دیکتاتوری تمام عیار و فقدان تشکل ،ارضی

و ذهنی برای ، شرایط عینی ...تمایالت دمکراتیک وسیع توده های زحمتکش و تحت ستم و 

انقالب سوسیالیستی فراهم نبوده و انقالب ما در مرحله کنونی مستقیماً خصلت دمکراتیک و 

  (529و 521همانجا ص )« .ضد امپریالیستی دارد

برای رد انقالب سوسیالیستی و !!( بعالوه چند نقطه ) عامل  9در همین بند علی الحساب 

 . ا به یکایک آنها خواهیم پرداختم اثبات انقالب دمکراتیک بیان شده است که

مطابق دیدگاه حاکم بر . است« سلطه امپریالیسم»ن عاملی که قطعنامه ذکر می کند نخستی

آیا این . یسم برآن سلطه دارد دمکراتیک استقطعنامه مرحله انقالب در جامعه ای که امپریال

 حکم در مورد تمامی کشورهای تحت سلطه امپریالیسم مصداق دارد؟ 

ل از پاسخ به این سؤال باید به این سوالها پاسخ داد که اوالً کشورهای تحت سلطه مفروض قب

 : تصادی در چه مرحله ای قرار دارنداز نظر اق

: نیا از نظر سیاسی چه وضعیتی دارد؟ و ثافئودالی و یا سرمایه داری وابسته، نیمه فئودالی

با حکومت بورژوایی  ؟پلماتیک وابستهاز نظرمالی ودی ، مستقل ولیمستعمره، نیمه مستعمره

؟ هر یک ازاین کشورها تحت سلطه امپریالیسم از نظر اقتصادی (قرون وسطی)یا فئودالی 

هر یک ازاین کشورها در« سلطه امپریالیسم»در وضعیت خاصی به سر میبرند و و سیاسی 

ه در ی کشکل مشخصی از نظر اقتصادی و سیاسی دارد و بر این اساس صف بندی طبقات

یکدیگر تفاوت قرار می گیرند در هر کدام از این کشورها با « سلطه امپریالیسم»مقابل 

نیمه مستعمره مبارزه ضد امپریالیستی خصلتی  -مثالً در یک کشور نیمه فئودال . دارد

در این جوامع با نفی فئودالیسم « سلطه امپریالیسم»وایی و دمکراتیک دارد زیرا نفی بورژ

ک دارد و نیروهایی در صف انقالب شرکت دارند که نیروهای محرکه انقالب پیوند ارگانی

همه دهقانان همه خرده )سوسیالیستی نبوده بلکه نیروی محرکه انقالب دمکراتیک می باشند 

و صف ضد انقالب و ارتجاع را هم ( بورژوازی شهری و حتی بخشهایی از بورژوازی
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، فئودالها و بورژوازی کمپرادور در یالیستهابلکه امپر. شکیل نمی دهدطبقه بورژوازی ت

از نظر ( بورژوازی متوسط)معموالً بخشی از بورژوازی  صف ضد انقالب قرار دارند و

که در برخی مقاطع در صف انقالب و در برخی مقاطع در صف . استراتژیک بینابینی است

ه ه داری وابستلیکن در یک کشور سرمای. ضد انقالب قرار می گیرد ولی ارتجاعی نیست 

مستعمره و نیمه مستعمره نیست اگر چه حکومت آن از )که استقالل و حق حاکمیت دارد 

و طبقه بورژوازی از نظر اقتصادی و ( نظر مالی و دیپلماتیک وابسته باشد نظیر ایران

« سلطه امپریالیسم» در چنین کشوری . سلطه دارد، وضع بگونه دیگری است سیاسی درآن

ک و الینفکی با سلطه طبقه بورژوازی دارد و نفی سلطه امپریالیسم بدون درهم پیوند ارگانی

ه بورژوازی است وامکان پذیر شکستن سلطه سیاسی و اقتصادی بورژوازی یک اتوپی خرد

در چنین جامعه ای مبارزه انقالبی برای نفی سلطه امپریالیسم هیچ معنایی جز . نیست

در چنین جوامعی . و اقتصادی بورژوازی ندارد سیاسی مبارزه برای درهم شکستن سلطه

تمامی طبقات استثمارگر متحد استراتژیک امپریالیسم هستندو تنها استثمار شوندگان جامعه و 

صف . ریالیسم وقادر به انجام آن هستنددررأس آنها پرولتاریا واقعاً خواهان نفی سلطه امپ

، طبقه بورژوازی بقایای فئودالها یستهاو ارتجاع در این جوامع متشکل ازامپریال ضد انقالب

کارگر به همراه و اقشار مرفه و استثمارگر خرده بورژوازی است وصف انقالب را طبقه 

دهند واقشار متوسط خرده استثمار شوندگان جامعه تشکیل می تمامی زحمتکشان و

این صف بندی . در وضعیت بینابینی به سر می برنبورژوازی از نظر استراتژیک 

صلت سوسیالیستی نیمه مستعمره خ -خالف صف بندی طبقات در جوامع نیمه فئودالبر

. ژوازی به گورستان تاریخ می سپاردرا همراه با سلطه بور« سلطه امپریالیسم»داشته و 

برای نفی مرحله انقالب سوسیالیستی « سلطه امپریالیسم»بنابراین توسل به حکم کلی 

 . زی و امپریالیسم ریختن استبورژوادرچنین کشوری آب به آسیاب 

را در کشورهای سرمایه داری وابسته عاملی برای نفی انقالب « سلطه امپریالیسم»اگر ما 

سوسیالیستی به شمار آوریم در آن صورت باید معتقد باشیم که انقالب سوسیالیستی پس از 
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وست که این به آنکه سلطه امپریالیسم به وسیله انقالب دمکراتیک نفی شده بوقوع خواهد پی

ازدامن آن پاک « لکه ننگ وابستگی»شود ولی معنای آن است که سرمایه داری حفظ می 

در غیر این  .و ملی و پاک و پاکیزه خواهد بود می گردد که این همان سرمایه داری مستقل

صورت پرولتاریای کشورهای سرمایه داری وابسته باید دست روی دست بگذارند و منتظر 

. د امپریالیسم را نابود کنندرولتاریای کشورهای متروپل با انقالب سوسیالیستی خوباشند که پ

وجود نداشته باشد که پرولتاریای کشورهای « سلطه امپریالیسم»تا پس از آن چیزی به نام 

 !سوسیالیستی را در دستور بگذارند سرمایه داری وابسته بتواند بخوبی و خوشی انقالب

قول از قطعنامه برای رد انقالب سوسیالیستی مطرح شده است   دومین عاملی که در نقل

ما به این مسئله در بخش مربوط به . است« شدید ملی از طرف امپریالیسماعمال ستمگری »

ساخت جامعه مفصالً برخورد کردیم و در اینجا اضافه می کنیم که اعمال ستمگری ملی در 

اطقی که به زور به تصرف ملتی بیگانه مورد کشورهای مستعمره ونیمه مستعمره و نیزمن

زیرا در . وثر در دمکراتیک بودن انقالب استاز عوامل م( مانند فلسطین)ت درآمده اس

اینگونه کشورها نه فقط کارگران و زحمتکشان بلکه طیف وسیعی از طبقات ناهمگون که 

گانه به مبارزه بر در آن استثمارگر و استثمار شونده در کنار هم قرار دارند برعلیه سلطه بی

میخیزند و تا زمانی که در درون صفوف این مبارزه میان استثمارگران از یکسو و استثمار 

. مرحله انقالب دمکراتیک خواهد بودشوندگان از سوی دیگر شکاف و جدایی انجام نگرفته 

حاکمیت سیاسی دارد گفتگو از ( بورژوازی خودی)لیکن در کشوری که حکومت خودی 

تقدیس و تطهیر حکومت خودی  ملی و مبارزه با ستم ملی بیگانه هیچ نتیجه ای جزستمگری 

 . ندارد

نقالب دمکراتیک ازآن سومین عاملی که قطعنامه برای نفی انقالب سوسیالیستی و اثبات ا

بر این اساس قطعنامه معتقد « شدیداً ناموزون سرمایه داری است رشد»کمک می گیرد، 

غافل از اینکه اگر ! ستی مخصوص سرمایه داری موزون استاست که انقالب سوسیالی

سرمایه داری موزون بود و سرشار از ناموزنی ها و تضادهای ذاتی نبود اصالً به بن بست 
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ضرورت این  نمی رسید تا شرایط الزم برای انقالب سوسیالیستی فراهم شود و بطریق اولی

ذاتی حرکت سرمایه بطور اعم و ناموزونی رشد از خصوصیات . انقالب از بین می رفت

اگر رشد ناموزون سرمایه داری دلیلی برای رد . امپریالیسم بطور اخص استدر عصر 

ن مرحله ی انقالب سوسیالیستی است پس بفرمایید که االن در کدامیک از کشورهای جها

 سرمایه»رای نمونه نشان بدهید که در آن ؟ اصالً یک کشور را بانقالب سوسیالیستی است

چگاه موفق به این کار نه تنها اکنون نمیتوانید نشان دهید بلکه هی. حاکم باشد« داری موزون

رشد ناموزون سرمایه داری نه تنها مانعی برای تحقق انقالب سوسیالیستی . نخواهید شد

نیست بلکه عاملی در جهت تسریع تحقق آن است زیرا هر چه رشد سرمایه داری ناموزون 

درونی آن هم حادتر می گردد و هر چه تضادهای درونی آن حادتر گردد تر باشد تضادهای 

ست هم فقط انقالب بن بست نهایی آن نزدیکتر خواهد شد و راه خروج از این بن ب

 . سوسیالیستی است

چهارمین عاملی که از نظر قطعنامه انقالب سوسیالیستی را به آینده دور موکول کرده و 

اقتصادی و سطح پایین عقب ماندگی »ر روز قرار میدهد ک را در دستوانقالب دمکراتی

قطعنامه در مقدمه خود قول داده بود که مرحله انقالب را از روی  . است« تکامل صنعتی

تعیین نکند و این کار را به « میزان رشد اقتصادی جامعه»و « درجه رشد نیروهای مولد»

ا همان زیر قول خودش می زند و برویزیونیستها و پوپولیستها نسبت داده بود ولی اینک 

گویی . قالب را دمکراتیک ارزیابی می کندمرحله ان« رویزیونیستی وپوپولیستی»معیار 

خوب بود . پیشرفته و صنعتی امکان پذیر است انقالب سوسیالیستی فقط در کشورهای

قطعنامه برای حل قطعی این مسئله میزان رشد اقتصادی و صنعتی الزم برای انقالب 

 سیالیستی را هم تعیین می کرد تا دنیایی را از گیجی و سردرگمی نجات می داد ولی اینسو

این خدمتگذاری در آستان بورژوازی با استفاده از . یک درک اکونومیستی از تاریخ است

مطابق این درک مناسبات بورژوایی درهمه کشورهای عقب مانده . است « تحلیل اقتصادی»

ه و باال بردن سطح تکامل اقتصادی را دارد تا شرایط انقالب رسالت رشد نیروهای مولد
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براین اساس مناسبات سرمایه داری و به تبع آن بورژوازی . سوسیالیستی را فراهم کند

انقالب »براین اساس حتی پس از . هنوز ارتجاعی نشده اند( اری ازآنالاقل اقش)

ذشتن از این ه وجود دارد و گهم یک دیوار چین تا انقالب سوسیالیستی فاصل« دمکراتیک

!( تا چه حد؟ معلوم نیست)تصادی و تکامل صنعتی جامعه داردچین نیاز به پیشرفت اقدیوار

باید از نویسندگان قطعنامه پرسید مگر تمام کشورهای امپریالیستی در اوائل قرن بیست 

ان مرحله بسیار عقب مانده تر از وضعیت کنونی خود نبودند؟ پس چگونه است که در آن زم

! ؟ البد االن سوسیالیستی تر شده استیالیستی بود و اکنون هم چنین استانقالب آنها سوس

سال دیگر هم بگذرد و باز هم تمامی جهان و یا بخش وسیعی  50حاال بیائید فرض کنیم که 

در آن زمان باز هم برخی از کشورها نسبت به دیگران . آن سرمایه داری باقی مانده باشد از

رفته و برخی دیگر عقب مانده خواهند بود و مثالً فرض کنید ایران در آن زمان به اندازه پیش

قب انگلستان در اوائل قرن بیستم پیشرفت صنعتی کرده باشد ولی باز هم نسبت به دیگران ع

؟ چرا معیاری برای تعیین مرحله انقالب قرار می دهید که مانده باشد آن وقت تکلیف چیست

؟ چرا شما به کسانی از مشکالت پرولتاریا باز نمی کندندارد و هیچ گرهی  هیچ سر و تهی

که وظیفه انقالب دمکراتیک را رشد نیروهای مولده قرار می دهند حمله می کنید ولی 

ول به رشد نیروهای مولده می کنید؟ این به نفع چه کسی خودتان انقالب سوسیالیستی را موک

 بورژوازی یا پرولتاریا؟ : است

لده و تمرکز تولید و نیاز به رشد نیروهای مو ساختمان سوسیالیسما هم قبول داریم که م

بدون شک ساختمان سوسیالیسم در کشورهایی نظیر آمریکا و فرانسه بسیار . سرمایه دارد

 ساختمان سوسیالیسملیکن . کشوری چون ایران صورت خواهد گرفتآسانتر و سریعتر از 

انقالب سوسیالیستی عبارت است از . یک چیز دیگر الیستیانقالب سوسییک چیز است و 

، در هم شکستن ماشین پرولتاریا و متحدین نیمه پرولترشسرنگونی بورژوازی بدست 

این امر در هر کشور سرمایه . ر دیکتاتوری پرولتاریا به جای آندولتی بورژوایی و استقرا

 آغازلیکن انقالب سوسیالیستی  .ه و یا عقب مانده امکان پذیر استداری اعم از پیشرفت
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ایه داری بیشتر توسعه ساختمان سوسیالیسم است و بدون شک هرچه جامعه در شرایط سرم

، کار پرولتاریا برای نابودی بقایای سرمایه داری و تکمیل ساختمان سوسیالیسم یافته باشد

ن  برای ساختمااما مافعالً . به نتیجه خواهد رسید و یا بالعکسآسان تر خواهد بود و زودتر 

انقالب )این مرحله برای کسب قدرت سیاسی ما در . سوسیالیسم برنامه ریزی نمیکنیم

و تکامل  مبارزه می کنیم و مبارزه خود را موکول به رشد نیروهای مولده( سوسیالیستی

هر چند که در طول این مبارزه تکامل صنعتی بیشتر جامعه سبب . صنعتی جامعه نمی نمائیم

 . ه ومبارزه ما را تقویت خواهد کردوکیفی هر چه بیشتر طبقه کارگر شد رشد کمی

انقیاد صوری کار از »انقالب سوسیالیستی بیان می کند پنجمین عاملی که قطعنامه برای رد 

انقیاد صوری کار توسط سرمایه . «سرمایه وتحت فشار قرار داشتن تولید کاالیی خرد است

ر نیامده متکشانی است که هنوز به شکل کارگر مزدور دنمایانگر استثمار نیروی کار زح

در این حالت نیروی کار توسط سرمایه استثمار می شود بدون . اند توسط صاحبان سرمایه

اما . ر اختیار سرمایه قرار گرفته باشدآنکه این نیروی کار به شکل کاال درآمده و مستقیماً د

سرمایه را از نظرنوع سرمایه ای که به در اینجا الزم است که انقیاد صوری کار توسط 

 : ور جداگانه مورد بررسی قرار دهیم، بطنیروی کار غیر مزدوری می پردازد استثمار

که این ( سرمایه تجاری و ربایی)کار توسط اشکال ابتدایی سرمایه یکی انقیاد صوری 

داشتند و به  هم وجود (1)اشکال ابتدائی سرمایه بیش از پیدایش و حاکمیت سرمایه صنعتی 

استثمار زحمتکشان مشغول بودند و دیگری انقیاد صوری کار توسط تکامل یافته ترین شکل 

سرمایه یعنی سرمایه انحصاری بطور کلی و در درجه اول سرمایه مالی امپریالیستی 

 . این دو از یکدیگر تمیز داده شوندبخصوص در رابطه با مرحله انقالب ضرورت دارد که 

تکشان توسط اشکال ابتدائی سرمایه نمودار عقب ماندگی جامعه و نشان دهنده استثمار زحم

ضعف سرمایه صنعتی است هنگامی که یک تاجر سوداگر و یک رباخوار به استثمار 

می پردازند و بخصوص زمانی که این ( بخصوص در روستاها)زحمتکشان غیر پرولتر 
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ن دهنده این است که هنوز شیوه تولید ، این امر نشار در سطح گسترده ای انجام می شودام

سرمایه داری نتوانسته است در مقیاس وسیع جایگزین تولید کاالیی ساده گردد و به همین 

دلیل هنوز سرمایه تجاری و ربایی می توانند بدون اتکاء به سرمایه صنعتی سودآوری 

بتدائی سرمایه را اداشته باشند و در نتیجه سرمایه صنعتی هنوز نتوانسته است این اشکال 

 گسترده ایاگر انقیاد صوری کار توسط اشکال ابتدائی سرمایه در مقیاس . تابع خود سازد

باقی مانده باشد این امر نشان دهنده این است که سرمایه صنعتی هنوز هم رسالت رشد و 

ترقی جامعه را بر عهده داشته و مبارزه سرمایه صنعتی با اشکال ابتدائی سرمایه جنبه 

ن فرانسه که در آن بورژوازی صنعتی بعنوا 5161ورژوا دموکراتیک دارد نظیر انقالب ب

بر علیه سلطه نمایندگان اشرافیت مالی ( در واقع رهبرآن)یکی از نیروهای محرکه انقالب 

لیکن . رخاست و حکومت آن را سرنگون ساختب( بورژوازی بانکدار و رباخوار)فرانسه 

، انجام گیرد محدودیتوسط اشکال ابتدائی سرمایه در مقیاس اگر این انقیاد صوری کار 

عتری دیگر اهمیت تعیین کننده ای نخواهد داشت و مبارزه با آن تحت الشعاع مبارزه وسی

قرار ( و بطور محوری استثمار کارمزدوری توسط سرمایه)برعلیه همه اشکال استثمار 

 . وسیالیستی خواهد شدفرعی انقالب سخواهد گرفت و تبدیل به یکی از وظایف 

، (ز جمله سرمایه مالی امپریالیستیو ا)اما انقیاد صوری کار توسط سرمایه های انحصاری 

انقیاد صوری . تکامل یافته ترین شکل سرمایه استاستثمار نیروی کار غیر مزدوری توسط 

 کار توسط سرمایه های انحصاری نمایانگر آن است که روابط سرمایه داری و آن هم در

در عصر . پیدا کرده و ارتجاعی هم شده است شکل سرمایه داری انحصاری در جامعه غلبه

امپریالیسم در کشورهای سرمایه داری بخش وسیعی از زحمتکشان غیر پرولتر جامعه 

توسط سرمایه های انحصاری مورد استثمار قرار گرفته و بخشی از دسترنج آنان توسط 

تثمار شوندگان جامعه قرار می د و آنها را در صف اسسرمایه های انحصاری چپاول می شو

مبارزه با استثمار این زحمتکشان در شرایط سلطه سرمایه داری انحصاری برای . دهد

که دیگر حتی )دی بنام بورژوازی صنعتی ندارند متح( برخالف نوع نخست)کنندگان خود 
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مبارزه قطعی  نها برایبلکه تنها متحد آ( بعنوان قشری مجزا از بورژوازی وجود ندارد

پرولتاریایی که نه تنها برای آزادی خودبلکه برای . ، پرولتاریا است برعلیه استثمارگران

در یک جامعه سرمایه داری همه . طبقات تحت ستم و استثمار می جنگدآزادی همه 

ندگان مخالف چنین استثمارگران طرفدار استثمار زحمتکشان غیر پرولترو همه استثمار شو

 . تثماری هستنداس

قطعنامه به وجود انقیاد صوری کار . ایران از این نظر از چه قرار استحال ببینیم وضعیت 

توسط سرمایه در ایران اشاره می کند بدون آنکه این دو نوع انقیاد صوری کار را از 

در ایران بخصوص . یین نمایدیکدیگر جدا نماید و نتیجتاً گستردگی و اهمیت هر یک را تع

رمایه و قدرت به این طرف روزبروز از نقش و اهمیت اشکال ابتدایی س 60از دهه  پس

سرمایه های انحصاری بوده  اقتصادیاین امر چه از طریق عملکرد . آنها کاسته شده است

است که توانسته اند بتدریج سلطه خود را بر سرمایه های تجاری و ربایی اولیه برقرار 

نها خارج نمایند و چه با استفاده از اهرمهای سیاسی و نمایند و میدان را از دست آ

، ست مانند انحصاری کردن خرید گندم، دانه های روغنیقانونگذاری صورت گرفته ا

برنج در زمان رژیم جمهوری اسالمی، فروش از زمان رژیم شاه و ... چغندر قند و

ای بزرگ کشور که ، کود، ماشین آالت و اعطای وام و اعتبار ازطرف بانکهانحصاری بذر

این پروسه روزبروز از نقش و . جایگزین رباخواران محلی شده است در مقیاس وسیعی

اهمیت اشکال ابتدایی سرمایه در انقیاد صوری کار کاسته و به نقش و اهمیت انقیاد صوری 

. افزوده است( ری دولتیو بخصوص سرمایه انحصا) کار توسط سرمایه های انحصاری 

یه های انحصاری توانسته اند در این عرصه بر اشکال ابتدایی سرمایه بطوری که سرما

بدون شک مبارزات . غلبه نموده و تبدیل به استثمارگر عمده زحمتکشان غیر پرولتر گردند  

زحمتکشان غیر پرولتر در ایران نه فقط بر علیه اشکال ابتدایی سرمایه بلکه اساساً برعلیه 

ریا در یرد و این زحمتکشان را تبدیل به متحد پرولتااشکال نوین سرمایه صورت می گ

 . انقالب سوسیالیستی می کند
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توسل به انقیاد صوری کار توسط سرمایه برای نفی انقالب سوسیالیستی هیچ معنایی جز 

دایی سرمایه نفی نقش تعیین کننده ی سرمایه های انحصاری و عمده کردن نقش اشکال ابت

نیمه مستعمره است و جامعه ما را هنوز  -ه ای از تز نیمه فئودال این دیدگاه بازماند. ندارد

جامعه ای در نظر می گیرد که در آن در هر گوشه و کنار کشور تاجر و رباخوار کهن 

مشغول استثمار تولید کنندگان خرده پا هستند و گویا در این مورد نقش عمده دارند و نقش 

نقیاد قطعنامه در کنار ا. ه فراموشی می سپاردسلطه آن را ب عمده ی سرمایه ی انحصاری و

به طور کلی « یی خردتحت فشار قرار دادن تولید کاال»صوری کار توسط سرمایه از 

در این مسئله که همه اقشار خرده بورژوازی زیر فشار انحصارات و تولید . صحبت می کند

ایین خرده بورژوازی اقشار پ. «فشار»داریم تا « فشار» یست ولی کالن قرار دارند شکی ن

توسط سرمایه انحصاری قرار دارند در صورتیکه اقشار فوقانی آن زیر  استثمارزیر فشار 

فشار سرمایه انحصاری بخشی از ارزش اضافی حاصله از استثمار کارگران را به نفع 

نمی تواند « تولید کاالیی خرد تحت فشار قرار داشتن». می دهندسرمایه انحصاری از دست 

، تولید زیرا در همه جوامع سرمایه داری. دمکراتیک بودن مرحله انقالب باشدی بر دلیل

همه جوامع سرمایه داری کاالیی خرد زیر فشار تولید کالن قرار دارد و بخصوص در 

میان تولید خرد و انحصارات تضاد وجود دارد و اگر ( اعم از متروپل و وابسته)انحصاری 

، این انقالب را نه تنها در ایران بلکه در ب سوسیالیستی باشدبرای نفی انقالاین امر دلیلی 

قطعنامه طوری صحبت می . سراسر دنیا و نه تنها اکنون بلکه برای همیشه باید نفی کنیم 

کند گویی انقالب دمکراتیک تضاد میان تولید کاالیی خرد با کالن را از بین می برد و از 

نویسندگان قطعنامه نمی دانند ! لیستی فراهم می کندانقالب سوسیا این طریق شرایط را برای

که تضاد بین تولید کاالیی خرد با کالن یکی از تضادهای ذاتی شیوه تولید سرمایه داری 

است و هیچ انقالبی نمی تواند تضادهای ذاتی این شیوه را بطور جداگانه و بدون رابطه با 

است که ما پس از قطعنامه این  معنای سخن. ضاد اساسی آن در دستور حل بگذاردحل ت

ولید خرد و کالن تضاد ، سرمایه داری ای خواهیم داشت که در آن میان تانقالب دمکراتیک

دیگر خواهیم داشت که تضادی دیگر از تضادهای « انقالبی»البد پس از آن هم . وجود ندارد



66 
 

تا دست آخر درونی و ذاتی سرمایه داری را حل می کند و به همین ترتیب جلو می رویم 

تحت »در واقع تکیه بر ! تی فرا برسد نوبت حل تضاد کار و سرمایه و انقالب سوسیالیس

نفی برای نفی انقالب سوسیالیستی هیچ نتیجه ای جز « فشار قرار داشتن تولید کاالیی خرد

 . این انقالب برای همیشه ندارد

تور کار پرولتاریا خارج ششمین عاملی که از نظر قطعنامه انقالب سوسیالیستی را از دس

. است« ندن مسئله ارضیباقی ما» کرده و انقالب دمکراتیک را در دستور قرار می دهد 

و روشن نکردن ابعاد آن نشان دهنده درکی جامد و « باقی ماندن مسئله ارضی»اشاره به 

م در در واقع هم در جامعه فئودالی مسئله ارضی وجود دارد و ه. ستیکجانبه از این مسئله ا

مدتی این مسئله وجود خواهد  جامعه سرمایه داری و حتی در جامعه سوسیالیستی هم تا

فئودالی بر زمین مورد نظر چیست ؟ آیا مالکیت « مسئله ارضی»منظور قطعنامه از . داشت

ای ؟ چنین مالکیتی سالهاست که در ایران اساسا در هم شکسته شده است و بقایآن است

آیا این بقایا از آنچنان اهمیتی برخوردار است که مسئله . انده استناچیزی از آن برجای م

تا  ل این مسئله شکل گرفته باشدصف بندی مبارزه طبقاتی براساس ح اصلی جامعه بوده و

 56بررسی مختصری در جنبش . به انقالب شکل دمکراتیک بدهد؟ بدون شک چنین نیست

ن دهنده فرعی بودن این مسئله در جامعه و نقش کم اهمیت دهقانان در این جنبش نشا 57و 

در برخورد به هواداران نظام وابسته « ...نگاهی به » اینجاست که مقاله جالب توجه . است 

این . دوجود بقایای فئودالیسم را حتی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری طبیعی می دان

 : مقاله می نویسد

، اما شیوه بقایای قوی فئودالیسم موجود است اساسا در بسیاری از کشورهای سرمایه داری»

«  اقتصادی آنها را توضیح می دهد -تولید غالب در آن جوامع ، ماهیت نظام اجتماعی 

 (590همانجا ص )

 نوشته آکادمی علوم اتحاد جماهیر 2و5و سپس نقل قول زیر از کتاب اقتصاد سیاسی جدید 
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 : ع درست خویش بیان می کنداین موضوشوروی زیر نظر استالین را برای اثبات 

، با وجود این بقایای سیاری کشورها قرنهاست که می گذرداز زمان فئودالیسم در ب»

از اینرو مالکیت . الیسم در جهان سرمایه داری کنونی، هنوز هم پابرجا مانده استفئود

% 50بزرگ زمینها در ایتالیا علیرغم سطح عالی رشد سرمایه داری در این کشور بیش از 

در این کشور سیستم اجاره کاری که در . را در بر می گیرد( میلیون هکتار 3)تمام زمینها 

. حصوالت را تصاحب می کند رایج استآن مالکیت زمین اهمیت دارد و مالک بخشی از م

بقایای فئودالیسم . ایای مناسبات فئودالیسم نمی باشددر واقع سیستم اجاره کاری چیزی جز بق

 ( نقل از همانجا)« .یه داری پیشرفته نیز دیده می شودتعدد سرمادر کشورهای م

 : از هواداران نظام وابسته می پرسدپس از ذکر این نقل قول « ... نگاهی به »مقاله 

آیا باقیمانده بقایای فئودالیسم و عدم ریشه کن شدن آن در ایتالیا دلیل آن است که سرمایه »

 ؟!است« فئودالی و سرمایه داری » ینعه بداری در آنجا حاکم نبوده بلکه جام

ما در سرمایه داری دانستن ایتالیا و ایران با مقاله وحدت نظر داریم ولی ما هم یک سئوال 

از نویسندگان قطعنامه و مقاله داریم و آن هم این است که آیا باقیمانده بقایای فئودالیسم و عدم 

ای سرمایه داری پیشرفته ی دیگر،دلیل آن ریشه کن شدن آن در ایتالیا و بسیاری از کشوره

یا مسئله ارضی مسئله ؟ آسوسیالیستی نبوده و دمکراتیک استاست که مرحله انقالب آنها 

سال است که مرحله انقالب در این قبیل کشورها  10در حدود ! ؟ نه رفقااصلی آنجاست

تر از شرایط کنونی تر و قوی  سوسیالیستی است وتازه در آن اوایل این بقایا بسی گسترده

 . یا دراین کشورها محو این بقایاستیکی از فوری ترین وظایف دیکتاتوری پرولتار. بود

اگر بلشویکها می خواستند انقالب . ه نیز در این مورد قابل توجه استنمونه روسی

ن هم ، شاید تاکنوو نابودی بقایای فئودالیسم کنند سوسیالیستی را موکول به حل مسئله ارضی

کائوتسکی مرتد نیز از این زاویه ضرورت انقالب . نین شرایطی فراهم نشده بودچ

در واقع هنگامیکه . کرد و به مقابله با آن برمی خاستسوسیالیستی را در روسیه نفی می 
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ه تا اکتبر دست گرفتند هیچگونه تغییری در مسئله ارضی از فوری را در بلشویکها قدرت

رعی رژوا دمکراتیک مسئله ارضی یکی ازوظایف فحل بو. صورت نگرفته بود 5957

انقالب اکتبر تا مدتی وظیفه به پایان رساندن وظایف انقالب . انقالب سوسیالیستی اکتبر بود

. را در دستور خود داشت( قب افتادهبخصوص در روستاها و مناطق ع)بورژوا دمکراتیک 

، اقلیتهای ملی ، مسئله زنانمسئله ، ئل دمکراتیکی از قبیل مسئله ارضیباقی ماندن مسا

سبب شد که نه تنها دهقانان فقیر بلکه تمامی ... مسئله دست یابی به یک صلح دمکراتیک و 

تنها تا ( کوالکها)پشتیبانی دهقانان مرفه . ت از انقالب اکتبر پشتیبانی کننددهقانان بطور موق

ریبا به پایان رساند، که حکومت کارگری روسیه حل مسئله دمکراتیک را تق 5951تابستان 

ی پرولتاریا سر به ادامه داشت و از آن پس در مقابل اقدامات سوسیالیستی و دیکتاتور

چنانکه دیده می شود باقی ماندن مسئله ارضی در روسیه دلیلی برای نفی . شورش برداشتند

انقالب سوسیالیستی نبود بلکه برعکس آنچه در عمل صورت گرفت این بود که دیکتاتوری 

پرولتاریا و دهقانان فقیر با برعهده گرفتن حل این مسئله در چهارچوب انقالب سوسیالیستی 

موفق به جلب پشتیبانی موقت همه ی دهقانان و استفاده از نیروهای آنها در کسب هر چه 

ب پرولتری انقال»این موضوع را لنین در کتاب . د سریعتر قدرت سیاسی و استحکام آن ش

متعدد دیگر بخوبی و مقاالت « چهارمین سالگشت انقالب اکتبر»و  «و کائوتسکی مرتد

 . توضیح داده است

، لیکن مسئله ی ارضی تنها در بقایای ارضی درجامعه ی ایران وجود دارد هم اکنون مسئله

 و( بورژوا مالکان) مالکیت ارضی بزرگ زمینداران بورژوا .فئودالیسم خالصه نمی شود

مسئله ارضی در . اردولت بر اراضی کشاورزی نیز وجود دبخصوص مالکیت های وسیع د

در واقع تقسیم این زمینها میان دهقانان یک عمل . وارد دیگر راه حل بورژوایی ندارداین م

عملی که رژیم جمهوری اسالمی دربسیار موارد از قبیل برخی از کشت و . ارتجاعی است

و مکانیزه ترکمن صحرا که آنها  صنعت ها صورت داده است و یا در مورد زمینهای وسیع

بورژوایی « حل». کرده و یا در نظردارند بکنند قطعه قطعه« فئودالیسم»را بنام مبارزه با 
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این عمل پروسه قطب بندی . با منافع پرولتاریا در تضاد است مسئله ارضی در این موارد

از جامعه  جامعه سرمایه داری را متوقف کرده و دهقانان را به اسارت زمین ودفاع

یست بلکه آنرا به قهقرا این عمل نه تنها سبب رشد نیروهای مولده ن. دبورژوایی می کشان

 . می کشاند

مسئله ارضی اوالً مسئله ای نیست که در تعیین مرحله انقالب ایران نقش : خالصه کنیم

د نمی گردد و تعیین کننده داشته باشد و ثانیاً مسئله ارضی در ایران به بقایای فئودالیسم محدو

 . حل سوسیالیستی را ایجاب می نمایددر مورد مالکیتهای بزرگ زمین راه 

هفتمین ریسمانی که قطعنامه برای اثبات ضرورت انقالب دمکراتیک به آن چنگ می زند  

اینجا سروکله لیبرالیسم از پشت عبارات به ظاهر . است« اکمیت دیکتاتوری تمام عیارح»

 . وبی نمودار استبی و دمکراتیک بخانقال

« ی تمام عیاردیکتاتور» پرولتاریا در اینجا از دست زدن به انقالب سوسیالیستی در شرایط

مطابق این تئوری هرگاه که بورژوازی عیار دیکتاتوری خود را باال . برحذر داشته می شود

لیستی ورد مرحله انقالب سوسیاببرد مرحله انقالب دموکراتیک است و هرگاه آنرا پایین بیا

عیار و  51دیکتاتوری نیست بلکه  26مثال االن عیار دیکتاتوری در جامعه آمریکا ! است

ا برای این انقالب ، بنابراین مرحله انقالب سوسیالیستی است و پرولتاریعیار است 56

ولی به محض آنکه خطر پرولتاریا جدی شود و بورژوازی امپریالیستی . تدارک می بیند

توری تمام عیار برساند و دیکتا 26ه با آن عیار دیکتاتوری خود را به آمریکا برای مقابل

، آنوقت است که پرولتاریا می فهمد که استراتژی اش اشتباه است و باید خود را اعمال کند

همینطور در جامعه !! ه کند نه برای انقالب سوسیالیستیبرای انقالب دموکراتیک مبارز

در مقابل جنبش توده ای دیکتاتوری تمام عیار تبدیل به ایران بدنبال عقب نشینی های شاه 

، سپس وکراتیک به سوسیالیستی تحول یافتدیکتاتوری نیم عیار شد و مرحله انقالب از دم

رژیم جمهوری اسالمی بیش از دو سال زحمت کشید و دوباره عیار دیکتاتوری را به سطح 
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این تئوری به پرولتاریا می ! دا کردانقالب دموکراتیک ضرورت پیاولیه برگرداند و دوباره 

گوید که به محض آنکه بورژوازی خشونت را در پیش گرفت تو باید مدارا کنی و عطای 

انقالب سوسیالیستی را به لقایش ببخشی و کاری به کار سرمایه نداشته باشی و فقط باید با 

های ا تا حد شعاراستبداد سلطنتی و والیت فقیه و امثالهم مبارزه کنی و شعارهای خود ر

 . زل مارکسیسم تا حد لیبرالیسم استاین تن. این مارکسیسم نیست. لیبرالی پایین بیاوری

یی ما را متهم به نفی مبارزه برای گماتیستهای هوادار انقالب بورژوادر اینجا ممکن است د

رای در این مورد ما پاسخ می دهیم که مبارزه ب. اسی و خواستهای دموکراتیک نماینددمکر

، یک چیز است و تالش برای نجات بورژوازی و خواستهای دمکراتیک در جامعه ماتحقق 

واستهای دموکراتیک در سرمایه از زیر ضربات دوران ساز انقالب آنهم به بهانه ی تحقق خ

چنانکه می دانیم دیکتاتوری یک موهبت الهی نیست که . جامعه ی ما، یک چیز دیگر است

یکتاتوری د. ض شده باشد تا بر بندگان خدا اعمال والیت کنندبه شخص یا اشخاص تفوی

این دیکتاتوری یا فئودالی است و یا بورژوایی و یا پرولتری و . ماهیت طبقاتی مشخص دارد

و در مراحل جداگانه مبارزه با هریک از این دیکتاتوری ها وظیفه طبقات مشخصی است 

، تمامی کارگران، تمامی دهقانان توسطمبارزه با دیکتاتوری فئودالی . صورت می گیرد

صورت ( وارد همه بورژوازیو در برخی م)بورژوازی و اقشاری از بورژوازی خرده 

این مبارزه اساساً یک مبارزه دمکراتیک است و در بهترین شکل با انقالب . می گیرد

نوین انقالب دمکراتیک  بورژوا دموکراتیک از شکل کهن و یا در عصر امپریالیسم به شکل

برعهده کارگران و  اما مبارزه با دیکتاتوری بورژوازی اساساً . رسد به نتیجه می

اقشاری از بورژوازی که مستقیماً در حکومت شرکت ندارند با . زحمتکشان است

. ود را از این دیکتاتوری می طلبند، بلکه سهم خمخالف نیستند دیکتاتوری بورژوازی

عرصه سیاست به نحو ارگانیکی با مبارزه بر علیه مبارزه با دیکتاتوری بورژوازی در 

سلطه اقتصادی بورژوازی پیوند دارد و از آن جدایی ناپذیر است به محض آنکه دیکتاتوری 

بورژوازی بدست کارگران و زحمتکشان و به رهبری پرولتاریا ساقط می شود نوبت سلب 
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ن یک انقالب ای. مالکیت و درهم شکستن قدرت اقتصادی بورژوازی فرا می رسد

این انقالب برای کارگران و زحمتکشان دمکراسی و برای بورژوازی و . سوسیالیستی است

دیکتاتوری کارگران و دهقانان هم یک . ران دیکتاتوری به ارمغان می آوردسایر استثمارگ

این دیکتاتوری بر (. اگرچه دیکتاتوری بورژوازی نیست)دیکتاتوری بورژوایی است 

در جوامع نیمه )دمکراتیک نوین سرنگون شده اند  ی شود که توسط انقالبطبقاتی اعمال م

نیمه مستعمره بر فئودالها و کمپرادورها و در جوامعی نظیر روسیه بر طرفداران  -فئودال 

عمر این دیکتاتوری بسیار کوتاه (. تزاریسم و بورژوازی باند سیاه و نه بورژوازی لیبرال

توری پرولتاریا تحول پیدا کند و در غیر این صورت تبدیل به به سرعت باید به دیکتا است و

پرولتاریا تا زمانی که فئودالها و کمپرادورها . بورژوازی بر پرولتاریا خواهد شد دیکتاتوری

کامالً سرنگون نشده اند با دیکتاتوری دمکراتیک کارگران و دهقانان مبارزه نمی کند ولی 

دند تالش می کند که دیکتاتوری پرولتاریا را جایگزین به محض آنکه آنان کامالً سرنگون ش

دیکتاتوری دمکراتیک کارگران و دهقانان کند که بنا به شرایط این عمل را به شکل مسالمت 

در مورد دیکتاتوری پرولتاریا هم واضح است که . میز و یا قهرآمیز صورت خواهد دادآ

ی پرولتاریا دارد، اما به موازات از پرولتاریا در ابتدا سعی در استحکام قدرت دیکتاتور

میان رفتن بقایای سرمایه داری و تحلیل رفتن قوای ضد انقالب ، دیکتاتوری پرولتاریا هم 

 . کمونیستی خبری از آن نخواهد بود رو به اضمحالل خواهد رفت و در جامعه

یم که ما در یک جامعه سرمایه داری زندگی می کن. حال به مورد مشخص خودمان برگردیم

دیکتاتوری حاکم برآن ماهیت بورژوایی دارد و به سرکوب همه جانبه کارگران و 

اقشاری از زحمتکشان می پردازد و در برخی مقاطع حتی آزادیهای بورژوایی را برای 

طبیعی است که در یک شرایط دمکراتیک مبارزه پرولتاریا . بورژوازی محدود می کند

لمه سریعتر تاکید کرده ایم زیرا معتقدیم که در شرایط  ما روی ک)رد رشد خواهد ک سریعتر

از این رو ما خواهان وسیع ترین ( هم مبارزه پرولتاریا رشد میکند« دیکتاتوری تمام عیار»

دمکراسی ممکن در چهارچوب نظام سرمایه داری و تا زمانیکه هنوز کارگران و 
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ما فریب توهمات لیبرالی و ا. اند، هستیمزحمتکشان قادر به سرنگونی این نظام نشده 

ما می دانیم که در یک جامعه سرمایه . اهی را هم در این مورد نمی خوریممشروطه خو

داری در قرن بیستم هیچ کس نمی تواند دمکرات و انقالبی باشد مگر آنکه به سوی 

ما می دانیم که . اشتن به سوی آن هراس نداشته باشدسوسیالیسم گرایش داشته و از گام برد

کراسی بورژوایی هم خیانت تمامی اقشار بورژوازی و خرده بورژوازی  مرفه حتی به دم

پرولتاریا با . ی نیستیم و با آنها وحدتی نداریمما برای کسب دمکراسی  به آنها متک. می کنند

تکیه بر متحدین زحمتکش و استثمار شونده اش عالوه بر اینکه تدارک انقالب سوسیالیستی 

، برای تحقق خواستهای دمکراتیک فوری درست در جهت تدارک این انقالبو  را می بیند

نیز مبارزه می کند و برخالف تئوریهای ظاهراً چپ و اساساً راستی که تحقق خواستهای 

، تحقق خواستهای ه داری وابسته غیر ممکن می داننددمکراتیک را در چهارچوب سرمای

نیم و آن درکی که در مقابل این دیدگاه قرار می دا« تحقق یافتنی»م دمکراتیک را کامال ه

« اریکاتوری از مارکسیسمک»و « اکونومیستی امپریالیستی»دارد را با استناد به لنین درک 

وب سرمایه داری وابسته در عین حال ما تحقق خواستهای دمکراتیک در چهارچ. می دانیم

نشینی هایی که بورژوازی  جا نمی زنیم و به آن در حد رفرمها و عقب« انقالب»را بنام 

شان به آن تن در دهد بها می مجبور است در مقابل خیزش اوج گیرنده کارگران و زحمتک

 . دهیم

در ایران دلیلی برای نفی انقالب « حاکمیت دیکتاتوری تمام عیار» :خالصه کنیم

دشواریها سوسیالیستی نیست و تنها نشانه آن است که پرولتاریا برای تدارک این انقالب باید 

ست از این دشواریها و « پرولتاریا»و سختی های بیشتری را تحمل کند ولی از آنجا که 

 . ف استراتژیک خود صرف نظر نمی کندو از اهدا سختی ها هراسی به دل راه نمی دهد

اهی فقدان تشکل و آگ»ی اثبات ضرورت انقالب دمکراتیک قطعنامه برا« دلیل» هشتمین

بر همگان آشکار است که پرولتاریای ایران در حال حاضر . است« ریاطبقاتی الزمه پرولتا

از تشکل و آگاهی بسیار کمی برخوردار است و شرایط ذهنی الزم برای رهبری انقالب 
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در صورتیکه به ضرورت این انقالب ) سوسیالیستی و حتی رهبری انقالب دمکراتیک را

ستهایی که ضرورت رهبری پرولتاریا در رفرمی از بورژوا. دارا نیست (اعتقاد داشته باشیم

ه انحصاری نفی انقالب دمکراتیک را در ایران و آنهم در عصر امپریالیسم و سلطه سرمای

، اکثریت قریب به اتفاق هواداران انقالب دموکراتیک در ایران به می کنند که بگذریم

ولتاریا نین ضرورت هژمونی پرضرورت رهبری پرولتاریا درانقالب دمکراتیک و همچ

به مثابه اساس ترین شرط پیروزی انقالب اعتقاد دارند و « جمهوری دمکراتیک خلق»در 

آنرا جزء پرنسیب های خود بشمار آورده و با تکیه بر آن با ایده های اپورتونیستی و 

رفقای نویسنده . مرزبندی می کنند« راه رشد غیر سرمایه داری»رویزیونیستی همچون 

اما از . از این نظر مورد تایید می باشند پرنسیبها اعتقاد داشته وقطعنامه هم به این 

بدون « انقالب دمکراتیک و ضد امپریالیستی»قطعنامه باید پرسید مگر رهبری  نویسندگان

ل حزب طبقه کارگر امکان پذیر تشکل و آگاهی پرولتاریا و در وحله نخست بدون تشکی

قدان آگاهی وتشکل  پرولتاریا را دلیلی برای رد بنابراین وقتی که شما ف! است؟ به هیچ وجه

انقالب سوسیالیستی می آورید آیا بخودی خود انقالب دمکراتیک تحت رهبری طبقه کارگر 

را هم نفی نمی کنید؟ مگر شما هم به انقالب دمکراتیک بدون رهبری پرولتاریا اعتقاد 

شته باشیم باید به این حقیقت دارید؟ اگر به ضرورت رهبری پرولتاریا در انقالب اعتقاد دا

پرولتاریای ایران شرایط ذهنی الزم برای هیچ انقالبی  در حال حاضرتلخ اعتراف کنیم که 

به را دارا نیست و اکثریت کارگران یا دچار بی تفاوتی سیاسی شده اند و یا آنکه 

طرفدار بسیاری از آنها یا . خرده بورژوازی توهم دارندفراکسیونهای مختلف بورژوازی و

بنی صدر و رجوی و یا « جمهوری دمکراتیک اسالمی»جمهوری اسالمی اند و یا طرفدار 

آیا این بدان معناست که مرحله . زوی بازگشت رژیم سلطنتی را دارنددر برخی موارد آر

یا  « دمکراتیک اسالمی»، « اسالمی»سوسیالیستی و نه دمکراتیک بلکه انقالب ایران نه 

 ؟ است« سلطنتی»
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، آیا در آمریکا و انگلستان پرولتاریا آگاهی و تشکل ورهای متروپل را در نظر بگیریمکش

، ولی آیا این بدان معناست که ی انقالب سوسیالیستی را دارا است؟ به هیچ وجهالزم برا

؟ اگر چنین باشد ما می گوییم که سوسیالیستی نیست و دمکراتیک است مرحله انقالب آنجا

 ! و اصالً آنجا مرحله انقالب نداردیک هم نیست در این صورت دمکرات

مثالً تا آنجا که . ی نتایج محیرالعقولی بدست می دهدتعیین مرحله انقالب از روی شرایط ذهن

ما می دانیم هم اکنون که ما در حال نوشتن این مقاله هستیم در هیچ کجای جهان شرایط 

اهراً معلوم نیست که چرا عصر ذهنی الزم برای انقالب سوسیالیستی فراهم نیست و ظ

هنگامیکه لنین مرحله انقالب در کشورهای ! عصر انقالب سوسیالیستی می نامند حاضر را

امپریالیستی را سوسیالیستی ارزیابی می کرد در هیچ یک از آنها شرایط الزم برای انقالب 

بقیه قرار اگرچه برخی از این نظر در وضعیت بهتری نسبت به )سوسیالیستی وجود نداشت 

 (.داشتند

مرحله انقالب از روی شرایط ذهنی تعیین نمی . ل.اصل مسلم در اینجاست که از نظر م

شرایط عینی تنها شرایط اقتصادی نیست . گردد بلکه از روی شرایط عینی تعیین می گردد

. بخصوص ماهیت قدرت سیاسی حاکم هم می گردد بلکه شامل وضعیت سیاسی جامعه و

عمیق ترین . جامعه به ما نشان می دهد که این جامعه آبستن چه تحولی استشرایط عینی هر

تضادها ومسائلی که طبقات مختلف را به تخاصم و صف بندی در مقابل هم می کشاند 

وبخصوص )سیرتحوالت آینده از نظر تاریخی چه خواهدبود؟ اما هرتحول تاریخی  چیست و

این  .شکل نیروهای محرکه این تحول نیاز داردبه حداقلی از آگاهی وت( انقالب سوسیالیستی

فقط در مقطعی که مبارزه طبقاتی اوج می گیرد و  تشکل همواره موجود نیست و آگاهی و

انقالب تا . بحران انقالبی جامعه را فرا می گیرد بطور کامل ویا ناقص بوجود می آید

حقق آن با یکدیگر متحد زمانیکه توده های انقالبی عمالً به ضرورت آن پی نبرند وبرای ت

ولی آیا این وضعیت در طول یک مرحله انقالب همواره . ومتشکل نشوند تحقق نمی پذیرد

وجود دارد ویا آنکه در مقاطعی که عمالً انقالب در دستور روز قرار می گیرد بوجود می 
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معه، نمونه های متعدد تاریخی به ما نشان می دهند که در هر انقالبی شرایط عینی جا آید؟

تحول انقالبی را از مدتها پیش از وقوع انقالب طلب کرده و به محض آنکه شرایط ذهنی 

در واقع شرایط ذهنی نیروهای انقالبی یکی از . فراهم میشد انقالب صورت می گرفته است

در واقع از   .انقالب مرحلهنه تعیین  انقالب است و تحقق پیروزیشرایط الزم برای 

قالبی درجامعه ضرورت عینی پیدا می کند مرحله انقالب هم مطابق با زمانیکه یک تحول ان

در اینجا وظیفه عناصرآگاه این خواهد بود که ضرورت . آن ضرورت عینی تعیین می گردد

 این انقالب را درمیان توده ها تبلیغ و ترویج کرده وآنان را درجریان مبارزاتشان متشکل و

اگرقرار باشدعنصرآگاه . تحقق این انقالب فراهم شودبسیج کند تا شرایط ذهنی الزم برای 

تعیین کند، دیگر تدارک و کوشش برای  مرحله انقالب را از روی شرایط موجود توده ها

عنصر آگاه با تحلیل . باال بردن آگاهی وتشکل توده ها ضرورت خود را از دست می دهد

ه جامعه آبستن تحول عمیق وهمه جانبه تضادها ی موجود در جامعه تشخیص می دهد ک

بورژوایی است ویا پرولتری وسپس این درک وتشخیص خویش را به شکل تئوری انقالبی 

درمیان توده ها ودر درجه اول در میان پیشروان آنها تبلیغ وترویج نماید وسعی کند که 

آگاهی وتشکل آنها را آنقدر باال ببرد که در مقاطعی که بحران انقالبی جامعه را فرا می 

تعیین . یرد شرایط الزم برای کسب قدرت سیاسی توسط نیروهای انقالبی فراهم باشدگ

مرحله انقالب از روی شرایط ذهنی موجود توده ها درنهایت نشانگر پاسیفیسم خرده 

 دشوار آگاهگرانه و بورژوایی روشنفکرانه ای است که عنصرآگاه را از کار طوالنی و

و وی راتبدیل به مفسر بی بو وخاصیت وضعیت  تشکیالتی درمیان توده هامعاف کرده

 .موجود می کند

باید توجه داشته  وقتی که ما می گوییم خصلت هرانقالبی را صفبندی طبقاتی تعیین می کند،

هم مورد بررسی قرار گیرد زیرا که  از نظراستراتژیکباشیم که این صفبندی طبقاتی باید 

مقاطع به این شکل نیست که نیروهای انقالبی  مبارزه طبقاتی در جامعه، همواره و در همه

و ضدانقالبی در مقابل هم صف آرایی کرده باشند، بلکه این مبارزه نشیب وفرازهای 
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بسیاری دارد و در برخی مقاطع ممکن است تضاد میان نیروهای ضدانقالبی حاد گردد و 

بی زیر رهبری تبدیل به موضوع اصلی روز جامعه گردد وهمچنین ممکن است طبقات انقال

در واقع فراهم نبودن شرایط ذهنی (. 57نظیر جنبش ) نیروهای ضدانقالبی قرار گیرند

نیروهای انقالبی آنها را به زیر هژمونی ضدانقالبی می کشاند و مبارزه انقالبی را به 

بنابراین به صف بندی طبقاتی نباید به شکل مقطعی توجه کرد بلکه باید . بیراهه می برد

ینی طبقات واقشار مختلف جامعه بررسی گردد که آیا حرکت روبه پیش جامعه با منافع ع

این منافع عینی همسویی دارد یا در خالف آن است؟ در واقع صفبندی استراتژیک را درهر 

. انقالب وضعیت عینی جامعه و جایگاه عینی هریک ازطبقات در این جامعه تعیین می کند

ی انقالبی یکی از عواملی است که فقدان آن در برخی اما میزان آگاهی و تشکل نیروها

مقاطع ممکن است به عمده شدن مبارزه میان نیروهای ارتجاعی منجر گردیده ویا طبقات 

انقالبی را به زیر هژمونی ضدانقالب بکشاند و در نتیجه از رودر رویی مستقیم تمام 

برای تعیین مرحله انقالب . دنیروهای انقالبی باتمام نیروهای ضدانقالبی جلوگیری می کن

باید صفبندی استراتژیکی طبقات درمقابل یکدیگر مورد توجه قرار گیرد وبرای تعیین این 

صفبندی باید به شرایط عینی جامعه توجه گردد و تضادها و مسایلی که طبقات را به مبارزه 

ترین تضادها بطور کلی عمیق . بر علیه یکدیگر می کشاند مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد

واصلی ترین مسایلی که طبقات را به مبارزه بر علیه یکدیگر برمی انگیزاند به دو دسته 

اجتماعی سرمایه داری  -یا این تضادها و مسایل جزء ذاتی سیستم اقتصادی . تقسیم می شوند

چه در )است و یا اینکه تضادهایی است که میان این سیستم با مناسبات ماقبل سرمایه داری

اگر چنانچه این تضادها ناشی از . وجود دارد( رصه زیربناوچه درعرصه روبناع

اجتماعی سرمایه داری  -ضروریات حرکت سرمایه وجزء جدایی ناپذیر مناسبات اقتصادی 

باشد، بدون شک حل آنها در رابطه جدایی ناپذیر با یکدیگر ودر چارچوب حل تضاد کار و 

مثالً تضاد . ایف انقالب سوسیالیستی بشمار میرودسرمایه امکانپذیر است وجزئی از وظ

 میان تولید خرد و کالن یکی از تضادهای ذاتی وجدایی ناپذیر سیستم سرمایه داری است و

تا زمانی که تضاد کار و سرمایه در دستور حل قرار نگیرد تضاد میان تولید خرد وکالن هم 
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( وابستگی اقتصادی به امپریالیسم)سم و یا مسئله سلطه اقتصادی امپریالی (9) حل نخواهدشد

یکی از خصوصیات ذاتی حرکت سرمایه در عصر امپریالیسم است وبدون نابودی سرمایه 

اما اگر تضادها ومسایل برانگیزاننده سرمایه داری باشد، . داری نمی توان آنرا نابود کرد

ین تضادها بخشهایی از استثمارگران هم درحل ا بدون شک عالوه براستثمارشوندگان،

ومسایل ذینفع اند وحل این مسایل بطور جداگانه کامالً امکانپذیر بوده وبه تکامل مبارزه 

اعم از )طبقاتی کمک می کند وسبب می گردد که با نابودی مناسبات ماقبل سرمایه داری 

شرایط برای نضج تضادهای ذاتی مناسبات سرمایه داری و انقالب ( اقتصادی وسیاسی

مثالً وجود بقایای مناسبات فئودالی ومساله ارضی به شکل گسترده . راهم گرددسوسیالیستی ف

د و بورژوازی وپرولتاریای روستا را در یک صف علیه فئودالها قرار می ده در جامعه،

ئودالیسم این هر دو خواهان از میان رفتن ف.  سرپوش می نهد میان منافع متضاد آنها موقتاً 

رکتی امکان پذیر و لیسم و جایگزین شدن روابط سرمایه داری حاز بین رفتن فئودا. هستند

ط جامعه آبستن تحول عنصر آگاه پرولتری که می داند در این شرای. رو به پیش است

، استراتژی مرحله ای خود را نابودی فئودالیسم قرار می دهد تا بتواند این بورژوایی است

در عین حال به موازات . اریا بر دارداد بورژوازی و پرولتسرپوش را از روی منافع متض

 تبلیغ و ترویج و سازماندهی حول شعارهای دمکراتیک هیچ گاه از تبلیغ و ترویج و

وجود مسئله ملی و سلطه بیگانه و . ستی مستقل پرولتاریا دست نمی کشدسازماندهی سوسیالی

ه بر علیه سلطه پراکندگی فئودالی نیز بورژوازی و پرولتاریای ملت تحت ستم را به مبارز

در اینجا (. البته با درجه پیگیری متفاوت)راکندگی فئودالی کشور می کشاند بیگانه و یا پ

قرار می گیرد و توده پرولتر تمامی بدبختی ها و « ملت » منافع طبقات تحت الشعاع منافع 

محرومیتهای خود را نه ناشی از وضعیتش به مثابه پرولتر بلکه ناشی از وضعیت خود 

مثابه یک هموطن تحت سلطه بیگانه تصور می کند و تبلیغات ناسیونالیستی بورژوازی و ب

عنصر آگاه با درک این شرایط وظیفه مستقیم . ورژوازی به این تصور دامن می زندخرده ب

پرولتاریا را نابودی بورژوازی قرار نمی دهد بلکه سعی می کند تا در یک انقالب ملی 
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ملی تضاد منافع بورژوازی و پرولتاریا را آشکار کرده و زمینه  دموکراتیک و حل مسئله ی

 . رای انقالب سوسیالیستی فراهم کندرا ب

در یک جامعه سرمایه داری ( نظیر تزاریسم)نین وجود یک حکومت قرون وسطائی همچ

در نیز از نضج تضادهای طبقاتی میان بورژوازی و پرولتاریا جلوگیری می کند زیرا 

تبداد و پرولتاریا هر دو با ظلم وستم و اس( الاقل اقشاری ازآن)ژوازی بور ظاهر امر

ی و محرومیت سیاسی محکوم شده دو به یک میزان به ناچیز حکومت مخالفند و ظاهراً هر

را باالی سر  در اینجا باز هم توده های وسیع پرولتاریا بیش از آنکه چماق بورژوازی. اند

امعه را بر سرخویش احساس مخت حکومت فئودالی ج، چماق عریان و زخود احساس کنند

از نضج ( که یک واقعیت عینی است)در اینجا باز هم این حکومت قرون وسطایی . می کنند

تضادهای ذاتی مناسبات سرمایه داری و در درجه نخست تضاد میان بورژوازی و 

ای جدایی پرولتاریا جلوگیری می کند و سرنگونی این حکومت شرط الزم و مقدماتی بر

ک صفوف کارگران و زحمتکشان از بورژوازی و استثمارگران است و انقالب دمکراتی

در ایران هم اکنون . حال به جامعه ایران بازگردیم. پیش شرط انقالب سوسیالیستی است

عمیق ترین تضادها و اصلی ترین مسائلی که توده ها را به میدان مبارزه طبقاتی فرا می 

ناسبات سرمایه ائلی است که مستقیماً از حاکمیت اقتصادی و سیاسی مخواند تضادها و مس

مسئله . ئودالیسم در ایران نقش فرعی داردمسئله ارضی و بقایای ف. داری ناشی می شوند

ملی برای اکثریت مردم ایران وجود ندارد هر چند که برای برخی از اقلیتهای ملی نظیر 

 . سری و تعیین کننده برای انقالب ایران نداردک ردها وجود دارد که آن هم اهمیت سرتا

تمامی . اساساً ماهیت بورژوایی داشته استبه بعد  60سیاسی و اقتصادی نیز از دهه قدرت 

طبقه بورژوازی و مناسبات سرمایه داری در ایران هرگونه خصلت مترقی خود را از دست 

ه ها مستقیما در مقابل منافع  اینک تمامی خواستهای تود. و کامالً ارتجاعی شده اند داده

یه را در پشت همه ستمهای قرار میگیرد و براحتی می توان چهره کریه سرما« سرمایه»

، جنسی و مذهبی که به توده ها روا داشته می شود به آنها نشان داد اقتصادی، سیاسی، ملی
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شانگر هراس هرگونه تعلل دراین کار ن. آگاه و متشکل نمود« سرمایه»لیه و آنها را بر ع

. است « سرمایه » خرده بورژوایی از دشواریها و نشانگر جنبه هایی از وحدت با منافع 

مرحله انقالب ایران بنا بر شرایط عینی حاکم بر جامعه و صف بندی طبقاتی ناشی ازآن ، 

. انقالب سوسیالیستی قالبی نمی تواند در آن صورت گیردمگرسوسیالیستی است و هیچ ان

ط ذهنی الزم برای تحقق و پیروزی انقالب هنوز فراهم نیست و پرولتاریا باید در لیکن شرای

جریان مبارزات اقتصادی و سیاسی خود با بورژوازی آبدیده و مسلح و آگاه گردد و همین 

تجربه روسیه دراین مورد . امر وظایف سنگین عنصر آگاه پرولتری را گوشزد می نماید 

 5957ب روسیه تا پیش از سقوط تزاریسم در فوریه مرحله انقال. بخوبی گویاست 

زیرا تزاریسم یک حکومت مطلقه فئودالی و قرون وسطایی است و وجود . دمکراتیک است 

این حکومت از نضج گیری تضادهای طبقاتی میان طبقات مختلف جامعه سرمایه داری 

اد وی با سایر تزاریسم مانع عمده آگاهی و تشکل پرولتاریا و اتح. جلوگیری می کند 

بنابراین . زحمتکشان و استثمارشوندگان برعلیه بورژوازی و سایر استثمار کنندگان است 

هدف مقدم پرولتاریا با توجه به این وضعیت عینی سرنگونی تزاریسم و رسیدن به جمهوری 

البته برای پرولتاریا بهترین حالت این است که بتواند با منفرد کردن .دمکراتیک است 

، دیکتاتوری دمکراتیک کارگران  وازی لیبرال و برقراری وحدت با همه دهقانانبورژ

زیرا در این صورت خیلی سریعتر و آسان تر خواهد توانست . دهقانان را برقرار نماید و

وجود . مرحله بعدی انقالب یعنی مبارزه برای استقرار دیکتاتوری پرولتاریا را طی نماید 

ینی سیاسی در عین حال مانع تکامل سریع و همه جانبه تزاریسم بمثابه یک عامل ع

اگر چه تزاریسم مجبور می شود تا حدودی تسلیم . اقتصادی و اجتماعی روسیه است 

ضرورتهای عینی جامعه گردد و اصالحات استولپینی را به مورد اجراء بگذارد ولی باز هم 

قی می ماند و از نضج گیری مناسبات ماقبل سرمایه داری به شکل گسترده ای در روسیه با

این وضعیت عینی بدون شک تأثیر تعیین . تضادهای طبقاتی در روستاها جلوگیری می کند 

کننده ای در شرایط ذهنی جامعه می گذارد و از اشاعه گسترده فرهنگ سوسیالیستی در 

 : یسدمی نو« ... دو تاکتیک »رساله لنین در این مورد در . ی می کندمیان کارگران جلوگیر
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ملی ، حکومت انقالبی موقت را موظف در عوقتی که قطعنامهباالخره متذکر می شویم که »

، بدین طریق افکار بی معنی نیمه آنارشیستی را درباره ساختن برنامه حداقل می نماید

نقالب سوسیالیستی بدور اجرای بیدرنگ برنامه حداکثر و بدست آوردن قدرت برای انجام ا

تشکل  و سطح فعلی آگاهی و( شرط ابژکتیو)فعلی تکامل اقتصادی روسیه سطح . می اندازد

آزادی ( شرط سوبژکتیو که ارتباط الینفکی با شرط ابژکتیو دارد)توده های وسیع پرولتاریا 

  (266ص . آ.م )« .طبقه کارگر را غیر ممکن می سازد تام و فوری

در روسیه به فقدان  5905در سال  می بینیم که در اینجا لنین برای رد انقالب سوسیالیستی

تقریباً همه کسانی که . ای آزادی طبقه کارگر اشاره میکندشرایط عینی و ذهنی الزم بر

ل قول و ادامه آن شرایط ذهنی را برای تعیین مرحله انقالب تعیین کننده می دانند به این نق

اط رایط ذهنی را در ارتبمی کنند که در اینجا لنین فقدان ش« فراموش»اما . استناد می کنند

وجود )عیت عینی روسیه از نظر اقتصادی در واقع وض. الینفک با شرایط عینی می داند

حاکمیت حکومت مطلقه فئودالی و )و همچنین از نظر سیاسی ( بقایای بسیار قوی فئودالیسم

 از نضج تضادهای طبقاتی میان استثمار.( راتوری روسیه زندان ملل بوده استاینکه امپ

شوندگان از یکسو و استثمار کنندگان از سوی دیگر جلوگیری کرده و در نتیجه مسئله اصلی 

مبارزه طبقاتی را بوجود می  که توده ها را به مبارزه می کشاند و صف بندی استراتژیکی

بطور کلی بلکه در درجه اول قید و بندهایی است که تزاریسم و « استثمار»آورد، نه 

پای جامعه روسیه بسته اند و جامعه روسیه آبستن یک تحول بورژوایی  فئودالیسم بر دست و

 : ن در ادامه نقل قول فوق می نویسدلنی. که می خواهد این قید را براندازداست 

عملی  فقط اشخاص جاهل ممکن است جنبه بورژوازی تحول دمکراتیک را که در حال... »

ه لوح ممکن است این موضوع را ، فقط خوش بینان سادشدن است از نظر دور بدارند

ائی آن فراموش کنند که درجه اطالع توده کارگر از هدفهای سوسیالیسم و شیوه های اجر

خود ولی ما همه یقین داریم که آزادی کارگران فقط بدست . هنوز تا چه اندازه کم است

طبقاتی  ، بدون آماده نمودن و پرورش آنها از راه مبارزهکارگران می تواند انجام گیرد
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سیالیستی نمی تواند در ، کوچکترین سخنی درباره انقالب سوشکار بر ضد تمام بورژوازیآ

 ( همانجا)« .میان باشد

آری پرورش پرولتاریا از طریق مبارزه ی طبقاتی آشکار بر ضد تمام بورژوازی شرط 

وان الزم انقالب سوسیالیستی است ولی چه مانعی پیش پای عناصر آگاه پرولتری و پیشر

؟ آیا عوامل ذهنی جلوی این پرورش را می گیرد؟ به هیچ رولتاریا برای این پرورش استپ

مبارزه طبقاتی آشکار پرولتاریا بر ضد تمام این عوامل عینی موجود درجامعه اند که ! وجه

جمله بورژوازی  از)قاتی کارگران و تمام دهقانان را تحت الشعاع مبارزه طب بورژوازی

. لیبرال را درصف اپوزیسیون قرارداده اند ه تزاریسم قرار داده و بورژوازیعلیبر( دهقانی

بورژوازی لیبرالی که با استفاده از موقعیت خود در اپوزیسیون بخش وسیعی از توده های 

تنها پس از سرنگونی تزاریسم مانع اصلی . زحمتکش را بخود متوهم نموده است کارگر و

، در هم شکسته می شود و پیشروان ولتاریا قرار داردرکه در مقابل آشکار شدن تضاد پ

پرولتاریا خواهند توانست به تشکل پرولتاریا پیرامون شعارهای سوسیالیستی که تمامی 

نین ل. بپردازند( ه عنوان شعارهای محوریب)را زیر حمالت خود قرار می دهد  بورژوازی

 : در ادامه همان مطلب می نویسد

به  ت آنارشیستی مبنی بر اینکه گویا ما انقالب سوسیالیستی راو در پاسخ اعتراضا... »

وسیله ممکن و از  ما آنرا به تعویق نمی اندازیم بلکه با یگانه: تعویق می اندازیم خواهیم گفت

ین گام را به سوی آن بر ، نخستعنی از همان راه جمهوری دمکراتیک، ییگانه راه صحیح

یسم سیاسی به سوی سوسیالیسم گری سوای دمکراتکسی که بخواهد از راه دی. می داریم

ی معنی و مرتجعانه ای ، مسلماً چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی به نتایج ببرود

چرا ما نباید برنامه حداکثر را اجرا : اگر کارگرانی در موقع خود از ما بپرسند. خواهد رسید

که دارای تمایالت دمکراتیک هستند، ، متوده های مردنمائیم ما در پاسخ متذکر خواهیم شد 

و هنوز تضادهای طبقاتی نضج نگرفته است   سوسیالیسم خیلی دورند، هنوز هنوز از

، حسن در تمام روسیه متشکل کنید ببینیمصدها هزار کارگر را . پرولتاریا متشکل نشده است
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سعی کنید این کار ! عمیم دهید ببینیمنظر نسبت به برنامه خود را در بین میلیونها کارگر ت

، آن وقت تو خالی آنارشیستی اکتفا نورزید انجام دهید و تنها به جمالت پرسرو صدا ولی

فوراً خواهید دید که عملی کردن این تشکل و بسط این فرهنگ سوسیالیستی منوط است به 

ما از میان انبوهی از نوشته های ( همانجا) «.ر چه کاملتر اصالحات دمکراتیکاجرای ه

نین که در آنها صراحتاً در تعیین مرحله انقالب نقش تعیین کننده را به شرایط عینی و ل

، مخصوصاً نقل قول فوق می دهد( که حاصل شرایط عینی است)آرایش نیروهای طبقاتی 

زیرا این نقل قول آیه آسمانی و مقدس همه کسانی است که در تعیین مرحله . را آوردیم

ین کننده می دانند و نابخردانه به این نقل قول استناد می کنند و  انقالب شرایط ذهنی را تعی

می کنند که لنین عدم امکان بسط فرهنگ سوسیالیستی و تشکل پرولتاریا حول « فراموش»

شعارهای سوسیالیستی را ناشی از شرایط عینی حاکم بر جامعه و نضج نیافتگی تضادهای 

لنین . بورژوازی می داند تمامبر ضد  طبقاتی و بخصوص آشکار نشدن مبارزه طبقاتی

مرحله انقالب را نه از روی شرایط ذهنی بلکه از روی شرایط عینی جامعه و اینکه شرایط 

کرد و فرمول زیر را بدست  ، تعیین میصف بندی طبقاتی را بوجود می آوردعینی کدام 

 : می داد

یق که توده دهقان را بخود پرولتاریا باید انقالب دمکراتیک را به آخر برساند بدین طر»

و ناپیگیری بورژوازی ملحق نماید تا بتواند نیروی مقاومت حکومت مطلقه را جبراً منکوب 

پرولتاریا باید انقالب سوسیالیستی را به انجام برساند بدین طریق که توده . را فلج سازد

بورژوازی را  عناصر نیمه پرولتاریای اهالی را بخود ملحق کند تا بتواند نیروی مقاومت

  (276ص . آ . م)« .جبراً درهم شکند و ناپیگیری دهقانان و خرده بورژوازی را فلج سازد

می دهقانان متحد چنانکه دیده می شود مختصات انقالب دمکراتیک این است که اوالً تما

ثانیاً هدف انقالب در هم شکستن حکومت مطلقه تزاری است و ثالثاً . پرولتاریا هستند

 . لی انقالب نیست و باید منفرد شودزی دشمن اصبورژوا
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 5957در واقع اگر چه لنین بورژوازی لیبرال را ضد انقالبی ارزیابی می کند تا فوریه )

این صف بندی ناشی از وضعیت عینی جامعه است و تا زمانی که ( آنرا ارتجاعی نمی داند

اند و بندی پا برجای می م تزاریسم بعنوان دشمن مقدم انقالب درهم شکسته نشود این صف

لنین می داند که پس از سرنگونی تزاریسم بورژوازی . مرحله انقالب دمکراتیک است

بعنوان دشمن مقدم انقالب در مقابل توده ها قرار می گیرد و در این صورت تمامی دهقانان 

ند بنابراین در کنار پرولتاریا نخواهند ماند و تنها نیمه پرولتاریا متحد او باقی خواهند ما

سرنگونی تزاریسم را بعنوان نقطه چرخش مرحله انقالب ارزیابی می کند و مختصات 

ا فقط استثمار شوندگان انقالب سوسیالیستی را چنین تصویر می کند که اوالً متحد پرولتاری

، ثانیاً هدف انقالب در هم شکستن جدی مقاومت بورژوازی است و ثالثاً دهقانان و جامعه اند

هر دو انقالب نیاز به  پیروزیبدون شک . ازی ناپیگیر بینابینی خواهند بودبورژو خرده

آگاهی و تشکل توده های شرکت کننده در آن دارد و تا زمانی که حداقل الزم از این آگاهی 

چه  ک وچه انقالب دمکراتی)نخواهد رسید  پیروزیو تشکل بوجود نیاید انقالب به 

شرایط . ن مرحله انقالب است و نه آغاز آنآ پایانر انقالب لیکن پیروزی ه. (سوسیالیستی

لیستی که آغاز مرحله انقالب سوسیا پایانذهنی الزم برای پیروزی انقالب سوسیالیستی در 

انقالب سوسیالیستی  مرحله یاما . است بوجود می آید( عنی سوسیالیسمی)فاز اول کمونیسم 

طبقاتی و صف  نگیزاننده توده ها در مبارزهمی گردد که مسائل اصلی برا آغازاز زمانی 

، ناشی از تضادهای ذاتی مناسبات سرمایه داری باشد واین زمانی است بندی مبارزه طبقاتی

در هم شکستن این ارتجاع تنها از عهده . تبدیل به نیرویی ارتجاعی شده استکه بورژوازی 

یکن این هنوز یک ضرورت ل. ه تحت رهبری پرولتاریا بر می آیداستثمار شوندگان جامع

است و از این لحظه وظیفه عنصر آگاه پرولتری آگاه ساختن کارگران و زحمتکشان به این 

ا در مبارزه برعلیه ضرورت و ترویج و تبلیغ سوسیالیستی در میان آنها و متشکل نمودن آنه

ط آن اگر چه تنها شر. نی شرایط پیروزی انقالب استفراهم شدن عامل ذه. بورژوازی است

، زیرا برای پیروزی انقالب الزم است که دشمن هم در وضعیت متزلزلی قرار داشته نیست

 : لنین این مسئله را بعنوان قانون اساسی انقالب چنین توضیح می دهد. باشد
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، که تمامی انقالبها و ازآن جمله سه انقالب روس در قرن بیستم آنرا قانون اساسی انقالب»

برای انقالب کافی نیست که توده های استثمار شونده و : این قرار استأیید نموده اند، از ت

ستمکش به عدم امکان زندگی به شیوه سابق پی ببرند وتغییر آن را طلب نمایند برای انقالب 

فقط آن . ندضروری است که استثمارگران نتوانند به شیوه سابق زندگی و حکومت کن

نتوانند به شیوه سابق ادامه « باالیی ها»و  خواهندننظام کهنه را « پایینی ها»هنگامی که 

ارت دیگر چنین می این حقیقت را به عب. گردد پیروز، فقط آن هنگام انقالب می تواند دهند

که هم استثمارشوندگان و هم استثمار )انقالب بدون یک بحران ملی عمومی : توان بیان نمود

اوالً کوشید تا اکثریت انقالب باید  لذا برای. غیر ممکن است( دگان را در برگیردکنن

کامالً به ( ازلحاظ سیاسی فعال حال اکثریت کارگران آگاه متفکر و یا به هر)کارگران 

؛ ثانیاً طبقات حاکمه در راه آن جان خود را نثار کنند ضرورت انقالب پی ببرند و آماده باشند

ها را نیز به سیاست  رین تودهبه آنچنان بحران دولتی دچار شده باشند که حتی عقب مانده ت

یاسی در عالمت هر انقالب واقعی آنست که عده ی نمایندگان قادر به مبارزه س)جلب نماید 

، که تا آن زمان دربیحالی به سر می بردند ، به سرعت ده بین توده زحمتکش و ستمکش

ی آن را براو دولت را ضعیف سازد و سرنگونی سریع ( برابر یا حتی صد برابر شود

  (759. ص . آ . م )« .انقالبیون ممکن نماید

دمکراتیک یا )هر انقالبی  پیروزیچنانکه دیده می شود شرط ذهنی یکی از شرایط اساسی 

 تحقق و به پیروزی رسیدنانقالب با تعیین شرایط  مرحلهاست ولی آیا تعیین ( سوسیالیستی

بارزه طبقاتی جزر و در طول یک مرحله از انقالب ، م! ؟ بدون شک نهآن یکی است

مرحله از انقالب امری  مدهای فراوانی دارد و دوره های متعدد اعتال و رکود در طول یک

و در شرایط فقدان )در طول این  مرحله از انقالب وظیفه حزب پرولتاریا . طبیعی است

عبارت است از کوشش برای تأمین شرایط ( حزب هر تشکل سیاسی پرولتری دیگر

از طریق تبلیغ و ترویج و تشکل پرولتاریا و سایر توده ها حول شعارهای  پیروزی انقالب

 . نی پیش پای انقالب قرار داده استاساسی که شرایط عی
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در اینجا کسانی که به تعیین کننده بودن شرایط ذهنی در تعیین مرحله انقالب اعتقاد دارند به 

میان انقالب دمکراتیک و نقل قول معروفی از لنین استناد می کنند که براساس آن 

سوسیالیستی دیوار چین وجود ندارد و آنچه که آنها را از یکدیگر جدا می کند میزان تشکل 

اتحاد وی با تهیدستان شهر و روستا است و سپس از اینجا نتیجه می  و آگاهی پرولتاریا و

تا تعیین کننده گیرند که میزان تشکل و آگاهی پرولتاریا و اتحاد وی با تهیدستان شهر و روس

اشت مرحله انقالب و اگر این آگاهی و تشکل و اتحاد وجود ند. مرحله انقالب است

، این یک درک سطحی. اشت مرحله انقالب سوسیالیستی استاگر وجود ددمکراتیک است و

واقعیت امر این است که کائوتسکی در مقابله با . نین استمغلوط و تحریف آمیز از گفتار ل

ری روسیه مدعی می گردد که روسیه یک کشور عقب مانده و دهقانی است و انقالب پرولت

شرایط الزم برای انقالب سوسیالیستی در آنجا فراهم نیست و در نتیجه انقالب روسیه باید 

اکثریت را در جامعه بدست  با رشد سرمایه داری پرولتاریا در حد دمکراتیک باقی بماند و

، کائوتسکی را به درستی متهم لنین در پاسخ. تی فراهم گرددیط انقالب سوسیالیسآورد تا شرا

یک دیوار چین فاصله  می کند که بدینوسیله میان انقالب دمکراتیک و سوسیالیستی به اندازه

منظور از دیوار چین همان رشد سرمایه داری پس از انقالب دمکراتیک . )انداخته است

کراتیک بالفاصله شروع به تدارک انقالب در صورتی که پرولتاریا پس از انقالب دم( است

و به محض . های مولده و کسب اکثریت نمی ماندسوسیالیستی می کند و منتظر رشد نیرو

آنکه آگاهی و تشکل او و اتحادش با سایر استثمار شوندگان به میزانی رسید که بتواند 

یان انقالب دیکتاتوری پرولتاریا را حاکم کند دست به اینکار خواهد زد و فاصله م

دمکراتیک و سوسیالیستی راهیچ چیز پر نمی کند مگر کوشش پرولتاریا برای باال بردن 

 . حمتکشان و استثمار شوندگان جامعهاتحادش با سایر زوآگاهی و تشکل طبقاتی خود

تعیین مراحل جداگانه انقالب را نه از روی « ...انقالب پرولتری و »لنین در همان رساله 

زه طبقاتی به روشنی توضیح می پرولتاریا بلکه از روی صف بندی مبار آگاهی و تشکل

 : دهد
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: رژوایی چنین فرمول بندی می کردندقوا را به هنگام انقالب بو طبقاتیبلشویکها تناسب »

، بورژوازی لیبرال را بیطرف می را بخود ملحق می سازد پرولتاریا از این راه که دهقانان

. ابی را از بیخ و بن بر می اندازدون وسطایی و زمینداری اربسازد و سلطنت و نظامات قر

لت بورژوازی انقالب ظاهر می است که خص بطور اعمهمان در اتحاد پرولتاریا با دهقانان 

. تولید کاالیی طرفداری می نمایندانان بطور اعم مولدین خردی هستندکه اززیرا دهق. گردد

دند که پرولتاریا از این راه که تمامی نیمه سپس بلشویکها در همان زمان اضافه می کر

را به خود ملحق می سازد دهقانان میانه ( همه استثمار شوندگان و زحمتکشان)پرولتاریا 

با  فرق انقالب سوسیالیستی: می سازد سرنگونحال را بی طرف نموده و بورژوازی را 

 ( 656ص . آ . م )« .انقالب دمکراتیک در همین است

گام بر می داریم  تا زمانی که ما به اتفاق جملگی دهقانانآری انقالب ما »: سپس می نویسد

صدها و هزاران بار از سال . این را ما با وضوح کامل درک می کردیم . ی استبورژوای

درباره  آن سخن گفته و هرگز درصدد نبوده ایم که نه از روی این مرحله ضروری  5905

 « .امه آن را لغو نمائیمنه با بخشن پروسه تاریخی بجهیم و

ضرورت اجتناب ناپذیر  5957سپس لنین توضیح می دهد که چگونه بلشویکها از آوریل 

توجه کنید که دالیل آنها برای این کار . انقالب سوسیالیستی را در میان مردم تبلیغ می کردند

 : لنین می نویسد. شرایط عینی جامعه بوده و نه ذهنیتغییر 

مدتی قبل از انقالب اکتبر قبل ازاینکه زمام حکومت  آوریلاز ماه  5957ولی ما در سال »

انقالب اکنون نمی : دم می گفتیم و توضیح می دادیم کهرا بدست گرفته باشیم آشکارا به مر

ایه داری به جلو گام برداشته تواند دراینجا متوقف ماند زیرا کشور به پیش رفته است سرم

اعم از اینکه ) ایجاب می کندبقه ای رسیده است  و این امر و خرابی به میزان بی سا. است

زیرا در غیر این . برداشته شود به سوی سوسیالیسمکه گامهایی به جلو ( کسی بخواهد یا نه

، ر اثر جنگ شکنجه و عذاب دیده استبه پیش رفت و کشوری را که د نمی توانصورت 
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درست همانطور . تخفیف دادده گان را نجات بخشید و درد و آالم زحمتکشان و استثمار شون

« تمامی» به اتفاق  ابتدا. سیر انقالب صحت قضاوت ما را تأیید نمود . شد که ما می گفتیم 

تا اینجا انقالب )دهقانان علیه سلطنت ، علیه مالکین و علیه نظامات قرون وسطایی 

اتفاق نیمه پرولتارها به اتفاق دهقانان تهیدست به  سپس( بورژوایی ، بورژوادمکراتیک است

له علیه ثروتمندان روستا و از آن جم علیه سرمایه داریبه اتفاق همه استثمار شوندگان 

 (656ص .آ . م )« .می گردد بدل سوسیالیستیاز اینجا دیگر انقالب به  - کوالکها، محتکرین

یالیستی تا اینجای مطلب مثل روز روشن است که تبدیل مرحله انقالب از دمکراتیک به سوس

بارزه طبقاتی درست از زمانی که صف بندی مبارزه طبقاتی تغییر می کند و نوک تیز م

، مالکین و نظامات قرون وسطائی بلکه علیه سرمایه داری قرار می دیگر نه علیه سلطنت

لنین سپس نقل قول فوق را . است ازتغییر در شرایط عینی جامعهگیرد و این تماماً عبارت 

واداران انقالب دمکراتیک و جمله ای را می نویسد که تبدیل به آیه آسمانی هادامه می دهد 

 : شده است

کوشش برای کشیدن یک دیوار چین مصنوعی بین این دو و جدا نمودن آنها بوسیله چیز »

دیگری به جز درجه آمادگی پرولتاریا و اتحاد وی با تهیدستان روستا بزرگترین تحریف 

این بدان معناست که با . برالیسم را جایگزین آن ساختن استآن و لی، مبتذل نمودن مسمارکسی

 کاذب به مترقی بودن بورژوازی در مقابل نظامات قرون وسطایی دفاع  ۀاستنادات دانشوران

 ( همانجا)« .پرولتاریای سوسیالیستی عملی شود ارتجاعی از بورژوازی در مقابل

کمونیستی ایران از تمامی بحث فوق یک  آری پرستش کنندگان انقالب دمکراتیک در جنبش

جمله از آنرا بیرون کشیده و درکی تحریف آمیز از آن بدست می دهند که گویا مرحله 

انقالب سوسیالیستی زمانی است که پرولتاریا آگاه و متشکل شده باشد و با تهیدستان روستا 

  (. سوسیالیستی است  مرحله انقالب خود پایان دیدیم  چنانکه  که این  )متحد شده باشد 

در جمله فوق مستقیماً به کائوتسکی برخورد می کند و می گوید مترقی بودن سرمایه لنین 

داری نسبت به نظامات قرون وسطایی دلیلی بر آن نیست که ما پس از انقالب دمکراتیک 
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منتظر از میان رفتن نظامات قرون وسطایی توسط مناسبات سرمایه داری و اکثریت بدست 

صله لنین این را گذاشتن یک دیوار چین مصنوعی در فا. وردن پرولتاریا در جامعه بنشینیمآ

درواقع او تالش برای تدارک انقالب سوسیالیستی را از . میان دوانقالب قلمداد می کند

تجاع حاکم می گردد فردای تحول بورژوایی جامعه و از روزی که بورژوازی تبدیل به ار

تا زمانی که آگاهی و تشکل و اتحاد الزم بدست نیامده است انقالب  لیکن. ضروری می داند

که در واقع همان انقالب سوسیالیستی ) دوم به ظهور نمی پیوندد و فاصله میان دو انقالب 

توسط تالش حزب پرولتاریا برای تدارک انقالب سوسیالیستی پر می شود وحتی اگر ( است

، پرولتاریا دست به راتیک شرایط الزم فراهم بودب دمکدر همان روز پس از پیروزی انقال

عی که انقالب پی درپی حتی با فاصله یک روز خواهد زد و به دیوار چین های مصنو

حاال وقتی که . می دهند هیچگونه بهایی نمی دهد رارق رویزیونیستها درپیش پای او

از روی درجه  طرفداران انقالب دمکراتیک درایران نتیجه می گیرند که مرحله انقالب

، این خود گذاشتن با تهیدستان روستا تعیین می گرددآگاهی و تشکل پرولتاریا و اتحاد وی 

زیرا بر طبق این . یالیستی استیک دیوار چین مصنوعی بین دو انقالب دمکراتیک و سوس

پس از پیروزی انقالب دمکراتیک باز هم مرحله انقالب سوسیالیستی نخواهد بود « تئوری»

اهنگ پرولتاریا زمانی باید مرحله انقالب را سوسیالیستی ارزیابی کند و شعارهای و پیش

سوسیالیستی را در صدر شعارهای خود قرار دهد که مرحله انقالب سوسیالیستی شده باشد 

 !!یعنی به زعم آنها پرولتاریا آگاه و متشکل شده باشد و با تهیدستان روستا متحد گردیده باشد

که این پرولتاریایی که آگاه و متشکل شده و متحدین انقالب سوسیالیستی را  حاال معلوم نیست

عقب مانده ای دارد که تازه پس از « پیشاهنگ»خود آورده است چه نیازی به آن  هم بگ رد

خود را همچون حالیکه سرنی پرفسورمآبانه و حق بجانب و درمشاهده ی این واقعیت با لح

ۀ سوسیالیستی بله ما هم تأیید می کنیم که انقالب وارد مرحل»: بز اخوش تکان میدهد، میگوید

 . تدارک انقالب سوسیالیستی می افتد« فکر»و آن وقت تازه به !! «شده است
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گفتیم که وجود تزاریسم بعنوان بقایای . جربه روسیه در این مورد بپردازیمهم به تباز

قاتی در روسیه سبب می گشت تا نظامات ماقبل سرمایه داری و مانع عمده تکامل مبارزه طب

اما پس از سرنگونی تزار توسط انقالب . ب در روسیه دمکراتیک ارزیابی شودمرحله انقال

دی ، این مانع عمده کنار رفت و انقالب وارد مرحله بع5957بورژوا دمکراتیک فوریه 

ب فوریه لنین در نخستین نامه ای که پس از پیروزی انقال. خود یعنی مرحله سوسیالیستی شد

از تبعیدگاه به روسیه می فرستد تحلیل عمیقی از علل پیروزی انقالب فوریه ارائه می دهد و 

فراهم بودن شرط ذهنی پیروزی انقالب را ناشی از آگاهی ها وتجربیاتی که از سالهای 

وی  (666ص . آ . به م .ک.ر) در نزد توده ها باقی مانده است می داند  5905  7انقالب 

همین نامه از ضرورت تجاوز به حریم مقدس سرمایه و مالکیت حتی برای تأمین  سپس در

 :انتقال انقالب به مرحله بعدی راگوشزدمی کند و می نویسد نان مردم سخن می گوید و

 «ه دومین مرحله ی آن استانقالب ب ۀاز نخستین مرحل انتقالخود ویژگی لحظه فعلی که  »

 ( 669ص . جا همان)

می کند که متفقین پرولتاریا در این مرحله جدید نیمه پرولتاریا و تا اندازه ای  و سپس اعالم

لنین سپس در تزهای آوریل به . دهقانان خرده پا و همچنین پرولتاریای سایر کشورهاست 

 : سیالیستی سخن می گوید و می نویسدنحوی روشنتر از مرحله انقالب سو

انقالب از نخستین مرحله خود  انتقالست از خود ویژگی لحظه فعلی در روسیه عبارت ا»

که در آن قدرت حاکمه به علت کافی نبودن آگاهی و تشکل پرولتاریا بدست بورژوازی 

آن باید قدرت حاکمه به دست پرولتاریا و قشرهای  ده است، به دومین مرحله که درافتا

 (653همانجا ص )« .تهیدست دهقانان بیفتد

ک به مرحله که انقالب از مرحله بورژوا دمکراتی اما چه عاملی سبب گشته است

، زیرا در هی و تشکل پرولتاریا؟ بدون شک نه؟ آیا باال رفتن آگاسوسیالیستی تحول یابد

همین نقل قول لنین اشاره می کند که به علت کافی نبودن آگاهی و تشکل پرولتاریا انقالب 
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ت بورژوازی افتاد و شوراهای دمکراتیک به نحوی انجام شد که در آن قدرت حاکمه بدس

یعنی آگاهی و تشکل پرولتاریا حتی برای . کارگران و دهقانان تابع و دنباله رو آن شدند

حاکم کردن دیکتاتوری دمکراتیک کارگران و دهقانان هم کافی نبود تا چه رسد به آنکه 

( رولتاریادیکتاتوری پ) برای حاکم کردن دیکتاتوری کارگران و قشرهای تهیدست دهقانان 

چنین پاسخ می « در انقالب ما وظایف پرولتاریا»ئوال فوق را لنین در مقالهس. کافی باشد 

 : دهد

و مالکین بورژوا شده افتاده  قدرت دولتی در روسیه به دست طبقه جدید یعنی بورژوازی»

 (651ص .همانجا)«.روسیه پایان یافته است کراتیک درانقالب بورژوا دم از این لحاظ، است

بنابراین سقوط تزاریسم و به قدرت رسیدن بورژوازی نقطه عطفی بود که در آن انقالب از 

مرحله دمکراتیک وارد مرحله سوسیالیستی شد و این تغییری در شرایط عینی جامعه بود 

که مستقیماً بر صف بندی مبارزه طبقاتی در جامعه تأثیر گذاشت و استراتژی انقالب 

ولی آیا این بدان معنا بود که شرایط الزم برای . ولتاریا مطرح کردیستی را برای پرسوسیال

لنین درهمان تزهای ! م بود؟ به هیچ وجهپیروزی انقالب سوسیالیستی از همان ابتدا فراه

اشاره می « ان روش اعتماد آمیز غیر آگاهانه توده ها نسبت به دولت سرمایه دار»آوریل به 

 : کند و می نویسد که

کار حزبی در بین  مخصوصیژگی از ما خواستار قابلیت دمسازی با شرایط این خود و»

ت در توده های پرولتاریا است که دارای وسعت بی سابقه ای هستند و تازه برای شرک

 « .زندگی سیاسی دیده گشوده اند

بنابراین در تاکتیک باید انعطاف داشت و نباید فوراً شعار سرنگونی حکومت موقت 

لنین سپس توضیح می . وری پرولتاریا را در دستور گذاشتتقرار دیکتاتبورژوازی و اس

مادام که ما »: اقلیت ضعیفی است و می نویسددهد که حزب بلشویک در اکثر شوراها در 

در اقلیت هستیم کارمان انتقاد و توضیح اشتباهات است و در عین حال لزوم انتقال تمام 
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ه تبلیغ می نمائیم تا توده ها به کمک تجربران قدرت به دست شوراهای نمایندگان کارگرا

 « .خود از قید اشتباهات خود برهند

آری عدم فراهم بودن شرایط ذهنی پرولتاریا باعث شد که میان انقالب فوریه تا انقالب اکتبر 

شرایط ذهنی پرولتاریا حتی در هنگام چهارم ژوئیه هم . در حدود هشت ماه فاصله بیافتد 

این . کافی نبود واقدام به کسب قدرت یک ماجراجویی به حساب می آمد برای کسب قدرت 

شرایط تنها در ماههای سپتامبر و اکتبر فراهم شد ومسئله قیام را در دستور کار بلشویکها 

در واقع فراهم شدن شرایط ذهنی باعث نشد که انقالب وارد مرحله سوسیالیستی . گذاشت 

» لنین این واقعیت را در مقاله . دستور روز گذاشت شود بلکه عمالً این انقالب را در 

که در ماه سپتامبر نوشت بخوبی توضیح داده و شرایط را با چهارم ژوئیه « م وقیامسمارکسی

. مقایسه می کند و موضوع قیام را موضوعی می داند که در دستور روز قرار گرفته است 

 :      او در این مقاله می نویسد 

د مطلب که چرا لحظه فعلی درست همان لحظه ای است که حزب حتماً بای برای اثبات این»

حوادث آنرا در دستور قرار داده است و لذا  (50)( ابژکتیو)قیام را موضوعی بداند که سیر 

به قیام باید به مثابه فن نگریست شاید بهترین وسیله استفاده از شیوه قیاس و مقابله روزهای 

بدون ، در روزهای سوم وچهارم ژوئیه. زهای سپتامبر باشدرم ژوئیه با روسوم و چها

تصرف : له را اینطور مطرح نمود، ممکن بود مسئارتکاب گناهی در محضر حقیقت

، ما را در هر صورت به قیام متهم ح تری است زیرا به هر حال دشمنانحکومت کار صحی

در آن موقع نمی شد از این . دم کنندگان قلع و قمع خواهند نموخواهند ساخت و ما را مانند قیا

موضوع به نفع تصرف حکومت نتیجه گیری کرد زیرا برای پیروزی قیام در آن هنگام 

 .  شرایط ابژکتیو وجودنداشت

  .طبقه پیشاهنگ انقالب هنوز با ما نبود  -5
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دو  ولی اکنون در هر. ربازان در پایتخت اکثریت نداشتیمهنوز ما در بین کارگران و س

ژوئیه و اوت و آزمایشی که حوادث  فقطاین اکثریت را . ن اکثریتی وجود داردشورا چنی

 . ربه قائله کورنیلوف به وجود آوردبلشویکها بعمل آمد و نیز تج« قلع و قمع»برای 

ز وقوع قائله ولی اکنون پس ا. ور انقالبی تمام مردم وجود نداشتآن موقع هنوز ش -2

در بسیاری نقاط  تصرف حکومت از طرف شوراها وضع والیات و. کورنیلوف وجود دارد

 . شاهد این مدعاست

آن موقع در بین دشمنان ما و در بین خرده بورژوازی دو دل به مقیاس سیاسی وسیع  -3

دشمن اصلی ما یعنی : وز این تزلزالت دامنه عظیمی داردولی امر. وجود نداشت تزلزالت

بین جنگ تا ( دارند س امپریالیسم جهانی قرادررأ« متفقین»زیرا)امپریالیسم متفق و جهانی 

دمکراتهای خرده بورژوای .  مردد شده استنیل به پیروزی و صلح جداگانه برضد روسیه 

، در مقیاس عظیمی خود را در بین مردم از دست دادندما ، پس از اینکه آشکارا اکثریت 

 . رزیدندئتالف با کادتها استنکاف ودستخوش تزلزل شدند و از بلوک یعنی ا

ما . ه قیام دست زده می شد اشتباه بودژوئیه ب 6و 3به همین جهت هم اگر در روزهای  -6

با اینکه پطروگراد . قادربه نگاهداری حکومت نبودیمنه از لحاظ مادی و نه از لحاظ سیاسی 

، زیرا ی قادر به نگاهداری حکومت نبودیملحظاتی در دست ما بود باز از لحاظ نیروی ماد

کارگران و سربازان ما در آن موقع حاضر نبودند برای در دست نگاهداشتن پطروگراد خود 

واین خشم و نفرت شدیدی که « سبعیت»آن هنگام هنوز این . پیکار نمایند وجان بسپارند

چرنف ها وجود دارد پیدا تسره تلی ها و  خواه نسبت بهکرنسکی و  خواه نسبت بهاکنون 

و منشویکها انجام می  د بلشویکها که با شرکت اس ار ها آزمایش پیگرنشده بود، هنوز

ه قادر به ژوئی 6و3ازلحاظ سیاسی ما در روزهای . نساخته بود، افراد ما را آبدیده گرفت

، امکان داشتند به والیات ، قبل از قائله کورنیلوف ، زیرا ارتش ونگاهداری حکومت نبودیم

 . است اع بکلی صورت دیگری به خود گرفتهضولی اکنون او. پطروگراد بتازند ومی تاختند
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ود بردن توده ها یعنی پیشاهنگ انقالب و پیشاهنگ مردم که توانایی از پی خ طبقهاکثریت 

عالمت  ، زیرا کناره گیری چرنف به هیچوجه یگانهمردم با ماست اکثریت. را دارد با ماست

، نبوده ی عایدشان نخواهد شدزمین( ارها.و از خود اس )ارها . اینکه دهقانان از بلوک اس

کته اصلی خصلت همگانی و همین موضوع ن. بلکه بارزترین و آشکارترین عالمت آن است

 . انقالب است

 تمام اردوگاه امپریالیسمما از مزایای موقعیت آن حزبی برخورداریم که در شرایطی که هم 

، راه خود را ای استدستخوش تزلزالت بی سابقه  و هم تمام بلوک منشویکها و اس ار ها

 ( 506ص . همانجا )« .پیروزی مسلم با ماست. بخوبی می داند

از  آنها انقالب اکتبر را با تکیه بر همین تحلیل داهیانه. آری پیروزی مسلم با بلشویکها بود

 انقالب اکتبر پایان مرحله انقالب سوسیالیستی و آغاز. شرایط روز به پیروزی رساندند

قانون اساسی انقالب در انقالب اکتبر هم ثابت شد و آن . پرولتاریا بود حاکمیت دیکتاتوری

، زیرا هم پائینی ها نمی خواستند و هم باالیی ها نمی این بود که این انقالب پیروز شد هم

 . انستند به وضعیت سابق ادامه دهندتو

برای انقالب  در ایران شرایط عینی (55)در این میان برخی نیز پیدا می شوند که معتقدند 

هنی فراهم نیست، مرحله انقالب دمکراتیک سوسیالیستی آماده است ولی از آنجا که شرایط ذ

رای انقالب آنها به این مسئله توجه نمی کنند که وقتی ما بگوییم شرایط عینی ب. است

، این بدان معنا است که شرایط عینی دیگر برای انقالب دمکراتیک سوسیالیستی فراهم است

، و همانطور که می دانیم رورت این انقالب از بین رفته استم نیست و اصالً ضفراه

آنها معتقدند که شرایط . ب تفاوتهای اساسی با یکدیگر داردشرایط عینی الزم برای دو انقال

، اما چون پرولتاریا در حال الب سوسیالیستی را پیش کشیده استعینی جامعه ضرورت انق

، در عوض می تواند شرایط عینی ورت جامه عمل بپوشاندد به این ضرحاضر نمیتوان

جامعه را نادیده گرفته و از شرایط ذهنی خودش حرکت کند و سعی کند که ذهنیت خویش را 
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در واقع این اوج ایده آلیسم است که ما تصور کنیم تحوالت . بجای عینیت جامعه قرار دهد

این . رایط ذهنی سرچشمه می گیرنده از شانقالبی جامعه نه از روی ضرورتهای عینی بلک

برای . هستی اجتماعی را تعیین می کند ونه برعکس ،ه معنای آن است که آگاهی اجتماعیب

مثال در همه کشورهای متروپل شرایط عینی برای انقالب سوسیالیستی آماده است ولی 

را در  لنینیسم مرحله انقالب. ها در حال حاضر فراهم نیستشرایط ذهنی در هیچیک از آن

دین به انقالب دمکراتیک داند اما مطابق تئوری این دسته از معتقاین کشورها سوسیالیستی می

یعنی پرولتاریای . قالب در آن کشورها دمکراتیک باشد، قاعدتاً باید مرحله اندر ایران

ی توانم در حال انگلستان باید خطاب به سایر طبقات در این کشور بگوید که چون من نم

ا الاقل با حاضر انقالب سوسیالیستی را به پیروزی برسانم پس شما بیائید با من متحد شوید ت

، باالخره درهر کدام از کشورهای متروپل داشته باشیم« پیروزمندی»هم انقالب دمکراتیک 

علیه  انگستان می توان بر مثال در. ه انهم مسائل دمکراتیکی وجود دارند که هنوز حل نشد

قیام کرد و در آمریکا برای حقوق دمکراتیک سیاهپوستان و سرخپوستان  « سلطنت»نهاد 

 ... کرد و « انقالب»

، فکر می کنیم فعالً همین مقدار کافی باشد تا ثابت کند که  بحث بیش از اندازه طوالنی شد

لی برای نفی در حال حاضر نمی تواند دلی« فقدان تشکل و آگاهی طبقاتی الزمه پرولتاریا»

 . بودن مرحله انقالب در ایران باشدضرورت عینی انقالب سوسیالیستی ولذا سوسیالیستی 

، ب دمکراتیک از آن آویزان می شودنهمین ریسمانی که قطعنامه برای نجات مرحله انقال

اما این هم ریسمانی . است« وسیع توده های زحمتکش و تحت ستم تمایالت دمکراتیک»

تنظیم کنندگان قطعنامه تصور می کنند که تمایالت . نمی تواند کارساز باشدیده است و پوس

، در حالیکه تعیین مرحله انقالب از روی تمایالت تعیین کننده ی مرحله انقالب است توده ها

وظیفه عنصر آگاه . توده ها چیزی جز دنباله روی از جریان خودبخودی این تمایالت نیست

عنصر آگاه باید با شناخت علمی و قانونمند از . توده ها گردد ست که تابع تمایالتاین نی

، تعیین کند که جامعه آبستن موجود در جامعه و سمت حرکت آنها روند ها و تضادهای عینی
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 کدام تحول انقالبی است و سپس باید تمایالت توده ها را آگاهانه در جهت این تحول انقالبی

ن درست است که عدم توجه به تمایالت توده ها  ای. سمت وسو دهد و بر آن منطبق سازد

ما باید . مایالت توده ها نیز راست روی است، لیکن در جازدن در حد تروی است« چپ»

، لیکن این مسئله که این تمایالت را در جهت تحقق کدام کنیم آغازاز سطح تمایالت توده ها 

یک مرحله  پایاند بلکه این ، این دیگر ربطی به نقطه آغاز ما نداراتژی سوق دهیماستر

این . سترده ای تمایالت دمکراتیک دارنددر ایران هم اکنون توده ها در سطح گ. است

اما آیا یکی از مهمترین علل آن این نیست که تقریباً هیچ کار . واقعیتی انکار ناپذیر است

وده ها در میان ت موثری در جهت پرورش تمایالت سوسیالیستی و بسط فرهنگ سوسیالیستی

 . انجام نشده است؟ بدون شک چنین است

درعین حال این را هم باید خاطر نشان کنیم که حتی در شرایطی که انقالب سوسیالیستی 

، همه توده های شرکت کننده در آن خواهان مسئله روز در دستور قرار می گیردبمثابه 

رند و در نابودی آن شرکت هجوم می ب« سرمایه»یستند اما آنها از نظر عینی به سوسیالیسم ن

 : لنین در این مورد می نویسد. می کنند

های کوچک در مستعمرات و این باور که انقالب اجتماعی بدون قیام هایی از جانب ملت »

با تمام پیش داوری ، و بدون انفجارات انقالبی از جانب بخشی از خرده بورژوازی در اروپا

از نظر سیاسی نسبت به یوغ نیمه پرولتری که ، بدون حرکت توده های پرولتری و هایش

به معنی  -، می تواند قابل تصور باشد اربابی، روحانیت، سلطنت و ملی و غیره، ناآگاهند

، تصور کردن این است که یک ارتش در محل است انقالب اجتماعیصرفنظر کردن از 

و ارتش دیگر « مما هواداران سوسیالیسم هستی»: نی موضع گرفته و اعالم خواهد کردمعی

و سپس « ما هواداران امپریالیسم هستیم »: ن دیگری موضع گرفته خواهد گفتدر محل معی

تنها با حرکت از چنین بینش سطحی و مسخره ای است که می ! انقالب اجتماعی می شود

هرکس انتظار وقوع یک . توصیف کرد« کودتا»گرانه قیام ایرلند را توان با لحن پرخاش
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د تا این انقالب به اندازه کافی عمر نخواهد کر هرگزرا می کشد « خالص»اعی انقالب اجتم

 . چیز از انقالب واقعی نفهمیده استاو فقط در حرف انقالبی است و هیچ . را به چشم ببیند

از یکسری روس یک انقالب دمکراتیک بورژوایی بود و ترکیبی بود  5905انقالب 

در میان آنها توده هایی بودند با . عناصر ناراضیمنازعات بین کلیه طبقات، گروهها و 

یز ترین هدف ها مبارزه عقب مانده ترین پیشداوری ها که بخاطر مبهم ترین و اعجاب انگ

، سوداگران و ماجراجویان و ندگروههایی وجود داشت که از ژاپن پول می گرفت. می نمودند

ریسم را به لرزه انداخته و راه را تزا از نظر عینیامثال آنها وجود داشتند جنبش توده ها 

آگاه در رأس آن قرار گرفته برای دمکراسی باز می نمود و به همین جهت بود که کارگران 

 . بودند

بارزه توده های مگر انفجار م نمی تواند باشدانقالب سوسیالیستی در اروپا چیز دیگری 

ده از کارگران عقب مانعناصری از خرده بورژوازی و . ستمدیده و ناراضی، از همه رقم

، نیستممکن  توده ایبدون چنین شرکتی، مبارزه ی . ناگزیر در آن شرکت خواهند کرد

، ضعف ی، فانتزی های ارتجاعآنها با همان ناگزیری پیشداوریها. نیستانقالبی ممکن  هیچ

از نظر اما آنها . شان به درون جنبش حمل خواهند کردها و اشتباهات خود را نیز همراه

، این پیشقراوالن آگاه انقالب که این م خواهند برد و پرولتاریای پیشروهجو سرمایهبه  ینیع

، رنگارنگ و در اولین نگاه بدون بارزه توده ای پراکنده، ناهماهنگحقیقت عینی یک م

واهد شد آنرا متحد و هدایت نموده، قدرت را بدست آورده، بر وحدت را بیان کرده ، قادر خ

را !( هر چند با انگیزه های مختلف)، تراستهایی را که منفور همگی هستند دهبانکها مسلط ش

سلب مالکیت نموده اقدامات دیکتاتورمآبانه دیگری را تحقق بخشد که در مجموع منجر به 

سوسیالیسمی که بالفاصله، و این . ازی و پیروزی سوسیالیسم خواهد شدسرنگونی بورژو

ترازنامه ) « .نخواهد شد« تصفیه»های خرده بورژوایی  لودگی، از آامر کامالً طبیعی است

 ( 63 62 65ص ... مباحثه ای پیرامون حق ملل در تعیین 
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ی دانیم چیزی بر آن اضافه مطلب لنین در این مورد کامالً روشن و گویاست و ما الزم نم

اید فقط این را متذکرمی شویم که ما در برخورد به تمایالت دمکراتیک توده ها ب. کنیم

ناگزیری پیوند میان تحقق خواسته های دمکراتیک با مبارزه طبقاتی مستقیم بر علیه تمامی 

بورژوازی را به آنها توضیح دهیم و از تمایالت دمکراتیک توده ها استفاده کنیم تا در میان 

بسیج کنیم و در عین حال با تبلیغ و ترویج « سرمایه»مبارزه طبقاتی آنها را بر علیه 

 . یستی در میان آنها فرهنگ سوسیالیستی را در میان شان بسط دهیم سوسیال

که گویا دالیل بسیار دیگری )و چند نقطه « دلیل» 9تکیه بر  قطعنامه با 53بند ! آری رفقا

ن انقالب دمکراتیک را اثبات و به جای آ انقالب سوسیالیستی را نفی کرد( !ندوجود دار

را هم به  56نامه هم این دالیل را کافی نمی دانند و بند اما گویا خود نویسندگان قطع. نمود

 .ته اند به سبزه هم آراسته نماینداین موضوع اختصاص می دهند تا گلی را که کاش

*** 

 : بند چهاردهم چنین می نویسد

ضد امپریالیستی در کشور سرمایه داری  -تمایز خصلت و مضمون انقالب دمکراتیک56» 

، بدلیل تمایز کشورهای سرمایه داری امپریالیستییماً سوسیالیستی در وابسته با انقالب مستق

در چگونگی استقرار و توسعه و تکامل سرمایه داری در این دو جامعه و نتایج عملکرد 

در ساخت امپریالیستی  مافوق سود انحصاریقانون اساسی اقتصادی سرمایه داری بصورت 

، ستم و تجاوز دائم التزاید رتجاع سیاسیهمچنین توسعه ا. اقتصادی کشور وابسته است

ثری مؤاجتماعی آن دارای نقش قاطع و -امپریالیستی بر کشور تحت سلطه و نتایج سیاسی 

 . مکراتیک انقالب استدر خصلت د

، ساخت کشورهای متروپل، از نظر اقتصادی نوع رابطه میان کشورهای تحت سلطه با

مقایسه این دو . ون و عقب مانده نموده استناهمگ اقتصادی جوامع تحت سلطه را شدیداً 

روابط طبقاتی و آرایش نیروها و ، تمایز در مناسبات و اجتماعی -جامعه از نظر سیاسی 
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. بخوبی نشان میدهد ،ظرفیت های سیاسی نیروهای اجتماعی که در انقالب شرکت می کنند

با درجات پیگیری و  بالطبع)خرده بورژوازی شهری در انقالب  شرکت توده های دهقانان و

بمثابه بخش مهمی از نیروهای انقالب در مبارزه علیه سلطه مطلقه ( ناپیگیری متفاوت

، مبین این ه در کشورهای سرمایه داری وابستهسرمایه های انحصاری امپریالیستی و وابست

انقالب در ( ضد سلطه امپریالیستی)ن تمایزات و خصلت رهایی بخش ملیای. تمایز است

متمایز انقالب دراین دو  تحت سلطه سرمایه داری وابسته مبین خصلت و مضمونکشور 

لذا در حالیکه در جامعه امپریالیستی . باشدمی ( رمایه داری وابسته و امپریالیستیس)جامعه 

انقالب مستقیماً سوسیالیستی است درجامعه سرمایه داری تحت سلطه و وابسته انقالب 

انقالب ریالیستی می باشد که با پیروزی و در رشد خود به مستقیماً دمکراتیک و ضد امپ

  (530و 529همانجا ص ). سوسیالیستی تکامل می یابد

اوالً در اینجا قطعنامه گویا از روی پرولتاریا خجالت می کشد که انقالب سوسیالیستی را 

دکند نفی کرده و انقالب دمکراتیک را به جای آن گذاشته است و سعی می کند طوری وانمو

از انقالب  که انقالب دمکراتیک ما غیر مستقیم انقالب سوسیالیستی است و به همین جهت 

مستقیم گویا که انقالب غیر. صحبت می کند« مستقیماً دمکراتیک»و «مستقیماً سوسیالیستی»

اگر . این دیگرخجالت ندارد! فقای عزیز ر! و غیر مستقیم دمکراتیک هم داریم سوسیالیستی

صریح و با نقالب دمکراتیک است و سوسیالیستی نیست حرف خود را رک و معتقدید ا

که انقالب را ( !البته با گیومه)« وتسکیستهاتر»و « آنارشیستها»شهامت بیان کنید و از

ه آوردن کلماتی از قبیل  این را هم بدانید ک. می دانند واهمه ای نداشته باشید سوسیالیستی

، بلکه بر ابهام آن می افزاید به روشن شدن مسئله نمی کندکمکی  «غیر مستقیم»و« مستقیم»

 . و ذهن پرولتاریا را مغشوش می کند

را برای رد انقالب سوسیالیستی « دالیلی»ن مطلب که بگذریم، قطعنامه دراین بند هم از ای

دالیل زیر را  56بند . که ما به یکایک آنها می پردازیم پیشین اضافه می کند« دالیل»بر 

 : مضمون انقالب ایران ردیف می کند اثبات دمکراتیک بودن خصلت و برای
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تمایز در چگونگی استقرار و توسعه و تکامل سرمایه داری ما بین کشورهای سرمایه  -5

 . داری وابسته و کشورهای سرمایه داری امپریالیستی 

 ریاساسی اقتصادی سرمایه داری بصورت مافوق سود انحصانتایج عملکرد قانون  -2

 . اقتصادی سرمایه داری کشور وابستهامپریالیستی در ساخت    

 توسعه ارتجاع سیاسی  -3

 . اجتماعی آن -نتایج سیاسی امپریالیستی برکشور تحت سلطه  و ستم و تجاوز دائم التزاید -6

  ناهمگونی و عقب مانده بودن ساخت اقتصادی جوامع تحت سلطه بدلیل نوع رابطه میان  -5

 .ای تحت سلطه با کشورهای متروپلکشوره   

 یتمایز در مناسبات و روابط طبقاتی و آرایش نیروها و ظرفیت سیاسی نیروهای اجتماع -6

 (. مابین کشورهای تحت سلطه و متروپل)که در انقالب شرکت می کنند،     

 ه بخش مهمی ازانقالب بمثابدهقانان و خرده بورژوازی شهری درشرکت توده های  -7

 انحصاری امپریالیستی و  مبارزه علیه سلطه مطلقه سرمایه هاینیروهای انقالب در    

  .وابسته    

 . ر تحت سلطه سرمایه داری وابستهخصلت رهایی بخش ملی انقالب در کشو -1 

، ما در بخش اول مقاله حاضر خاطر نشان کردیم که اوالً در همه در مورد نخستین دلیل

سته سیستم سرمایه داری از باال مستقر نشده است و ثانیاً در کشورهای سرمایه داری واب

از این . ده استبرخی کشورهای متروپل هم سیستم سرمایه داری از باال بر جامعه حاکم ش

زیرا . برای اثبات انقالب دمکراتیک باشدموضوع که بگذریم این امر نمی تواند دلیلی 

 -سیستم اقتصادی  در موجودعینی ضرورت انقالب سوسیالیستی از دل نضج تضادهای 

 -اجتماعی سرمایه داری بیرون می آید و نه از روی این مسئله که این سیستم اقتصادی 

در واقع هر  .ت بر مناسبات ماقبل خود غلبه کنداجتماعی درگذشته به چه شکلی توانسته اس

انقالبی و یا از  اعم از اینکه سرمایه داری در آن از پایین و به شکل)جامعه سرمایه داری 

در مرحله ای از روند حرکت خود به نقطه ای می رسد که نقطه انفجار ( باال غالب شده باشد

و وقتی که یک جامعه سرمایه داری به بن بست می . هدام آن استتضادهای درونی و ان
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، برای پرولتاریا این مسئله مطرح است که چگونه باید جامعه سوسیالیستی را جایگزین رسد

چگونه  قبالً ن کند و این مسئله مطرح نیست که این سرمایه داری به بن بست رسیده آ

آن خرده بورژوائی که از چگونگی حاکم شدن . جایگزین مناسبات ماقبل خود شده است

سرمایه داری بر جامعه متضرر شده است در چنین هنگامی راه حل خروج از بن بست را 

جامعه تحول بورژوایی و از پایین را از سر بگذارند اما  در این می داند که یکبار دیگر این

پرولتاریا در مقابل ایده ارتجاعی این خرده بورژوازی کوته فکر راه حل خروج از بن بست 

قطعنامه حاضر تصور می کند که حاکم . امعه سرمایه داری ارزیابی می کندرا انهدام ج

بورژوایی نیست و باید که یکبار دیگر شدن روابط سرمایه داری از باال یک تحول تاریخی 

در توضیح همین « ...نگاهی به »مقاله . یین روابط سرمایه داری حاکم گردداین بار از پا

 : مقاله می نویسد. آورد تا این موضع را اثبات نمایدمسئله از آلمان و روسیه شاهد مثال می 

ری در آغاز از باال استقرار یافته که سرمایه دا... آیا در جوامعی مانند آلمان ، روسیه و » 

بود، انقالب دمکراتیک در دستور نبود؟ نگاهی به تاریخ آلمان و روسیه نشان می دهد ، 

علیرغم غلبه یافتن مناسبات سرمایه داری ، بدلیل مناسبات اساسی بین طبقات در آنجا که 

نجا دمکراتیک بوده و انعکاسی از شرایط عینی و ذهنی خود ویژه آن جوامع بود ، انقالبات آ

هدف جایگزینی بالفاصله مناسبات سوسیالیستی را بجای مناسبات غالب سرمایه داری در 

دستور نداشت ، بلکه رشد و توسعه نیروهای مولده بصورت بورژوا دمکراتیک انقالبی را 

 ( 256و  253ص  .همانجا) «.در دستور خویش داشت 

ن مناسبات سرمایه داری در آنجا ، پس از غالب شدمد روسیه چنانکه قبالً متذکر شدیدر مور

طق عقب حد بسیار گسترده ای در روسیه و بخصوص در مناعلیرغم آنکه فئودالیسم در)

سر نضج گیری تضادهای ذاتی مناسبات ، مانع عمده دیگری بر(مانده ترباقی مانده بود

قابل کلیه استثمار سرمایه داری و رو در رو قرار گرفتن  کلیه استثمار شوندگان در م

کنندگان قرار داشت و آن هم سلطه تزاریسم بمثابه یک حکومت مطلقه فئودالی بود و وظیفه 

رشد و توسعه نیروهای »ر روسیه برخالف ادعای مقاله نه محوری انقالب دمکراتیک د
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اریسم بود و به محض سرنگونی بلکه سرنگونی تز« دمکراتیک -مولده بصورت بورژوا 

دمکراتیک  -رشد و توسعه نیروهای مولده بصورت بورژوا » تاریا منتظرتزار، پرول

 . لیستی را در دستور کار خود گذاشتنمانده و بالفاصله استراتژی انقالب سوسیا« انقالبی

در سال . در مورد آلمان بررسی مختصری در تاریخ این کشور ضروری به نظر می رسد

این انقالب حاصل انفجار . وقوع می پیونددرژوایی در آلمان بنخستین انقالب بو 5161

زیربنا و چه در  عرصهچه در)ری با مناسبات ماقبل خویش تضادهای مناسبات سرمایه دا

انگلس . صادی و سیاسی آلمان بشمار می رفتفئودالیسم قدرت مسلط اقت. بود( عرصه روبنا

 : می نویسد« و ضد انقالب در آلمان انقالب» در کتاب

، یله یک بورژوازی مقتدر و ثروتمندانگلستان و فرانسه فئودالیسم بوس در حالیکه در»

، کامالً نابود گردیده یا حداقل آنطور که در یژه در پایتختمتمرکز در شهرهای بزرگ و بو

کشور اول انجام گرفت به اشکال ظاهراً بی اهمیتی کاهش داده شده بود، در آلمان نجباء 

سیستم تقریباً درهمه جا . دیرینه شان را حفظ کرده بودندات فئودال بخش اعظمی از امتیاز

اربابان زمیندار حتی حق قضاوت را در قلمرو خود محفوظ . زمینداری فئودالی غالب بود

ل شاهزادگان از آنها سلب شده ، یعنی حق کنتربا اینکه امتیازات سیاسی. بودند نگاه داشته

، و نیز حاکمیت مطلق بر دهقانان امالکشانسطایی ، اما آنان تقریباً تمام امتیازات قرون وبود

نقاط شکوفاتر از سایر  فئودالیسم در بعضی. فیت از مالیات را حفظ کرده بودندحق معا

. ای دیگر کامالً از بین نرفته بودولی بجز ساحل چپ رودخانه راین در هیچ ج. مناطق بود

 ،و بخشی از آن بسیار ثروتمند بود ، که در آن زمان فوق العاده متعدداین اشرافیت فئودالی

مقامات عالی رتبه دولت و . دکشور محسوب می ش« اولین  رتبه اجتماعی»بطور رسمی 

  (9و  50همانجا ص )« .افسران ارتش منشاء اشرافی داشتندتقریباً بطور کامل 

 ، بورژوازی به زودی به مرحله ای رسیدا رشد ثروت و بسط دامنه بازرگانیبدین ترتیب ب»

شاهزاده با تمایالت و هوا  36که قوانین سیاسی موجود با تقسیم دلبخواه کشور بین 
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وهوسهای متضاد، و زنجیرهای فئودالی که دست و پای کشاورزی و بازرگانی وابسته به 

 آن را بسته بود و نظارت تفتیش مآبانه ای که بورکراسی جاهل و مغرور از تمام داد و

در عین حال . نع شکوفائی مهمترین منافعش گردید، ماآورد ستدهای بورژوازی به عمل می

، به کار افتادن وسایل ارتباطی کاری و رشد رقابت در انجمن گمرکیبسط و استحکام طرح 

ن بازار داخلی به منظور نزدیکی طبقات تجارت پیشه ایاالت و استانهای مختلف به تواز

روی آوردن تمام این عناصر به اردوی نتیجه طبیعی آن . منافع و تحرک نیرویشان منجر شد

ان برسر احراز اپوزیسیون لیبرال، و پایان موفقیت آمیز نخستین نبرد جدی بورژوازی آلم

  (55. ص. همانجا)« قدرت سیاسی بود

در  5160می توان از سال  تاریخ جنبش سیاسی طبقه متوسط یا بورژوازی در آلمان را»

اهر شدند که نمودار رسیدن طبقه سرمایه دار و پیش از این جنبش عالئمی ظ. نظرگرفت

کارخانه دار این کشور به حدی از بلوغ بود چندان که دیگر نمی توانست مات و مبهوت و 

« .ل و نیمه بوروکراتیک را تحمل کندپادشاهی نیمه فئودا  بصورت منفعل یک رژیم

 ( 56. ص. همانجا)

حت چنین سیستمی اطالعات سیاسی در این امر نیاز به تفصیل بیشتری ندارد که چرا ت»

اچاق اطالعات پرداخت هزینه ق بهانحصار در بست آنچنان طبقات اجتماعی ای بود که قادر

، بویژه آن طبقاتی که منافع شان شدیدتر از همه از جانب روابط موجود به داخل کشور بودند

نخستین کسانی بودند به همین جهت آنها . یعنی طبقه کارخانه دار و بازرگانلطمه می دید 

، متحد گردیدند مطلقه ی کم و بیش استتار شدهکه به مثابه توده ای بر ضد ادامه حیات رژیم 

بی واقعی در آلمان به و لحظه گذارشان به صفوف اپوزسیون را باید تاریخ آغاز جنبش انقال

  (59. ص. همانجا)« .حساب آورد

ی جامعه آبستن تحول بورژوایی شرایط عین، نقل قول های فوق مشاهده می گردد چنانکه در

در این تحول وظیفه ی انقالب عبارت است از درهم شکستن بقایای فئودالیسم در زیر . است
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ی مناسبات بنا و روبنا و فراهم آوردن شرایطی که خواه ناخواه به نضج تضادهای طبقاتی ذات

الی ایاالت جداگانه آلمان در این میان غلبه بر پراکندگی فئود. سرمایه داری می انجامد

وظیفه محوری انقالب دمکراتیک است و به همین سبب نیز مارکس و انگلس در بند اول 

 : اعالم می دارند« مونیست در آلمانحزب ک»مطالبات

 « .تحد و تفکیک ناپذیر اعالم می شوددر سرتاسر آلمان یک جمهوری م 5»

نجا جای بحث آن نیست و اساساً بعلت بنا به دالیل مشخصی که در ای 5161لیکن انقالب 

ضعف و زبونی بورژوازی آلمان و بخصوص ترس وی از قدرت گیری جنبش مستقل 

بعنوان یک  لیکن تحول بورژوایی جامعه همچنان. پرولتری باالخره به شکست انجامید

مات خویش با اقدا 5170و  5166دولت بیسمارک طی سالهای . ضرورت عینی برجا ماند

از باال صورت می دهد و با متحد کردن ( هرچند نه بطور کامل)بورژوایی را  این تحول

لیکن باز هم بقایای . مپراتوری آلمان را بوجود می آوردشاهزاده نشینهای متعدد آلمانی ا

، نسبی استقالل داخلی ایاالت مختلف، ماهیت یونکری حکومت مطلقه و نیز بقای فئودالیسم

سر یجاد جمهوری دمکراتیک متحد و یکپارچه را در سراضرورت انقالب دمکراتیک و ا

می نویسد یکی  5175مارکس در نقدی که بر برنامه گوتا در سال . آلمان از میان نمی برد

ازعمده ترین انتقاداتی که برآن وارد می کند عدم ذکر جمهوری دمکراتیک یکپارچه بعنوان 

از اینکه برنامه گوتا، حق انتخابات  کس در آنجامار. کی از مطالبات حداقل پرولتاریاستی

که آنها را نوحه خوانی دمکراتیک )، حقوق خلقی، ارتش خلقی قانونگذاری مستقیم ،عمومی

را در چهارچوب امپراطوری آلمان مطرح می کند به برنامه ایراد گرفته و می !( می نامد

 : نویسد

مفهوم می باشند، از موضوعاتی را که صرفاً در یک جمهوری دمکراتیک دارای ... » 

حکومتی تقاضا می کند که چیزی نیست جزیک استبداد نظامی متکی به پلیس ، آمیخته به 
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و بقایای فئودالیسم  و در عین حال تحت نفوذ بورژوازی ، بزک شده با اشکال پارلمانی 

 ( 57ص « ...درباره برنامه حزب »نقل از کتاب )« .دارای ساختمانی بوروکراتیک

 5195گلس در نقدی که بر پیش نویس برنامه حزب سوسیال دمکرات آلمان در همچنین ان

و ، عدم ذکر جمهوری واحد ن اشکاالتی که برآن وارد می داندمی نویسد، یکی از عمده تری

انگلس دراین نقد به این مسئله که پیش نویس برنامه . تجزیه ناپذیر در آن برنامه است

ر یک ردیف قرار داده است اعتراض می کند و می سرمایه داران و مالکین بزرگ را د

 : پرسد

؟ آیا وقتی سخن از مالکین بزرگ در میان است هم هستند« بورژوا»آیا مالکین بزرگ ... »

که مهر مخصوص ارتجاعی خود را بر تمامی ناهنجاریهای  -باید بقایای عظیم فئودالیسم را 

  (27. ص. همانجا)« ؟نادیده بگیریم -سیاسی ما در آلمان حک کرده است 

ئودالیسم شود از نظر انگلس ناهنجاریهای سیاسی آلمان مهر ارتجاعی بقایای فمی چنانکه دیده

همچنین در . ات سرمایه داری را بر چهره نداردآشکارا مهر مناسبرا بر چهره دارد و هنوز

 : وحدت و یکپارچگی آلمان می نویسد مورد مسئله

مان آلمان ، از یک طرف موجودیت کشورهای کوچک آلمانی ثانیاً در مورد تجدید ساخت» 

ورتمبرگ وجود دارد و  -تا زمانی که حق ویژه ی باواریا . بایستی از میان برداشته شود 

! ، باید جامعه را انقالبی کردمصیبت بار کنونی را نشان می دهد مثالً نقشه تورینگن تصویر

و به ایاالت خود مختاری تجزیه گردد تا  و از طرف دیگر موجودیت پروس باید منتفی شود

وجود کشورهای آلمانی و خصوصیت . صوصیت پروسی از سرآلمان کنده شودشر خ

باشد و همواره پروسی دو عامل اختالفاتی هستند که آلمان در حال حاضر گرفتار آن می 

مورد دی خود ، عامل دیگر را دستاویز قرار داده و بعنوان دلیل وجوهریک از این عوامل

 . استفاده قرار می دهد
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ک جمهوری واحد ؟ به نظر من پرولتاریا فقط احتیاج به یخوب چه چیز باید جانشین آن گردد

 (32. ص. همانجا)« .تجزیه ناپذیر دارد

هنوز هم ( که یک مسئله ملی است) چنانکه دیده می شود مسئله وحدت و یکپارچگی کشور 

انگلس در این نقد جمهوری فدرال را در رابطه با . ی پیش پای مبارزات پرولتاریا استمانع

 و که او درمطالبه جمهوری واحد شرایط موجود آلمان عقب گرد می داند و نشان می دهد

آن تکیه داشته باشد روی خصوصیت  جمهوری تجزیه ناپذیر بیش از آنکه روی خصوصیت

 : نویسداسر آلمان تأکید دارد و می بودن آن در سر واحد و تجزیه ناپذیر

« .نزله یک عقب گرد بزرگ خواهد بودانتقال سیستم فدرالی سوئیس به آلمان، به م»

 ( 32. ص. همانجا)

منظور دولت بیسمارک ] « دولت فدرال»طر نشان می سازد که از آنجا که وی سپس خا

آلمان در حال گذار به یک دولت واحد است بنابراین باید عطای جمهوری فدرال را به [ است

جنبش از پایین،  اصالح  بوسیله 5170و  5166ی « انقالب از باال» یش بخشیده شود ولقا

وی در اینجا انقالب را از باال انجام شده می داند و فقط روی اصالح و . و تکمیل گردد

انگلس در اینجا نیز وظیفه مقدم حزب سوسیال . تکمیل آن بوسیله جنبش از پایین تأکید دارد

 : دبا بقایای فئودالیسم و حکومت مطلقه می داند و می نویسدمکرات را مبارزه 

انسانیت می ... بخاطر[ مکراتحزب سوسیال د]ب افتاده آلمان مانع مبارزه آن اوضاع عق» 

، بقایای عظیم فئودالیسم و حکومت مطلقه ا میدان فعالیت بیشتری را بگشایداو باید ابتد. گردد

ز رژوایی آلمان شهامت انجام دادنش را نداشتند و هنورا نابود کند و کاری را که احزاب بو

بنابراین او باید الاقل امروز مطالباتی که خود بورژوازی تاکنون در . ، انجام دهد هم ندارند

 (36. ص. همانجا)« .رده است، در برنامه خود قرار دهدسایر کشورهای متمدن مطرح ک

ن سالهای پایان قرن نوزدهم و آغاز ، لیکآلمان تادهه آخر قرن نوزدهم است این وضعیت

قرن بیستم نقطه عطفی است که در آن سرمایه داری آلمان همچون سایر کشورهای پیشرفته 
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، آن را تبدیل به گذارد و رشد اقتصادی سریع آلمان سرمایه داری پا به مرحله انحصاری می

، سالهای پیوستن این سالها. یه داری جهان می کند یکی از قدرت مندترین کشورهای سرما

قدرت سرمایه مالی به حدی است که بر . فوف ارتجاع استتمامی بورژوازی به ص قطعی

تمامی حیات اقتصادی و سیاسی آلمان چیره می گردد و با وجود آنکه امپراطوری سابق 

یادت صاحبان سرمایه مالی می آلمان همچنان پا برجای می ماند لیکن تبدیل به ارگان س

از این پس دیگر مرحله . ستر امپریالیسم و عصر انقالب سوسیالیستی ااین عص. گردد

مگر در مبارزه انقالب آلمان سوسیالیستی است و هیچ انقالبی در آلمان تحقق نخواهد یافت 

به سرکردگی صاحبان سرمایه )با تمامی بورژوازی ( پرولتاریا به رهبری)استثمارشوندگان 

ک پیروزمندی بدون آنکه انقالب دمکراتی. می شود ر اینجا مرحله انقالب عوضد( مالی

، بدون آنکه همان جمهوری دمکراتیک واحد تجزیه ناپذیر حاکم شده باشد تحقق یافته باشد

انتقال از مرحله انقالب دمکراتیک به سوسیالیستی در آلمان تنها و تنها به این دلیل ... و

بورژوازی ( امپریالیسم)رحله خود صورت گرفت که با تکامل سرمایه داری به باالترین م

آلمان کامالً و تماماً ارتجاعی شد و مبارزه انقالبی با این بورژوازی تنها توسط پرولتاریا و 

ین با در این صورت مباحثه لن. تثمار شونده ی او امکان پذیر بودمتحدین نیمه پرولتر و اس

روزا در جزوه ای که . ستآموزنده ا« درباره جزوه یونیوس»روزالوکزامبورگ در رساله 

با امضای یونیوس منتشر کرده بود، اشتباهات مهمی مرتکب می شود که یکی از آنها 

او در حالیکه بر علیه سیاستهای اپورتونیستی و . مستقیماً به بحث ما مربوط می شود

آنها « دفاع از میهن»یونال دوم موضع می گیرد و شعار سوسیال شوونیستی رهبران انترناس

مورد حمله قرار می دهد خود دچار انحراف شده و در مقابل جنگ امپریالیستی برنامه  را

 : بیر آلمان را قرار دهدو می نویسدای ملی مشتمل بر تشکیل جمهوری متحده ک

علت حقیقی ( میهن)به : هن در چنین لحظه ای عبارت بود ازنخستین وظیفه در مقابل می... »

ستانه و دیپلماتیک را از ، تارو پود دروغ های میهن پردهد این جنگ امپریالیستی را نشان

بلند و رسا فریاد بزند . دور تجاوز به میهن تنیده شده بود، همان تار و پودی که به هم بدرد
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ور یکسان اسارت بار و جانکاه برای خلق آلمان در این جنگ پیروزی مثل شکست بط: که

محاصره تا آخرین درجه به مقابله برخیزید ،  با به بند کشیدن میهن بوسیله موقعیت. است

با تمام . ق را درباره جنگ و صلح اعالم کندضرورت مسلح شدن فوری و تصمیم گیری خل

در تمام طول مدت زمان  -قوا خواستار تشکیل جلسات پی درپی و مداوم نمایندگان خلق 

ا و کنترل خود آنه تا بدین طریق کنترل هوشیارانه حکومت بوسیله نمایندگان. جنگ گردد

خواستار لغو فوری ممنوعیت های حقوق سیاسی شود . توسط توده های خلق تضمین گردد

، و باالخره در برابر نقشه ر به دفاع خویش از کشورش می باشدچه فقط یک خلق آزاد قاد

یعنی در برابر ( و حفظ آنها)های جنگی امپریالیستی مبنی بر دستیابی به اطریش و ترکیه 

یهن پرستان و ، نقشه قدیمی واقعاً ملی متجاع در اروپا و آلمان استیزی که نقشه ارآن چ

ری متحده کبیر ، شعار جمهو، برنامه مارکس و انگلس و السال5161دمکراتهای سال 

پیشاپیش کشور به حرکت در  ، آن پرچمی بود که می بایستی که دراین. آلمان را قرار دهد

، که هم با بهترین سنن آلمان و قاً آزادی طلبانه می بودلی و دقیپرچمی که حقیقتاً م. می آمد

 ( 22و25ص « درباره جزوه یونیوس»نقل از )... اتی پرولتاریا مطابقت داشتهم با سیاست طبق

ایجاب می کرد که شعار  5161سیاست طبقاتی پرولتاریا در سال ! ولی روزا اشتباه می کند

این شعار یک  5956 لیکن در سال. ر بگیردقرا جمهوری متحده کبیر آلمان در دستور

به عقب گرد با وضعیت عینی جامعه تطابق ندارد و به تعبیر لنین دعوت . شعار کهنه است

 : لنین در پاسخ می نویسد. است یعنی ارتجاعی است

وی به . «مقابله شود» ی با یک برنامه ملی ، در جنگ امپریالیستیونیوس پیشنهاد می کند» 

 بطور عینی 5161و  5793سال ! رقی پیشنهاد می کند بجای آینده به عقب برگرددطبقه مت

دمکراتیک در دستور  -چه در فرانسه و چه در آلمان و نیز در تمام اروپا، انقالب بورژوا 

ملی دمکراسی آن زمان، که  -یعنی برنامه بورژوا « حقیقتاً ملی» برنامه . کار قرار داشت 

منظور پیشه وران، )« طبقه چهارم»البی بورژوازی و اصر انقاز طرف عن5793در سال 

، می که تحت ستم فئودالی قرار داشتند ، توده های تحتانی و سایر اقشار زحمتکشکارگران
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از جانب مارکس بنام مجموعه دمکراسی مترقی اعالم  5161عملی گردید در سال ( باشد

آنهایی که در تعیین مرحله انقالب ]. بقت داشتتاریخی مطا عینیشد ، با اوضاع و احوال 

شرایط ذهنی راعمده می کنند خوب توجه کنند که لنین شرایط عینی را در دمکراتیک بودن 

در [ تاکید می کند« عینی»انقالبات قرن هیجدهم و نوزدهم تعیین کننده می داند و روی کلمه 

انقالبی  عینی، بطور یای رهایی بخش ملمقابل جنگهای فئودالی خاندانها در آن زمان جنگه

 . مضمون وظایف تاریخی آن دوران بوداین . دمکراتیک قرار داده شد -

تکامل به . اروپا، وضعیت عینی چیز دیگری استاکنون برای بزرگترین دولتهای معظم 

فقط در فراسوی جامعه  -پیش اگر از ضربات پس زننده موقتی ممکنه صرف نظر شود 

بورژوایی  -در مقابل جنگ امپریالیستی . یستی تحقق پذیر استانقالب سوسیال، یستیسوسیال

رکت کردن از ، با حت کردن از نقطه نظر تکامل به پیش، با حرکسرمایه داری پیشرفته

رژوازی قادر است مقابله کند و ، بطور عینی فقط یک جنگ علیه بونقطه نظر طبقه پیشرو

، جنگی که بدون آن سب قدرت استپرولتاریا به منظور ک، در درجه اول جنگ داخلی آن

فقط تحت  -، و عالوه بر جنگ مزبور نمی تواند وجودداشته باشدتکامل به پیش جدی ای 

جنگ احتمالی ای بخاطر دفاع از دولت سوسیالیستی علیه دولتهای  -شرایط معین ویژه ای 

ک می و حل درست آن، کامالً نزدی یونیوس به جواب صحیح به این مسئله... بورژوایی 

جنگ داخلی علیه بورژوازی بخاطر سوسیالیسم، اما مثل اینکه هراس دارد از این که : شود

در « جنگ ملی»مجدداً به خیال پردازی درباره  حقیقت را تا آخر بیان کند در عین حال

چه مسئله را نه از چنان. ، پرداخته و به عقب بر می گردد  5956،  5955،  5956سالهای 

شتباه یونیوس بیشتر بلکه از جنبه صرفاً عملی مورد توجه قرار دهیم آنگاه ا، جنبه تئوریک

، کلیه طبقات آلمان منجمله دهقانان موافق جنگ بودند تمام جامعه بورژوایی. آشکار می شود

برنامه ای « دناعالم کر»تحت یک چنین شرایطی، . بورژوازی تا به دندان مسلح بود( )...

و ( «تسلیح خلق»)انتخاب افسران ارتش بوسیله خلق، ی پی درپیشتمل بر جمهوری پارلمانم

... (با یک برنامه غلط انقالبی)انقالب « اعالم کردن »: غیره در عمل بدین مفهوم می بود
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، اما نه اعالم ون تردید دارای اهمیت بسزائی بود، بدعالم کردن یک برنامه تاریخی بزرگا

 5956و  5956سالهای آلمانی که دیگر برای  -یک برنامه کهنه و آنهم برنامه ای ملی 

شما بورژواها . بین المللی و سوسیالیستی -، بلکه اعالم برنامه پرولتری کهنه شده است

جنگ را بخاطر غارت و چپاول انجام می دهید، ما کارگران کلیه کشورهای محارب به شما 

ست که در چهارم این مضمون سخنانی ا. گ می دهیم، جنگ برای سوسیالیسماعالم جن

، شدند سوسیالیستها می بایست به آن مسلح شده و در پارلمان ظاهر می 5956اگوست 

، زمبات و دیگران که به ین، دیوید، کائوتسکی، پلخانف، گیدزهسوسیالیستهایی نه نظیر لژ

  (25،26،23، 26. ص. همانجا)« .پرولتاریا خیانت ورزیدند

تا قبل از قرن بیستم پرچم پرولتاریای آلمان بود، در ، برنامه ای که چنانکه دیده می شود

. شود ری امپریالیستی در آلمان کهنه میقرن بیستم و در تحت حاکمیت سرمایه داری انحصا

، مرحله انقالب را تغییر می دهد درصورتی که اگر در اینجا تغییر در شرایط عینی جامعه

این تغییر همانا سیر قهقرائی آن بود که این ، ولتاریا تغییر هم بوجود آمده بودشرایط ذهنی پر

 سیر قهقرائی ناشی از تسلط اپورتونیستهای رنگارنگی از قبیل لژین ها و کائوتسکی ها بر

پس از پایان جنگ جهانی اول امپراتوری آلمان . بخش اعظم جنبش کارگری آلمان بود

هم به قدرت « تسوسیال دمکرا» ی اپورتونیستهای جایش را به جمهوری می دهد و حت

حاصل  بلکهاتیک پیروزمنددست پیدا می کنند ولی این جمهوری نه حاصل یک انقالب دمکر

 . آلمان بودشکست انقالب سوسیالیستی در

تاریخ معاصر آلمان نشان می دهد که استقرار و توسعه سرمایه داری از باال نمی تواند دلیل 

ن حال نشان می دهد که بدون پیروزی برای رد مرحله انقالب سوسیالیستی باشد و در عی

انقالب دمکراتیک امکان تحول مرحله انقالب از دمکراتیک به سوسیالیستی امکان پذیر 

است و این تحول زمانی صورت می گیرد که طبقه بورژوازی بطور قطعی در صف 

 . دشمن اصلی و مقدم انقالب می گرددارتجاع قرار گرفته و 
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برای انقالب دمکراتیک در ایران و استناد مقاله   56امه در بند دلیل قطعن نخستینبنابراین 

در عین حال این را هم باید خاطر . لمان و روسیه کامالً بی مورد استبه آ« ...نگاهی به »

نشان کنیم که اگر انقالب سوسیالیستی تنها در کشوری امکان پذیر است که سرمایه داری در 

، بنابراین ما پس از پیروزی  انقالب تکامل یافته باشد شده و توسعه و آن از پایین مستقر

دمکراتیک هم نمی توانیم وارد مرحله انقالب سوسیالیستی بشویم بلکه باید در کشوری که 

سرمایه داری در آن از باال مستقر شده و توسعه و تکامل یافته است باز هم سرمایه داری را 

له انقالب سوسیالیستی پا تکامل دهیم تا به مرح یکبار دیگر از پایین مستقر کنیم و توسعه و

 !بگذاریم

*** 

نتایج عملکرد »دمکراتیک از آن استفاده می کند برای اثبات انقالب  56دلیلی که بند  دومین

امپریالیستی در ساخت  مافوق سود انحصاریقانون اساسی اقتصادی سرمایه داری بصورت 

در مورد قانون اساسی اقتصادی سرمایه داری . است« اقتصادی سرمایه داری کشور وابسته

است ( مافوق سود)افی در شکل سود حداکثر انحصاری عصر حاضر که قانون ارزش اض

، قانون اساسی که این قانون در بخش ساخت جامعه صحبت کردیم و خاطر نشان ساختیم

 واست ( اعم از متروپل و تحت سلطه)اقتصادی همه کشورهای سرمایه داری انحصاری 

نتایج عملکرد این قانون هم چیزی جز . ه کشور سرمایه داری وابسته ندارداختصاص ب

کسب فوق سود توسط سرمایه های انحصاری و سود کمتر برای سرمایه های غیر 

این مسئله به رشد سریعتر سرمایه های . وص سرمایه های کوچک نیستانحصاری و بخص

تمرکز هر چه سریعتر سرمایه ها و انحصاری نسبت به غیر انحصاری و در نتیجه 

ورشکستگی تولید کنندگان خرده پا و پوالریزاسیون هر چه وسیعتر جامعه بین دو قطب 

این امر چه درکشور متروپل و چه در کشورهای . رژوازی و پرولتاریا منجر می گرددبو

یه های در عین حال سرما( اگرچه نه با ابعاد یکسان)سرمایه داری وابسته صورت می گیرد 

انحصاری امپریالیستی با کسب سهم متنابهی از کل ارزش اضافی تولید شده در کشور تحت 
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سلط تضادهای طبقاتی این جامعه را تشدید کرده و بار بحرانهای اقتصادی خود را به دوش 

این امر شرایط عینی الزم را برای . کشورهای تحت سلطه منتقل می کنند اقتصاد ناتوان

قعیتهای انقالبی و بحرانهای انقالبی فراهم می کند و کشورهای تحت سلطه بوجود آمدن مو

این امر سیستم سرمایه داری را در اینگونه کشورها که . تبدیل به کانون انقالب می نماید را

بن بست و انفجار نهایی می  حلقه های ضعیف زنجیر جهانی سرمایه داری اند زودتر به

ایه داری است نتیجه اش تسریع نضج گیری تضادهای سرمعملکرد قانون فوق سود . رساند

شما قادر « انقالب دمکراتیک و ضد امپریالیستی»در عین حال مگر . و نه مانعی برای آن

 ؟ داست این قانون رانفی کن

نفی این قانون در چهارچوب سرمایه داری چیزی جز بازگشت به قانون سود متوسط و 

بنابراین از آنجا که . هم اتوپیک است و هم ارتجاعیاین  سرمایه داری کالسیک نیست و

، کراتیک ترین کشورهای بورژوایی درعصر حاضر قانون فوق سود حاکم استحتی در دم

انقالب « مانع»الب دمکراتیک هم قانون فوق سود مطابق این دیدگاه حتی پس از انق

در صورتی !می شود سوسیالیستی می شود و فاتحه انقالب سوسیالیستی برای همیشه خوانده

 ۀکه حاکمیت قانون مافوق سود نه تنها مانع انقالب سوسیالیستی نیست بلکه خود نشان دهند

انقالب سوسیالیستی انحصاری بودن و ارتجاعی بودن سرمایه داری و لذا ضرورت انجام 

در واقع حاکمیت قانون مافوق سود انقالب سوسیالیستی را نفی نمی کند . برای نفی آنست

قوانین که فقط انقالب سوسیالیستی است که می تواند حاکمیت این قانون را همراه با سایر بل

 . نظام سرمایه داری نفی کند

ه ارتجاع سیاسی قطعنامه توجه نمی کند ک. سیاسی است توسعه ارتجاع 56دلیل بند  سومین

مبارزه . دداز جانب فئودالیسم اعمال می گراگر این ارتجاع سیاسی . ماهیت مشخصی دارد

با آن جنبه بورژوا دمکراتیک دارد ولی مبارزه با توسعه ارتجاع سیاسی بورژوازی جزیی 

از پروسه مبارزه کارگران و زحمتکشان برعلیه سیادت بورژوازی بطور کلی است و 

مثالً امپریالیسم که آستان انقالب . بی جداگانه برای آن ضرورت نداردمرحله انقال
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عرصه سیاست هم گرایش به توسعه ارتجاع سیاسی در همه جهات سوسیالیستی است در 

لکه دارد و چنانچه تنها با سیاست امپریالیسم مبارزه شود این مبارزه جنبه انقالبی ندارد ب

 : لنین در این مورد می نویسد. رفرمیستی است

تراستها ی اقتصاد مبارزه با سیادت تراستها و بانکها به شکلی که دست به ترکیب پایه ها» 

خیرخواهیهای مشفقانه  ، چیزی نیست جز رفرمیسم و پاسیفیسم بورژوازی وو بانکها نخورد

نادیده گرفتن اساسی ترین تضادها و فراموش نمودن مهمترین آنها بجای . و معصومانه

یچ وجه مشترکی با چنین است تئوری کائوتسکی که ه -آشکار ساختن تمام عمق تضادها 

یده وحدت با فقط به کار دفاع از ا« تئوری»بدیهی است که یک چنین و . مارکسیسم ندارد

  (626ص .آ.م )« !کوتف ها می خورد

در مورد سرمایه داری وابسته هم مبارزه با سیاستهای ارتجاعی آن بدون مبارزه با پایه های 

و اقتصادی آن یعنی حاکمیت تضاد کار و سرمایه جنبه انقالبی ندارد بلکه رفرمیستی بوده 

 . یق ترین تضادهای موجود در آن استکوشش برای گذاشتن سرپوش لیبرالی روی عم

ستم و تجاوز دائم التزاید امپریالیستی به کشور تحت سلطه »56دلیل موجود در بند  چهارمین

و « ستم ملی»همان « ستم»ست که ما نفهمیدیم که منظور از ا« اجتماعی آن -و نتایج سیاسی

 تجاوز نظامی است و یا چیز دیگر و فکر می کنیم که بیشتر جنبه مثالً »منظور از تجاوز 

 . ه از کنار آن فعالً عبور می کنیمعبارت پردازی داشته باشد ک

ناهمگونی و عقب مانده بودن ساخت اقتصادی جوامع تحت » 56دلیل موجود در بند  پنجمین

 . است« پل حت سلطه با کشورهای متروسلطه بدلیل نوع رابطه میان کشورهای ت

، به این نتیجه و در واقعیت هم مشاهده کرده ایم تا آنجا که ما از متون کمونیستی خوانده ایم

رسیده ایم که امپریالیسم با صدور سرمایه به کشورهای عقب مانده سبب رشد نیروهای 

ا حکم قطعنامه در این ب. بات سرمایه داری در آنها می گرددمولده و توسعه و تعمیق مناس

مطابق این حکم اگر مثالً بر فرض محال ایران با امپریالیستها رابطه . ضاد آشکار استت
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در صورتیکه بهیچ . داشت« همگونی»ت اقتصادی نداشت اینک بسیار پیشرفته بوده و ساخ

ب مانده تر از وضعیت ، یقیناً عقر ما را به حال خود گذاشته بودندوجه اینطور نیست و اگ

 . کنونی بودیم

و عقب مانده بودن ساخت اقتصادی ( ناموزونی)ن در این مورد که آیا ناهمگونی در ضم

 . برخورد کرده ایم 53الً در بند دلیلی برای نفی انقالب سوسیالیستی است قب

تمایز در مناسبات و روابط طبقاتی و آرایش نیروها و »56دلیل قطعنامه دربند ششمین

است که در این « انقالب شرکت می کنندظرفیت های سیاسی نیروهای اجتماعی که در 

مورد تاکنون در البالی برخورد به سایر مسائل مفصال برخورد کرده ایم و نشان داده ایم که 

صف بندی اصلی و استراتژیک مبارزه طبقاتی در ایران مبارزه میان استثمار شوندگان از 

های متروپل دارد این یکسو و استثمار کنندگان از سوی دیگر است و تفاوتی که با کشور

است که پرولتاریا می تواند با تکیه به مسائل دمکراتیک حل نشده جامعه ، پشتیبانی طیف 

 . ای انقالب سوسیالیستی تأمین سازدگسترده تری از نیروهای بینابینی را بر

شرکت توده های دهقانان و خرده بورژوازی شهری در انقالب بمثابه »دلیل قطعنامه  هفتمین

حصاری مهمی از نیروهای انقالب در مبارزه برعلیه سلطه مطلقه سرمایه داری انبخش 

 . است« امپریالیستی و وابسته

در اینجا اوالً تمامی دهقانان و خرده بورژوازی را با دستی گشاده و سخاوتمند در صفوف 

نحصاری انقالب جا می دهد و ثانیاً وظیفه انقالب را مبارزه با سلطه مطلقه سرمایه داری ا

قرار می دهد و خواهان آن می گردد که اتوپی ارتجاعی سلطه رقابت آزاد بجای سلطه 

گویی پرولتاریا هم مثل صاحبان سرمایه های کوچک از سلطه . انحصار برآورده گردد

ایه بطور کلی در تضاد قرار مطلقه سرمایه های انحصاری ناراضی است و با سلطه سرم

طعنامه خواهان مبارزه با دیکتاتوری اقتصادی و برقراری در واقع در اینجا ق. ندارد

 . لیبرالیسم نیست دمکراسی اقتصادی در جامعه میگردد، که این هم چیزی جز
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باالی چشمت »در ضمن قطعنامه تصور می کند که هر کس به سرمایه انحصاری بگوید 

 ! قرار می گیرد انقالبحتماً در صف « ابروست

ه این امر است که ب« خصلت رهایی بخش ملی انقالب»می آورد  56شتمین دلیلی که بند ه

 : عار معروف افتادیم که می گوید، فقط اینجا به یاد آن شقبالً برخورد کرده ایم

 «؟!مردم چرا نشستین -ایران شده فلسطین » 

 نیروهای انقالب و ضد انقالب  -ج 

 : زدهم   قطعنامه چنین آغاز می کندبند پان

در جامعه ایران بدین ترتیب چه گفتیم مناسبات وصف بندی اساسی طبقات برطبق آن 55» 

 :است

شامل طبقه بورژوازی وابسته به امپریالیسم که پایگاه اصلی : یروی ضد انقالبن: الف

ته بوده لذا طبقه ای ارتجاعی است، امپریالیسم و حافظ سر سخت سیستم سرمایه داری وابس

، ودالها ، که به عنوان نیروی فرعیاین طبقه ، بقایای فئعالوه بر . که باید سرنگون گردد

، استثمار شدید توده ها و مناسبات ماقبل سرمایه داری می باشد جزء یسممدافع سلطه امپریال

 .«ای ارتجاعی و در صف ضد انقالبندنیروه

ا در تاریخ ظاهر می گردد که گوی« طبقه بورژوازی وابسته»دراینجا اوالً طبقه جدیدی بنام 

تنظیم کنندگان قطعنامه هنوز هم در ذهن . بورژوازی غیر وابسته متمایز است از طبقه

بورژوازی وابسته مرزی  خویش تصور می کنند که در ایران بین بورژوازی بطور کلی و

داشت باز هم با یک طبقه بورژوازی سروکارداشتیم تازه اگرهم مرزی وجود می. وجود دارد

بنابراین استفاده از . تشکیل می شد« مستقل و ملی»و دیگری  یکی وابسته قشرکه از دو 

بجای طبقه بورژوازی یا نشانگر آن است که طبقه « طبقه بورژوازی وابسته»اصطالح 

بورژوازی غیر وابسته هم وجود دارد و یا نشانگر آن است که ما با نظام وابسته ای 
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ثانیاً ! لکه بورژوازی وابسته استرژوازی بسروکار داریم که طبقه حاکم اقتصادی آن نه بو

ما راستش نمی دانیم سرنگونی یک طبقه چه . رنگون گرددگفته می شود که این طبقه باید س

، بایستی که نه از سرنگون شود سیاسیمعنایی دارد؟ اگر منظور این باشد که از قدرت 

، اگر نکهبقه صحبت به میان آید و یا اییک ط حکومتبلکه از سرنگونی  طبقهسرنگونی 

سرنگون گردد  اقتصادی اشمنظور از سرنگونی بورژوازی این باشد که از موضع مسلط 

نه  و)لب مالکیت و یا نابودی یک طبقه باید از درهم شکسته شدن قدرت اقتصادی و یا س

ثالثاً در اینجا قطعنامه بورژوازی را ارتجاعی ارزیابی . صحبت به عمل آید( سرنگونی آن

اما قطعنامه اگر . قتصادی و سیاسی ارزیابی کرده بودهم آنرا قدرت مسلط ا می کند و قبالً 

این موضع کامالً درست خود را تعمیم می داد و دست به نتیجه گیری از آن می زد قاعدتاً 

می باید به این نتیجه می رسید که بورژوازی دشمن مقدم انقالب است و باید توسط انقالب 

نتیجه در وحله نخست باید ماشین دولتی آن نابود شود و سپس از میان برداشته شود و در 

ب قدرت اقتصادی بورژوازی را هم در صورتیکه سل. درت اقتصادی اش از او سلب گرددق

در نظر نگیریم و صرفاً به ضرورت درهم ( که معتقدین به انقالب دمکراتیک با آن مخالفند)

ه کسانی را که از درهم شکسته شدن این شکستن ماشین دولتی بورژوازی توجه کنیم باید هم

در . ری می کنند در صف ضد انقالب قراردهیمماشین توسط پرولتاریا و متحدینش جلوگی

 مرفه خرده بورژوازی شهری و روستایی که اشتراک منافع بیشتری باواقع اقشار

که از ، دشمن استراتژیک انقالب در ایران هستند زیرا بورژوازی دارند تا با پرولتاریا

درهم شکسته شدن ماشین دولتی بورژوازی آنهم در جنبشی که رهبری آن در دست 

و این تازه فقط مربوط . پرولتاریاست به شدت وحشت دارند و در مقابل آن مقاومت می کنند 

بنابراین در صف . ظایف اقتصادی آن جای خود را داردبه وظایف سیاسی انقالب است و و

البته نه در واقعیت . بورژوازی مرفه به شدت نمودار استه ضد انقالب جای خالی خرد

و گرنه خرده بورژوازی مرفه سالهاست که در ! مبارزه طبقاتی بلکه در قطعنامه حاضر

همچنین جای نیروهایی ازقبیل حزب توده و . یران نقش ضد انقالبی و مخرب داردانقالب ا
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ایران به شمار می روند نیز در صف  اکثریت و رنجبران که ایادی داخلی امپریالیستها در

 . طعنامه خالی استضد انقالب در ق

 : چنین ادامه می دهد 55بند 

تنها طبقه پیگیر و تا به آخر انقالبی و تنها : طبقه کارگر: نیروهای محرکه انقالب -ب » 

نیروی ضد امپریالیست که خواهان و توانای رفع کامل سلطه امپریالیسم و تحقق بخشیدن 

پرولتاریا با رهبری انقالب . انقالبقالل و دمکراسی توده ای است بمثابه نیروی عمده است

، زمینه مناسب را ه پیروزی رساندن انقالب دمکراتیکدمکراتیک و ضد امپریالیستی و ب

 ( 530ص )« .و تحقق سوسیالیسم فراهم می سازد برای تکامل انقالب به انقالب سوسیالیستی

که پرولتاریا نیروی عمده انقالب و تنها طبقه تا آخر انقالبی و تنها  این کامالً درست است

نیروی ضد امپریالیست است که خواهان و توانای رفع کامل سلطه امپریالیسم است ولی در 

جامعه ایران رفع کامل سلطه امپریالیسم فقط از مجرای نفی کامل سلطه بورژوازی امکان 

دمکراتیک و پرولتاریا به هیچ « انقالب»در « اللاستق»است و نه از مجرای کسب پذیر 

  سرمایه داریاهان ایجاد سرمایه داری مستقل درعصرامپریالیسم آنهم در یک کشوروجه خو

 . ها به دامان پرولتاریا نمی چسبد وابسته نیست و این قبیل لکه

 : قطعنامه چنین ادامه می دهد

، خرده (دهقانان فقیر بورژوازی وخرده )ر پرولتاریا زحمتکشان شهر و ده عالوه ب»

اجتماعی شان  -بورژوازی متوسط و دهقانان متوسط تحت ستم نیز بنا به موقعیت اقتصادی 

خواهان نابودی سلطه امپریالیسم بوده و قادرند تحت رهبری پرولتاریا تا به آخر در انقالب 

ر پرولتری دارای بالطبع تمامی این اقشار غی. اتیک وضد امپریالیستی شرکت جوینددمکر

رانقالب پتانسیل مبارزاتی یکسانی در امر انقالب نبوده و با درجات متفاوتی از پیگیری د

 . «دمکراتیک شرکت می جویند
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در اینجا قطعنامه موقعیت خرده بورژوازی متوسط را بعنوان نیرویی که در میانه طیف 

ش کرده و آن را نیرویی به مبارزه طبقاتی میان پرولتاریا و بورژوازی قرار دارد فرامو

البته وقتی خود انقالب تا حد . ست تا به آخر در انقالب شرکت کندحساب می آورد که قادر ا

رفع دیکتاتوری اقتصادی سرمایه انحصاری و برقراری دمکراسی اقتصادی تنزل داده شود 

برال هم ازی مرفه و بورژوازی لینه تنها خرده بورژوازی متوسط ، بلکه حتی خرده بورژو

 ! در آن شرکت خواهند کرد« تا آخر»

واقعیت زندگی خرده بورژوازی متوسط در جامعه ما مانند هر جامعه سرمایه داری دیگر 

 و هنگامیکه بورژوازی تماماً ضد. پرولتاریا در نوسان نگه می دارد او را بین بورژوازی و

جاع الب و ضد انقالب و بین ارتسان تبدیل به نوسان بین انق، این نوانقالبی و ارتجاعی است

فع این قشر از خرده وضعیت مجاهدین خلق در ایران بخوبی نمایانگر منا. و ترقی می شود

مجاهدین زمانی با انقالب و زمانی با ضد انقالب متحد می شوند و از نظر . بورژوازی است

روهای ارتجاعی البته هم اکنون آنها با نی. نیروی بینابینی به شمار می روند استراتژیک

 . اند متحد شده

 : ادامه می دهد 55بند 

اقشار مرفه خرده . می باشد ( شهر و ده)شامل خرده بورژوازی مرفه : اقشار بینابینی - ج» 

بورژوازی شدیداً از سلطه سرمایه دفاع می نمایند به همین دلیل علیرغم تضادهایی که با 

افتادن سلطه امپریالیسم ر نهایت خواهان بر سلطه امپریالیسم و سرمایه انحصاری دارند، د

از میهن ما معنای دیگری جز ( سیاسی و اقتصادی)، چه بر افتادن سلطه امپریالیسم نیستند

اگر چه بر افتادن سلطه سرمایه . )برچیده شدن سلطه سرمایه نداردسرنگونی بورژوازی و 

 ن با سرمایه انحصاری تالیکن بدلیل ضدیتشا( با نابودی بالفاصله سرمایه یکسان نیست

، قالب و درخطر افتادن سلطه سرمایهاما با رشد ان. دوره ای در انقالب شرکت می کنند

در انقالب )بدین ترتیب نیروی بینابینی . د هراسناک شده و به ضد انقالب می پیوند
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جا بی شک آن. آخر انقالب را همراهی نخواهد کردبوده و تا به ( دمکراتیک ضد امپریالیستی

رولتاریا و که مناسبات سرمایه داری از رشد بیشتری برخوردار بوده و آنتاگونیسم طبقاتی پ

یعتر صف انقالب را ترک خواهد ، خرده بورژوازی مرفه سربورژوازی شدیدتر باشد

  (535همانجا ص )« .کرد

بناچار ، ا زور به خورد خلق هللا داده شودوقتی که قرار باشد که مرحله انقالب دمکراتیک ب

ازیک طرف ! اوضاع چنین قمر در عقرب می شود و چنین آش شلم شوربائی پخته می شود

چون مرحله انقالب باید دمکراتیک باشد نمی توان به ساحت مقدس خرده بورژوازی مرفه 

توهین کرد و آن رادر صف ضد انقالب قرار داد و باید باالخره کمی آبرو برای او خرید تا 

ود و گرنه این چه انقالب دمکراتیکی است که همه ی استثمارگران و از الاقل بینابینی ش

؟ پس برای نجات تئوری انقالب مقابل خود دارد ژوازی مرفه را درجمله خرده بور

، رفه را از صف ضد انقالب نجات داددمکراتیک از ورشکستگی باید خرده بورژوازی م

« انقالب»می شود تا در صف  تفادهبنابراین از تضادی که با سرمایه انحصاری دارد اس

مبارزه ( ؟!)رای برافتادن سلطه ی امپریالیسمدمکراتیک و ضد امپریالیستی قرار گیرد و ب

ولی گویا اکنون دیگر خیلی ها به این مطلب پی برده اند که برافتادن سلطه امپریالیسم . کند

امکان پذیر ( ایهنفی سلطه سرم)سلطه سیاسی و اقتصادی بورژوازی فقط از طریق نفی 

اً از سلطه ی سرمایه است بنابراین نمیشود او را در صف انقالب قرار داد چون او شدید

، یعنی باید برای مدتی ی کرد که نه سیخ بسوزد و نه کباببنابراین باید کار. دفاع می کند

آنرا در صف انقالب و برای مدتی در صف ضد انقالب قرار داد و اسمش را گذاشت  

 ! ، هر چه باشد با امپریالیسم تضادهایی داردباالخره. «ینیبیناب»

بیائید و از این جمله کامالً صحیح خود نتایج درست بگیرید که براساس آن ! ولی نه رفقا

. برافتادن سلطه امپریالیسم ازمیهن ما معنای دیگری جز برچیده شدن سلطه سرمایه ندارد

آن نیروهایی ضد امپریالیست هستند که مبارزه این جمله مارکسیستی نشان می دهد که تنها 

انقالبی برای برچیده شدن سلطه سرمایه را به آخر می رسانند و گرنه آنهایی که از سلطه 
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دن سلطه سرمایه هراسناک می رشد انقالب و درخطر افتا»سرمایه دفاع می کنند و از 

منافع ارتجاعی خود یا ، هر چند که از موضع از نظر استراتژیک ضد انقالبی اند، «شوند

فشار  سلطه انحصارات و امپریالیسم تضادهایی داشته باشند و هر چند که خواهان کم شدن

بینابینی خواندن آنها هیچ نتیجه ای جز خلع سالح جنبش . سرمایه بزرگ بر کوچک باشند

 . انقالبی در مقابل خدعه ها و نیرنگهای آنان ندارد ومستقیماً به ضرر پرولتاریاست

 : در پایان می نویسد 55بند 

جنبش پرولتاریای جهانی و انترناسیونالیسم پرولتری و مبارزه انقالبی خلقهای تحت  -د» 

 « .ستم نیروی ذخیره انقالبند

 .قسمت از نظر ما کامالً صحیح است این

                       *** 

 : ه در شانزدهمین بند خود می نویسدقطعنام

ب دمکراتیک و ضد امپریالیستی ایران تنها و تنها در گرو رهبری پیروزی انقال 56» 

طبقاتی متشکلش  -ایدئولوژیک طبقه کارگر بر انقالب و به اتکاء تشکل سیاسی  -سیاسی 

و اتحاد پرولتاریا و دیگر توده های ( ستاد رزمنده پرولتاریا)تحت رهبری حزب کمونیست 

، سرنگونی قدرت بورژوای (تحت ستمزی زحمتکش و دهقانان و خرده بورژوا) خلق 

و نابودی سلطه امپریالیسم وکسب قدرت سیاسی توسط توده های خلق تحت ( وابسته)

 (532ص . همانجا)« .استقرار جمهوری دمکراتیک خلق استرهبری پرولتاریا و 

شرط پیروزی اوالً تکیه بر رهبری پرولتاریا و تشکیل حزب کمونیست بعنوان اساسی ترین 

از نکات مثبت قطعنامه ( دانیماعم از اینکه انقالب را دمکراتیک و یا سوسیالیستی ب) انقالب

 . است
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، دهقانان و خرده بورژوازی زحمتکش و تحت ستم ارزیابی شده اند ثانیاً متحدین پرولتاریا

ی قدرت بورژوازی ثانیاً آنجا که از سرنگون. ست کدام اقشار ازآنها مورد نظرندکه معلوم نی

، الزم است حتما به ضرورت درهم شکستن سخن به میان آمده است( ؟!«وابسته» آنهم)

 . تی بورژوازی بطور صریح اشاره شودماشین دول

ر که زیرا همانطو. سلطه امپریالیسم امکان پذیر نیسترابعاً در انقالب دمکراتیک نابودی 

معنائی جز نابودی  ، نابودی سلطه امپریالیسم درایران هیچقطعنامه هم قبالً نوشته است

 . در انقالب دمکراتیک غیر ممکن استسلطه سرمایه ندارد و چنین چیزی 

که تحت رهبری پرولتاریا ماشین دولتی بورژوازی را درهم می « توده های خلق»خامساً 

شکنند و قدرت سیاسی را به چنگ می آورند تنها از طبقات و اقشاری تشکیل می شوند که 

شتی ناپذیر داشته باشند و این طبقات و اقشار فقط و فقط کارگران و با بورژوازی دشمنی آ

سایر زحمتکشان و استثمارشوندگان هستند که حکومت کارگران و زحمتکشان تحت رهبری 

 .این همان دیکتاتوری پرولتاریاست پرولتاریا را برقرار می سازند که

*** 

 : بند هفدهم قطعنامه می نویسد

، عصر امپریالیسم و کنونی یعنی گندیدگی سرمایه داری تاریخی با توجه به مرحله 57» 

، انقالب دمکراتیک وضد امپریالیستی ری جهانی و با توجه به مطالب فوقانقالب پرولت

، داری جهانیعلیه سرمایه جهانی بر مبارزه واحد طبقه کارگرایران مستقیماً بخشی از

 (522همانجا،ص )« .جهانی استزای انقالب سوسیالیستی امپریالیستی و جزء الیتج

ست و چنین خصوصیاتی را در این مورد ما فقط می گوییم که انقالب ایران سوسیالیستی ا

 .هم داراست

*** 
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 : بند هیجدهم می نویسد

، در انقالب دمکراتیک شرکت می منظور رسیدن به سوسیالیسم اگر چه پرولتاریا به 51» 

دترین وجهی به سوسیالیسم گذر راتیک به بی درکند و می کوشد تا با رهبری انقالب دمک

، لیکن هرگاه آرایش طبقات و تشکل و آگاهی پرولتاریا و درجه اتحاد آن با زحمتکشان  کند

، د دست به انقالب سوسیالیستی بزندبصورتی باشد که بتوان( نیمه پرولتاریای شهر وده)

ب سوسیالیستی را انقال( ودهتهیدستان شهر )ر اتحاد با خرده بورژوازی فقیر بالدرنگ د

ا درجه تشکل و آگاهی چه مرز میان انقالب دمکراتیک و سوسیالیستی ر. برپا خواهد داشت

خرده بورژوازی دهقانان تهیدست و)وی با توده های استثمار شونده  میزان اتحاد پرولتاریا و

اما شرایط عینی  .نگر مناسبات اساسی بین طبقات استتعیین می نماید که این خود بیا( فقیر

، پرولتاریا را ناگذیر از برپاداشتن که نام بردیم در روند عمومی خویشو ذهنی موجود 

 (532ص. همانجا). «ستقیم انقالب دمکراتیک می گرداندمناسبات م

، سوراخی را باز دمکراتیک بودن انقالب مطمئن نیستاینجا قطعنامه که گویا چندان هم به 

قطعنامه می گوید که این که انقالب ! وم از آنجا فرار نمایددر صورت لزمی گذارد تا 

، اما اگر بعداً بدون آنکه ما حتی به پرولتاریا اتیک است بجای خود امری درست استدمکر

، پرولتاریا خودش به خودی خود آگاه و مرحله انقالب سوسیالیستی است گفته باشیم که

متحد ( نان تهیدست و خرده بورژوازی فقیردهقا)متشکل شد و با توده های استثمار شونده 

 !، آنوقت انقالب سوسیالیستی خواهد کردشد

در آن صورت قبل از هر چیز معلوم خواهد شد که شما مرحله انقالب را ! نه رفقای عزیز

درست تعیین نکرده اید و تازه هنگامی به ضرورت سوسیالیستی بودن انقالب پی برده اید 

ا آن وقت معلوم خواهد شد که شما پیشاهنگ پرولتاری! ا هم دیده استکه پرولتاریا تدارک آنر

میزان  آگاهی پرولتاریا و دراین مورد که درجه تشکل و. نبوده بلکه دنباله رو او هستید

 است قبالً  و سوسیالیستی   مرز بین انقالب دمکراتیک اتحادش با توده های استثمار شونده 
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 . فاصله زمانی میان دو انقالب نیستیزی جز همان چ« مرز» توضیح داده ایم که این 

پایان بند گویا متوجه می شود که با این بند در اعتقاد به ضرورت انقالب  قطعنامه در

ببخشید، شوخی : است و برای جبران مافات می گوید دمکراتیک ایجاد شک و دودلی کرده

مبادا فکر . «اتیک را برپا داردیم انقالب دمکرمناسبات مستق»پرولتاریا ناگزیر است ! کردیم

 ! کنید که ممکن است انقالب سوسیالیستی بشود

؟ و است دیگر چه صیغه ای« مناسبات مستقیم انقالب دمکراتیک »در ضمن ما نفهمیدیم 

 ؟ ی تواند این مناسبات را برپا کندپرولتاریا چگونه م

 مضمون سیاسی و اقتصادی انقالب و وظایف پرولتاریا  -د 

 : وزدهم می نویسدبند ن

وظیفه اساسی انقالب حاضر سرنگونی قدرت بورژوازی و نابودی دیکتاتوری  59» 

بورژوازی و کسب قدرت توسط توده های خلق تحت رهبری پرولتاریا و استقرار 

 (522همانجا، ص )« .است( دمکراسی توده ای)ری دمکراتیک کارگران و دهقانان دیکتاتو

گفته قدرت بورژوازی و نابودی دیکتاتوری بورژوازی سخن  اوالً وقتی که از سرنگونی

را که یکی از « درهم شکستن ماشین دولتی بورژوازی»میشود باید صریحاً عبارت 

 . مونیستی جهانی است بکار برده شودپرنسیبهای جنبش ک

آن وظیفه انقالب سوسیالیستی  ثانیاً سرنگونی بورژوازی و درهم شکستن ماشین دولتی

 . است

الثاً دیکتاتوری دمکراتیک کارگران و دهقانان زمانی حاکم می گردد که همه دهقانان ث

 .انقالبی می داندو متوسط راهم فقط دهقانان فقیر انقالبی باشند در حالیکه حتی خود قطعنامه

*** 
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سلطه و ستم امپریالیسم توأم با حاکمیت شیوه تولید سرمایه داری در جامعه، مبارزه    20» 

را با مبارزه طبقاتی و وظایف دوگانه پرولتاریا در انقالب حاضر  ( مپریالیستیضد ا)

مضمون شعار . با یکدیگر عمیقاً عجین کرده است را( وظایف دمکراتیک و سوسیالیستی )

بخوبی این پیوند  درانقالب دمکراتیک حاضر« دی سیستم سرمایه داری وابستهنابو»

د فراموش کرد که پیروزی انقالب دمکراتیک به هیچ ارگانیک را بیان می دارد لیکن نبای

و پس از پیروزی انقالب  وجه به معنای حل کامل وظایف سوسیالیستی انقالب نیست

، مبارزه پرولتاریا علیه بورژوازی برای حل قطعی وظیفه سوسیالیستی و دمکراتیک

  (533همانجا، ص )« .کامل سوسیالیسم ادامه خواهد داشتاستقرار 

، زیرا همانطور جنبه طبقاتی دارد و نه جنبه ملی نکه در اینجا مبارزه ضد امپریالیستیاول ای

که قطعنامه هم به درستی خاطر نشان کرده است نفی سلطه امپریالیسم در ایران هیچ معنایی 

نیست  جز نفی سلطه سرمایه ندارد و مبارزه برای نفی سلطه سرمایه هم یک مبارزه ملی

 . قاتی استبلکه یک مبارزه طب

دوم اینکه به همین دلیل مبارزه طبقاتی پرولتاریا و متحدینش برعلیه سلطه بورژوازی در 

وجه دوگانه نبوده بلکه ذات خود یک مبارزه ضد امپریالیستی هم هست و این مبارزه به هیچ 

 . یگانه است

یک شعار  «نابودی سیستم سرمایه داری وابسته»که از اینجا بر می آید که شعار سوم این

صددرصد سوسیالیستی است که برخی از هواداران انقالب دمکراتیک برای حفظ موضع 

 . آنرا مورد استفاده قرار می دهند سانتریستی خود

مل وظایف سوسیالیستی ، به معنای حل کادمکراتیک، نه تنها پیروزی انقالب چهارم اینکه

مل وظایف هیچ وجه به معنای حل کاهم به  سوسیالیستی، بلکه پیروزی انقالب انقالب نیست

ان فاز پایین حل کامل وظایف سوسیالیستی انقالب منوط به پای. سوسیالیستی انقالب نیست

 . جامعه کمونیستی است
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پنجم اینکه، در صورتی که حتی به ضرورت انقالب دمکراتیک هم در ایران اعتقاد داشته 

نقالب سوسیالیستی است و نه حل ناقص باشیم، پیروزی این انقالب به معنای آغاز مرحله ا

 !وظایف سوسیالیستی انقالب

مبارزه ( چنانکه به آن اعتقاد داشته باشیم)« انقالب دمکراتیک»اینکه، پس از پیروزی ششم 

برای » ادامه پیدا می کند و نه استقرار دیکتاتوری پرولتاریاپرولتاریا علیه بورژوازی برای 

حل وظایف سوسیالیستی انقالب . «ستقرار کامل سوسیالیزملیستی و احل قطعی وظیفه سوسیا

و استقرار سوسیالیزم جزء وظایف دیکتاتوری پرولتاریاست نه جزء وظایف پرولتاریایی که 

این چیزی جزء نفی ضرورت دیکتاتوری . هنوز دیکتاتوری خود را حاکم نکرده است

 .پیش شرط استقرار سوسیالیزم نیست پرولتاریا بمثابه

، سوسیالیسم مستقر شود، ضرورت رار باشد بدون انقالب سوسیالیستیاینکه، اگر قهفتم 

همه کارها را راست و انقالب سوسیالیستی بطور کلی نفی شده و انقالب دمکراتیک خودش 

 (البته به نفع بورژوازی)! ریست می کند

*** 

داری وابسته به  رفع ستم ملی و وابستگی به امپریالیزم بدون نابودی سیستم سرمایه 25» 

حله کنونی انقالب بدین صورت بنابراین شعار استراتژیک مر. کان پذیر نیستامپریالیزم ام

و  « ستم سرمایه داری وابسته جدا نیستمبارزه علیه امپریالیسم از مبارزه علیه سی»که 

 ( 533همانجا، ص )« .ری وابسته به امپریالیزم می باشدنابود باد سیستم سرمایه دا»

هم فقط به این ، محتوای آن صحیح است آن ن بند حذف گردداز ای« ستم ملی» ر عبارت اگ

 !اتیک نبوده بلکه سوسیالیستی باشددمکر« مرحله کنونی انقالب»شرط که منظور از 

*** 
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سیاسی جمهوری دمکراتیک خلق، با وحدت بین پرولتاریا، توده های  از نظر 22» 

تحت هژمونی پرولتاریا، ( شهری و دهقانان خرده بورژوازی)زحمتکش و تحت ستم 

رای توده ها و دیکتاتوری شود، که دولت دمکراتیک خلق نام دارد و دمکراسی بمشخص می

 (533همانجا، ص) «.همراه داردانقالب رابه برای ضد

اوالً تاکید روی ضرورت هژمونی پرولتاریا در جمهوری دمکراتیک خلق از نکات مثبت 

سفانه برخی از پرستش کنندگان دگماتیست انقالب دمکراتیک از آن قطعنامه است که متأ

تئوری پوسیده  چشم پوشی کرده و ضرورت هژمونی پرولتاریا در حکومت آینده را به حفظ

زیرا آنهاپی برده . (52)فروخته اند ( حاال هر طور که می خواهد باشد)انقالب دمکراتیک 

ر ایران هر حکومتی که با هژمونی پرولتاریا اند که با صف بندی کنونی مبارزه طبقاتی د

، بنابراین از آنجا که ک یک حکومت سوسیالیستی خواهد بوددر ایران حاکم شود بدون ش

نمی توانند صف بندی کنونی را انکار کنند و در ضمن دلشان نمی خواهد که از اعتقاد 

ولتاریا در مذهبی خود به انقالب دمکراتیک دست بردارند، لذا ضرورت هژمونی پر

ته حکومت آینده را نفی می کنند تا بالخره حکومت آینده ایران هژمونی پرولتاریا را نداش

ولی ما به این قبیل افراد اطمینان می دهیم . باشد« دمکراتیک»باشد تا سوسیالیستی نباشد و 

می که چنین حکومتی به همان میزان دمکراتیک خواهد بود که رژیم جمهوری اسال

ما می گوییم  . می کنیم« شرکت »می گویند که ما در حکومت آینده آنها . است دمکراتیک

امتیازی است که !( شتن چند وزیر در کابینه بورژوازیمثال دا)شما در حکومت « شرکت»

بورژوازی موقتاً به توده ها می دهد تا سر آنها را شیره مالیده و پس از بدست گرفتن کنترل 

توده ها را  را از کابینه بیرون انداخته و حتی به زندان بیفکند و اوضاع با چند اردنگی شما

 .هم به شدت سرکوب کند

. نیست این ضد انقالب بورژوازی استاینکه شما می گویید انقالب دمکراتیک ! ولی نه رفقا

سران اپورتونیست انترناسیونال دوم هم پس از جنگ جهانی اول با سوء استفاده از جنبش 
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اما همانها با فریب توده ها زمینه الزم برای .کردند « شرکت» کومت آلمان توده ها در ح

 . قدرت گیری فاشیسم هیتلری را فراهم کردند

توده های »نظر ادبیات مارکسیستی منظور از ثانیاً از این نکته مثبت قطعنامه که بگذریم از 

ری و خرده بورژوازی شه»ی نه یک جامعه سرمایه داردر« زحمتکش و تحت ستم

« جمهوری دمکراتیک خلق»بنابراین . ور کلی بلکه اقشار پایینی آنهاستبط« دهقانان

قطعنامه یا باید جمهوری کارگران همه دهقانان و همه خرده بورژوازی شهری باشدو یا باید 

جمهوری کارگران و اقشار تحت ستم خرده بورژوازی شهر و روستا باشد که در صورت 

 : لنین می گوید. ی است و نه دمکراتیکری سوسیالیستاخیر جمهو

دیکتاتوری پرولتاریا شکل خاص اتحاد طبقاتی است که بین پرولتاریا که پیشاهنگ »

خرده بورژوازی، )لتاریای زحمتکشان زحمتکشان است با قشرهای متحد غیر پرو

قرار آنها بر ضد سرمایه بریا با اکثریت ( ، روشنفکران وغیرهصاحبکاران خرده پا، دهقانان

، سرکوبی کامل مقاومت منظور سرنگون ساختن کامل سرمایه ، اتحادی که بهمی شود

و تحکیم نهایی ، اتحادی که به منظور ایجاد ورژوازی و کوشش وی در راه بازگشتب

این نوع خاصی از اتحاد است که در شرایط مخصوص یعنی در . سوسیالیسم می باشد

، اتحادی است که بین طرفداران پابرجای شرایط جنگ سبعانه داخلی صورت می گیرد

در این مورد اتحاد از )انجام می گیرد « بی طرفها» اهی سوسیالیسم و متفقین مردد آن و گ

اتحاد میان  ،(باره بیطرف ماندن تبدیل می شودبه سازش در ،توافق به منظور مبارزه

 « .ستندصادی، سیاسی، اجتماعی و معنوی یکسان نیطبقاتی است که از حیث اقت

 : استالین می گوید

مت نیست که با دست دیکتاتوری پرولتاریا صرفاً عبارت ازقرار گرفتگان در رأس حکو» 

 شده و به فالن یا بهمان قشر اهالی« دستچین« »ماهرانه« »استراتژ آزموده»دلسوزانه یک 

توده های دیکتاتوری پرولتاریا اتحاد طبقاتی پرولتاریا و  .«عاقالنه تکیه کرده باشند»
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ه و برای پیروزی نهایی زحمتکش دهقانان است که برای سرنگون ساختن سرمای

بری کننده این اتحاد پرولتاریاست، برقرار می ، منتها با این شرط که نیروی رهسوسیالیسم

 (  استالین ،«درباره مسائل لنینیسم»هر دونقل قول از ) « .گردد

جمهوری دمکراتیک »تحت رهبری پرولتاریا را متکشان حال قطعنامه این اتحاد طبقاتی زح

می نامد وارج و منزلت دیکتاتوری پرولتاریا را تا حد یک دیکتاتوری بورژوایی  هر « خلق

 . پایین می آورد( ارهبری پرولتاریاچند ب)

« برای ضد انقالب را به همراه دارددولت دمکراتیک خلق دیکتاتوری » ثالثاً اینکه بگوییم

. در ایران کنونی معنای مشخصی داردضد انقالب . ت ولی کافی نیستاگرچه درست اس

انقالب در ایران دیکتاتوری برضد. ه بورژوازی استستون اصلی ضد انقالب در ایران طبق

اساساً به معنای دیکتاتوری برضد طبقه بورژوازی است و دیکتاتوری بر ضد طبقه 

 . ی پرولتاریادیکتاتوربورژوازی نمی تواند چیز دیگری باشد مگر 

*** 

، چرا که صرفاً جابجایی ب ما یک انقالب صرفاً سیاسی نیستدراین مرحله ، انقال 23» 

، بلکه گسترش مناسبات سرمایه داری نیست قدرت سیاسی مطرح نبوده و هدف آن حفظ و

برای تحول سوسیالیستی جامعه  تأمین پیش شرط های اساسی، یفه اساسی این انقالبوظ

پرولتاریا دوران گذاری است رو برقراری جمهوری دمکراتیک خلق از نظر  از این. است

طی آن شرایط عینی و ذهنی انقالب سوسیالیستی برای برقراری دیکتاتوری پرولتاریا که در

، باید یک انقالب اجتماعی کامل درعین حال انقالب. فراهم شود و استقرار سوسیالیسم باید

، مضمون سیاسی انقالب، رت سیاسیز لحاظ قدهم نیست چرا که ا( سوسیالیستی)

دیکتاتوری پرولتاریا و سلطه یکپارچه آن نیست ، بلکه دیکتاتوری دمکراتیک خلق و تحت 

هژمونی پرولتاریاست و از لحاظ اقتصادی نیز به لحاظ استراتژیک در انقالب سوسیالیستی 

حالیکه در انقالب بر وسایل تولید مطرح است ، در  نابودی کامل مالکیت خصوصیهدف 
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، مستقیماً و بالواسطه نابودی هر گونه حاظ استراتژی مرحله ای پرولتاریا، به لدمکراتیک

دف قرار می ، بلکه نابودی سلطه سرمایه هخصوصی بر وسایل تولید مطرح نیست مالکیت

یستی تبدیل می شود و هر چند که انقالب در رشد و تکامل خود به انقالب سوسیال. گیرد

 (536ص همانجا،)« .اکثر پرولتاریا را متحقق میسازداستراتژیک و برنامه حد نهایی وهدف 

اوالً انقالبی که صرفاً سیاسی نیست یک انقالب اجتماعی است و انقالب اجتماعی در یک 

های اساسی تحول پیش شرط ». تواند انقالب سوسیالیستی باشدکشور سرمایه داری فقط می 

بنابراین ما . عی بلکه پیش از آن تأمین می گرددس از انقالب اجتمانه پ« سوسیالیستی جامعه

 . ط ها را انقالب اجتماعی جا بزنیمنمی توانیم تأمین این پیش شر

که گویا جمهوری دمکراتیک خلق « نقالب سوسیالیستیشرایط عینی و ذهنی ا» دوماً این 

و  53که در بندهای « انعیمو» باید آنرا فراهم کند از نظر قطعنامه چیزی جز رفع همان 

رفع آنها اگر امکان پذیر  برای نفی انقالب سوسیالیستی برشمرده است نمی تواند باشد و 56

بنابراین   !شاید بیش از صد سالی طول بکشد( که در برخی موارد امکان پذیرنیست)باشد 

که مرحله قطعنامه قبالً به ما می گفت . یک شعار توخالی و فریبنده است« ردوران گذا»

برطرف « ستم ملی»لیسم نابود شده باشد، انقالب وقتی سوسیالیستی می شود که سلطه امپریا

، از نظر اقتصادی عقب مانده نباشد ، جامعهباشد« موزون»رشد نیروهای مولده ، شده باشد

، تولید کاالیی خرد زیر فشار نباشدانقیاد صوری کار توسط سرمایه از میان رفته باشد و 

ولتاریا ، پرنباشد« تمام عیار»، دیکتاتوری بورژوایی باقی نمانده باشد «ه ارضیمسئل»

یه داری از پایین ، توده ها تمایالت دمکراتیک نداشته باشند، سرماتشکل و آگاهی داشته باشد

حاال تصورمی کند  اما قطعنامه... ، مافوق سود از میان برداشته شده باشد و مستقر شده باشد

یک شبه برطرف می شود و جمهوری دمکراتیک خلق فقط یک  « موانع »که تمام این 

 ابدیاین یک دوران گذار نیست این یک دوران ! خیر: ما می گوییم. است« دوران گذار»

 ! است
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را نمی توان ( یعنی انقالب سوسیالیستی)سوماً انقالب اجتماعی در یک جامعه سرمایه داری 

بنابراین  . تعی ناقص و انقالب اجتماعی کامل سخن گفتکه و پاره کرد و از انقالب اجتما

انقالب اجتماعی »از آن سخن می گوید نه تنها یک  دمکراتیکی که قطعنامه« انقالب»

اصالً : بگذارید خیالتان را راحت کنیماصالً انقالب اجتماعی نیست و یا نیست بلکه« کامل

 ! انقالب نیست

ت گذاری می کند و هدف انقالب سوسیالیستی را چهارم اینکه، قطعنامه در مارکسیسم بدع

در . وصی بر وسایل تولید تعیین می کندنابودی بالواسطه و مستقیم هرگونه مالکیت خص

سرنگون ساختن حاکمیت  ساسی انقالب سوسیالیستی عبارت ازصورتی که وظیفه ا

لکیت فوری بورژوایی درهم شکستن ماشین دولتی و استقرار دیکتاتوری پرولتاریا وسلب ما

 . سط و سرکوب قهری مقاومت آنان استاز سرمایه داران و زمین داران بزرگ و متو

بالواسطه انقالب سوسیالیستی نابودی هرگونه مالکیت خصوصی بر وسایل تولید  هدف

دورانی که ما بین . یخی تام و تمام را در بر می گیردنیست بلکه این کار یک دوران تار

 . می رساندم قرار دارد و اولی را به دومی سرمایه داری و کمونیس

نابودی کامل هرگونه مالکیت خصوصی بر وسایل تولید هدف فاز پایینی جامعه کمونیستی 

 .است و نه هدف بالواسطه انقالب سوسیالیستی

، قطعنامه وظیفه استراتژیک انقالب دمکراتیک را نابودی سلطه سرمایه می داند پنجم اینکه

 ت دیکتاتوری پرولتاریا برای نفی سلطه سرمایه، یعنی نفی جوهرکه این نفی ضرور

 .مارکسیسم و تجدید نظر در آن است

*** 

علیرغم پیوستگی عمیق مبارزه علیه امپریالیسم با مبارزه علیه سیستم سرمایه داری  26» 

وابسته و به عبارت دیگر مبارزات ضد امپریالیستی با مبارزه طبقاتی پرولتاریا علیه 

، مبارزه برای نابودی سیستم سرمایه داری وابسته در مرحله انقالب ه در جامعه ایرانایسرم
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. به معنی نابودی مستقیم و بالفصل کلیه روابط سرمایه داری نیستدمکراتیک حاضر، 

چپ روی کودکانه و  -یا به تعبیر لنین سرمایه داری خرده بورژوایی )تولید خرده کاالیی 

، و همچنین اگرچه نابود نگشتهاین مرحله ازنظر استراتژیک در  (ذهنیت خرده بورژواها

تولید )بالفصل کلیه روابط سرمایه داری بر چیده می شود، اما مستقیماً و  سلطه سرمایه

ی دولتی تحت هژمونی پرولتاریا بلکه اشکال سرمایه دار. محو نمی گردد( ارزش اضافی

 « ...سته به امپریالیسم می شودبقدرت سیاسی جایگزین سلطه سرمایه داری وا در

 ( 525همانجا،ص)

فقط نابخردانه از کتاب  . تا اینجا چیزی جز تکرار بند قبل با کلمات و جمالتی دیگر نیست 

شاهد مثال می آورد و توجه نمی کند که این « چپ روی کودکانه و ذهنیت خرده بورژواها»

بنابراین باقی ماندن . شته استیستی نوکتاب را لنین چند سال بعد از پیروزی انقالب سوسیال

قالب اکتبر سوسیالیستی نبوده دلیل بر آن نیست که ان« سرمایه داری خرده بورژوایی »

 . است

ی دولتی هم همان در ضمن سرمایه داری دولتی هم سرمایه داری است و سلطه سرمایه دار

رد، بخش دولتی را اگر پرولتاریایی که در قدرت سیاسی هژمونی دا. سلطه سرمایه است

گران و زحمتکشان تحت برنامه ریزی سوسیالیستی درآورده و از آن درجهت منافع کار

، این دیگر سرمایه داری دولتی نیست بلکه سوسیالیسم است واین قدرت بهره برداری کند

 . تواند دیکتاتوری پرولتاریا باشد سیاسی هم جمهوری دمکراتیک خلق نیست بلکه فقط می

 : دامه می دهدا 26بند 

در طی یک پروسه و [ منظور نابودی کلیه روابط سرمایه داری است]و این نابودی .... » 

به تناسب تشکل و آگاهی پرولتاریا ورشد مبارزه طبقاتی و به میزان اتحاد پرولتاریا با 

دین دهقانان فقیر، با تکامل انقالب به انقالب سوسیالیستی ، بطور کامل تحقق خواهد یافت ، ب

ترتیب با پیروزی انقالب دمکراتیک تحت رهبری پرولتاریا زمینه های تحول سوسیالیستی 



131 
 

فراهم  مالکیت خصوصی بر ابزار تولیدو برانداختن هرگونه ( انقالب سوسیالیستی)جامعه 

با توجه به مناسبات اجتماعی ، اقتصادی سرمایه داری و تناسب قوای طبقاتی در . می گردد

داری وابسته با پیروزی انقالب تحت رهبری پرولتاریا ، تبدیل انقالب  کشورهای سرمایه

سریعتر از جوامع نیمه فئودالی  ب سوسیالیستی دراین جوامع بسیاردمکراتیک به انقال

  (535همانجا،ص)« .صورت خواهد گرفت

، فقط جالب توجه د ندارد و تکرار حرفهای قبلی استدر این قسمت هم نکته تازه ای وجو

که تئوری انقالب در کشورهای نیمه فئودالی را با سرمایه داری وابسته کامالً یکسان  است

می داند و فقط معتقد است که در کشورهای سرمایه داری وابسته فاصله میان دو انقالب 

قطعنامه توجه . کشورهای نیمه فئودالی خواهد بود دمکراتیک و سوسیالیستی کوتاهتر از

نیمه مستعمره و عقب مانده ای چون چین و  -رهای نیمه فئودال نمی کند که حتی در کشو

دیکتاتوری  نیز این فاصله بسیار کوتاه بود و دیکتاتوری خلق خیلی سریع به( شمالی)ویتنام 

لنینیسم را در شرایط  -حزب ما چگونه مارکسیسم » ک به کتاب.ر) . سوسیالیستی تحول یافت

 (اثر ترون شین« ویتنام بکاربست

*** 

الف : مهوری دمکراتیک خلق عبارت است ازبر این پایه اهدف اساسی اقتصادی ج - 25» 

و ملی کردن  ، مصاردهه داری وابسته و محو سلطه سرمایهنابود کردن سیستم سرمای -

ملی کردن صنایع و تمامی مراکز ( ، صنعتیبانکی، مالی، تجاری)سرمایه های وابسته 

 (535همانجا،ص)« .دهای امپریالیستیلغو کلیه قرارداکلیدی اقتصاد و 

. حو سلطه سرمایه قبالً صحبت کردیمدر مورد نابود کردن سیستم سرمایه داری وابسته و م

در مورد مصادره و ملی کردن سرمایه های امپریالیستی وابسته باید گفت که در این 

الیستی اند و صورت باید کل سرمایه اجتماعی مصادره و ملی شود، چون سرمایه ها یا امپری

حتی انقالب سوسیالیستی هم نمی تواند . و سرمایه غیر وابسته وجود ندارد یا وابسته
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در مورد ملی کردن صنایع و تمامی مراکز . ه سرمایه ها را مصادره و ملی کندبالفاصله هم

این ملی کردن خصلت پرولتری  اما معتقدیم که. داریمکلیدی اقتصادی ما با قطعنامه توافق 

گرفته و  تحت برنامه ریزی سوسیالیستی قرار، به این معنی که بخشهایی ازآنها ددار

سوسیالیزه می شوند و بخشهایی از آن نیز بصورت سرمایه داری دولتی تحت رهبری 

ین خود گام به دیکتاتوری پرولتاریا در خواهند آمد تا برای سوسیالیزه شدن آماده گردند که ا

 . سوی سوسیالیسم است

رد لغو قراردادهای امپریالیستی هم با قطعنامه توافق داریم اما این به معنای قطع در مو

ما ترسی نداریم از اینکه اعالم کنیم که اگر منافع . رابطه با امپریالیسم نخواهد بود هرگونه

پرولتاریا ایجاب کند با امپریالیستها رابطه خواهیم داشت و قرارداد هم امضاء خواهیم کرد و 

، همواره نمی توان پیشروی والنی و دوران ساز با امپریالیسمم که در یک مبارزه طمعتقدی

کرد بلکه در بعضی مواقع الزم می آید که به عقب نشینی های تاکتیکی و دادن برخی 

 ! امتیازات به امپریالیسم اقدام شود

 : دهد ادامه می 25بند 

تحت هژمونی )نترل دولتی پی ریزی شالوده اقتصادی سوسیالیستی از طریق ک -ب » 

تصاد ملی برای بر اقتصادیات جامعه ، ایجاد صنایع سنگین و توسعه ی اق( پرولتاریا

 (535ص)« .ساختمان سوسیالیسم

این نیز در ایران جزء وظایف انقالب سوسیالیستی است واگر جزء وظایف انقالب 

 گذار نیست بلکه میدمکراتیک به شمار آید معلوم میگردد که جمهوری دمکراتیک دوران 

، اقتصاد ملی را توسعه دهد و با جبران عقب ماندگی خواهد صنایع سنگین را ایجاد کند

این همان . رای انقالب سوسیالیستی فراهم کندجامعه و رشد نیروهای مولده شرایط را ب

 . است« وابسته  نظام» تئوری هواداران 

 : ادامه می دهد 25بند 
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ابود کردن بقایای روابط فئودالی ملی کردن اراضی و واگذاری ن: حل مسئله ارضی  -ج » 

زمین به دهقانان زحمتکش و تحت ستم ، رشد نیروهای مولده در روستا با استفاده از اشکال 

  (535ص)« .با حمایت دولت انقالبی دمکراتیک... کلکتیو و 

انقالب رعی ایف فدالی در ایران اکنون به یکی از وظنابود کردن بقایای روابط فئو

اعم )در مورد مالکیت های بزرگ اراضی در اینجا قطعنامه . سوسیالیستی تبدیل شده است

رمزدوری وجود دارد که در آنها کشت مکانیزه و کا( ، خصوصی و موقوفاتاز دولتی

 .سکوت کرده است

*** 

ه ب سلطه سرمایه، نفی ادی انقالب دمکراتیک در جامعه مابدین ترتیب مضمون اقتص 26» 

رای انجام انقالب منظور تأمین شرایط مساعد اقتصادی و تشدید مبارزه طبقاتی پرولتاریا ب

طبق مقتضیات و شرایط جامعه و  تحت هژمونی پرولتاریادولت انقالبی . سوسیالیستی است

اعم از )قدرت تشکل طبقاتی پرولتاریا از طریق بکارگیری اشکال متناسب اقتصادی 

تحت هژمونی )راکز کلیدی و اساسی اقتصاد، سرمایه داری دولتی کردن ممصارده و دولتی 

، برقراری تولید کلکتیو در بخش کشاورزی و اقناع و تشویق دهقانان به (سیاسی پرولتاریا

هدف نهایی و  در جهتسمت گیری اقتصادی جامعه را ... تولید جمعی و تعاونی و 

امه و مشی ضح است که اساس برنلذا وا. هدایت می کند ( سوسیالیسم)استراتژیک خود 

سمت گیری و تدارک برای ( پس از پیروزی انقالب دمکراتیک)اقتصادی در این دوره 

استقرار  اجتماعی جامعه و انجام انقالب سوسیالیستی و -دگرگونی کامل و بنیادی اقتصادی 

 (536همانجا،ص)« .مناسبات سوسیالیستی است

و تکرار انحرافات قبلی است و تنها نکته مثبت آن تأکید  در این بند نکته تازه ای وجود ندارد

 20/3/65 - پایان  . تاریا در دولت انقالبی آینده استروی هژمونی پرول
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 : پاورقی ها    

،  «سرمایه داری انحصاری»جای اینجا به احتمال قریب به یقین اشتباه چاپی روی داده است و ب -5

این امری کامالً بدیهی است که حتی در  چون. نوشته شده است« سرمایه انحصاری»

 . رمایه غیر انحصاری نیز وجود دارد، سکنار سرمایه انحصاری متروپل هم درکشورهای 

استقالل . است« استقالل اقتصادی» ماً بدان توجه کردنکته ای که در نقل قول اخیر باید حت -2

هیچ گاه همچون خرده  ، پرولتاریابه هیچ وجه خواست پرولتاریا نیستاقتصادی بطور مجرد 

این . فاً به استقالل اقتصادی دست یابدبورژواهای کوته فکر طرفدار این نیست که جامعه صر

به دورانی که هنوز اقتصاد جهانی و : دیمبدان معنی است که از نظر تاریخی به عقب برگر

. غالب را داشتند ا از یکدیگر جنبهجداقتصادهای ملی و مل نیافته بود وتقسیم کار بین المللی تکا

ش بر آن اقتصاد حکومت داشته پرولتاریا تنها هنگامی طرفدار استقالل اقتصادی است که خود

پرولتاریا سعی . یک کشور به پیروزی می رسد مثالً هنگامی که انقالب سوسیالیستی در. باشد

به  هم رو که همراه با نابودی سرمایه داری، سلطه اقتصادی امپریالیسم را خواهد کرد

، پرولتاریا خواهان هرچه گسترده ر صورت ایجاد اردوگاه سوسیالیستیلیکن د .اضمحالل ببرد

ازکشورهای سوسیالیستی  تر شدن روابط اقتصادی و ایجاد یک اقتصاد واحد بین المللی متشکل

، ما هیچگاه در شرایط کنونی. قالل اقتصادی در میان نخواهد بودسخنی از است. خواهد بود

ما به . این یک اتوپی ارتجاعی است. تصادی را بطور مجرد طرح نمی کنیمتقالل اقشعار اس

توده ها باید رابطه مستقیم وجدایی ناپذیر میان نفی سلطه امپریالیسم و انقالب سوسیالیستی را 

توضیح دهیم و درعین حال باید به توده ها آشکارا بگوییم که منافع پرولتاریا در ایجاد یک 

الیستی واحد و متمرکز در عرصه بین المللی است و پرولتاریا به هیچ وجه اقتصاد سوسی

خود . نیست« صادیاستقالل اقت»و « خودکفایی»نزوای اقتصادی ملت ها تحت پوشش خواهان ا

کفایی و استقالل اقتصادی تنها زمانی مورد نظر پرولتاریا است که از اقتصاد سوسیالیستی 

 .  فاع نمایددرمقابل اقتصاد سرمایه داری د

همان پرتقالی که . نمونه هایی که لنین دراین مورد بر می شمارد آرژانتین و پرتقال است  -3

تصور می کنند با داشتن چند مستعمره در آفریقا « رزمندگان»در « .ک.م.ا»طرفداران 

  (آنها به جزوات ما« پاسخ » به . ک . ر) ! امپریالیست بوده است 

ارائه داده شده است در شماره « . ک.م.ا»که به شکل منسجم تری توسط  ما به این انحراف نیز -6

به طور مفصل تری برخورد کرده ایم و در اینجا از « بررسی مسائل انقالب پرولتری»ول ا

 . داری می کنیم  تکرار آن خود

 انباشتسرمایه هم نام می برد که معلوم نیست منظورش همان « گسترش»البته قطعنامه از  -5

 . مایه است و یا چیز دیگری که ما نمی دانیم سر
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استفاده شده « سرمایه داری امپریالیستی»از اصطالح « سرمایه داری وابسته»در اینجا به جای  -6

در . هم بندی کردن بندهای قطعنامه استاست که گویا یک اشتباه لفظی ناشی از عجله در سر

ایه داری امپریالیستی می کنیم زیرا همین هر حال ما سرمایه داری وابسته را جایگزین سرم

 بندهفتم این رسالت رابرای خودتعیین کرده است که ویژه گیهای سرمایه داری وابسته و

 .بیان نماید (متروپل)سرمایه داری امپریالیستی  تفاوتهای آن را با سرمایه داری کالسیک و

گان که جلوترهم به پ متشکل از برخی اعضای سابق رزمند.جمعهای هوادار س یکی از نظیر -7

 .آن اشاره خواهیم داشت

 و منظور از سرمایه صنعتی درهمه مواردسرمایه ای است که درامرتولیدبه جریان می افتد -1

 .هم می شود...نقل و حمل و ساختمان، شامل کشاورزی، معدن،

 نفی هر پرولتاریا هیچ معنایی جز خرد وکالن ازنظر میان تولید توجه داشته باشیم که حل تضاد -9

آغاز فاز باالیی جامعه کمونیستی  تضاد ندارد وتحقق این امرمنوط به پایان فاز اول وطرف  دو

 .است

محسوب  دراین مقاله لنین برخالف سایرمقاالت،آگاهی و تشکل توده هارا جزء شرایط ابژکتیو -50

 چه نسبت به وضعیت اقتصادی تشکل پرولتاریا اگر و این ناشی از آن است که آگاهی و می کند

 شوراها تشکل در امعه حکم ذهنیت را درمقابل عینیت دارد ولی درعین حال این آگاهی واجتماعی ج

این  جزئی ازشرایط ابژکتیوجامعه هم محسوب می گردد و حزب بلشویک مادیت داشته و و

 .برخوردی دیالکتیکی به این مسئله است

 .اشاره داشتیم به آنها پ درمیان رزمندگانیهاکه پیشتر.نظیرهمان جمع هوادار س -55

 .پ که قبالً از آن یاد کردیم.اشاره به همان جمع رزمندگانیهای هوادار س -52
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 (جزوه دوم)

 کراسی با مقوله فوق سود و امپریالیسمدرباب رابطه دم

بود انتقاداتی درباره دید این سازمان نسبت  «ک.م.ا»طی نامه ای که خطاب به  چندی پیش

که با این به مقوله ی فوق سود و رابطه دموکراسی و فوق سود در دوران امپریالیسم نوشتیم 

بنام « ک.ط.ا.ب.ا.ر.س» پاسخی دریافت نشد یکی از رفقای «ک.م.ا»که از جانب خود

نامه ای درباره نوشته ما برایمان فرستاده است که در عین این که حاوی  «رزم آور»

لیکن نمایش  ،اره درکی که از امپریالیسم داریمشته ما است دربانتقادی بجا و درست از نو

مقوله فوق سود و امپریالیسم  گر درک انحراف خود نویسنده در مورد رابطه دموکراسی با

 «رزم آور»رفیق  انتقادی را که به نوشته خود ما وارد است با ذکر عباراتی از ما قبالً . است

 .موکراسی و امپریالیسم می پردازیمنی رابطه دمشخص می سازیم و سپس به بخش دوم یع

 دید انحرافی  ما از مقوله امپریالیسم : «ک.م.ا»فوق سود و انتقاد ما از      

سرمایه داری تحت سلطه ای چون ایران نیروی کار را به مثابه یک »می گوید که  «ک.م.ا»

ه این خوان کند ک اعالم میو مطالبا ت  ما  )*( کند خواهد و باز تولید می کاالی ارزان می

آن چه که سهند با آن همه سر . 53صفحه  2بسوی سوسیالیسم شماره  «یغما باید برچیده شود

برچیده » می دانداشاره ای است به همین (5){ ؟}وصدا قطع عملی رابطه تولید فوق سود

کار  در صورتی که فوق سود نه تنها از طریق رابطه  سرمایه با نیروی «شدن خوان یغما

ارزان تر حاصل میشود بلکه همچنین از سرمایه گذاری در رشته هایی از تولید که ترکیب 

سرمایه و لذا   ارگانیک سرمایه پایین تراست و یا رشته هایی که زمان تولید و َدَوران کاال

سرعت واگرد سرمایه بیش تراست و همچنین در آن هایی که به علت نیاز به سرمایه عظیم 

میّسر است کسب فوق  یمر انحصار عرصه تولید و لذا تعیین قمیت های انحصارو هنگفت ا

از آن جا که توضیح و شرح صور متفاوت کسب فوق سود . سود توسط سرمایه وجودارد

می شود که کسب فوق سود موضوع بحث این نوشته نیست فقط به ذکر این نکته کفایت 
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بل امپریالیسم هم وجود داشته یه داری ماقاستثنایی و پراکنده در دوران سرما ،بطور گذرا

 در آن چه که امپریالیسم را از سرمایه داری رقابت آزاد تمیز می دهد حفظ فوق سود و،است

 یق انحصاریشودمگرازطریّسرنمین میا. دن آن ازحالت تصادف به ضرورت استآور

است که لنین از همین ج. دكه كسب فوق سود را میّسر می سازدیدرتول ییت هایكردن موقع

 .                                   نحصار آخرین کالم امپریالیسم استمعتقد است ا

تا زمانی که تولید در رابطه با سرمایه متمرکز انحصاری وجود دارد یعنی تا زمانی که 

از آن نظر که دارای نیروی   انحصارات سرمایه داری بابهر طریقی اضافه محصول 

و به فوق سود  همربوط شود این اضافه محصول شکل سود را بخود گرفت  انحصاری هستند

خواه . تقسیم میشود -سودی که زیر نرخ متوسط سود است  - «تحت سود»و اگر بتوان گفت 

 از (شدمحصولی که تحت شیوه تولید سرمایه داری تولید شده با یعنی اضافه )اضافه ارزش 

    )**( .ولید شده باشدارزانتر و یا گرانتر ت طریق نیروی کار

بیند و از درک روابط درونی  ، واقعیت محسوس را میواقعیت بالواسطه «ک.م.ا»

دید تنگ و . ستند قاصر استامپریالیسم که نیازمند تجزیه و تحلیل واقعیات بالواسطه ه

ترین شکل پدیده ی فوق فقط قادر به درک پیش پا افتاده ترین و واضح  «ک.م.ا» محدود

این درک . را نیروی کار ارزان میداند «تولید فوق سود »اساس « ک.م.ا». سود است

عامیانه و مبتذل از مقوله فوق سود در اساس از نظریه مارکسیست لنینیستی فوق سود که 

 .امپریالیستی می داندمتفاوت است   انحصار را اساس فوق سود

 :داشتیماین مقوله چه درکی از واما ما در نوشته سابق خود

کشور تحت سلطه ای چون  یه دارید سرمایشما معتقد»میگفته بود« ك.م.ا»خطاب به  ما 

لید می کند و مطالبات ایران نیروی کار را بمثابه یک کاالی ارزان می خواهد و باز تو

بسوی سوسیالیسم . اعالم می کند این خوان یغما باید برچیده شود( یعنی شما)حداقل ما 

نجا که شما به وجود سرمایه مستقل از دایره سرمایه جهانی و به از آ.  53صفحه  2شماره 
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خواست مذکور آن است که نه تنها عبارت دیگر سرمایه ملی اعتقاد ندارید نتیجه منطقی 

سرمایه امپریالیستی برچیده میشود بلکه در همان حال بساط سرمایه به طور " خوان یغمای"

 .                                                                                                          «ک.م.ا»نوشته ما خطاب به  6صفحه « .استشود و این همان سوسیالیسم یکلی برچیده م

؟ آیا براستی ط سرمایه استبرچیده شدن بسا «ک.م.ا»آیا براستی نتیجه منطقی خواست 

، با یست؟ ابداً چنین نز آوردن نام آن دوری می کندیکن اخواهان سوسیالیسم است ل «ک.م.ا»

لت کردن و به شدت هم دخالت دخا»مبنی بر طرح « ک.م.ا»اجرای خواست های حداقل 

کارگران در امر انباشت سرمایه ، یعنی در واقع گران تر شدن نیروی کار كارگران « کردن

هم  -یعنی سرمایه انحصاری  -ایرانی نه تنها سرمایه نابود نمی شود بلکه حتی امپریالیسم 

اخیر یعنی نابود کردن سرمایه داری انحصاری امپریالیستی از طریق  قّ نابود نمی گردد و ش

دان ب «رزم آور» و هم رفیق « ک.م.ا»می است که هم اقدامات دموکراتیک همان توهّ 

ار ، امپریالیسم فقط انحصار خودرا بر نیروی ک«ک.م.ا»با تحقق این خواست . دچارند

از عرصه های کسب فوق سود را از  یکی ارزان کارگران ایرانی از دست داده است و لذا

فریب این تز عامیانه را خوردیم که « ک.م.ا»ما در نوشته خود خطاب به . است دست داده

                                       .                                   ارزان تشکیل می دهد و نه انحصار گویا اساس فوق سود را نیروی کار

این دقیقاً بدان »به درستی متذکر می شود که «  رزم آور»به همین سبب است که  رفیق 

شرایط امپریالیستی "کنند که کل سرمایه اجتماعی در  علّت است که رفقا هم چنین فکر می

، بساط از میان برچیده شود "یستی تولیدشرایط امپریال"و باز تولید میکند و چنانچه " دتولی

یز به همین دلیل است و ن «رزم آور». نامه  6ص « .سرمایه بطور کلی هم برچیده میشود

همین ندارد و "ک.م.ا" تفاوتی با درک وابستگی درک خود رفقا هم از مساله» که می نویسد

 .                               ههمان نام «.گردیده است "ک.م.ا"سر درگمیشان در برخورد به مواضع امر هم باعث 

اوج آمال و آرزوهای خود را شرایطی مانند انگلستان و کشورهای  «ک.م.ا»در واقع 

ای در «دموکراسی»ن پندار است که گویا ایجاد چنان اروپای غربی قرار داده است و بدی
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رگران ایران امپریالیسم را برچیده و از استثمار کا «خوان یغمای»شرایط ایران قادر است 

 «رزم آور»این پنداری است که رفیق . امپریالیستی ممانعت به عمل آورد به نفع انحصارات

این که ما در نامه خود  ، بااست نیز باور دارد و بدین لحاظ «ک.ط.ا.ب.ا.ر.س»که هوادار 

 «رزم آور» اشاره کرده ایم به نقد نظر رفیق به انحرافی بودن این تز  «ک.م.ا»خطاب به 

 .                                                                   می پردازیم

 «رزم آور» انحرافی رفیق دید .مامپریالیس و دموکراسی 

: م و به بحث درباره آن می پردازیمبرای روشن شدن مساله بدواً  سوالی را مطرح می کنی

اشد نحصارات انجام یافته باشد و یا نیافته ب، اعم از این که سلطه اآیا در جامعه سرمایه داری

به کلّی و  -و یا غیر انحصاری  یاعم از انحصار -مایه دموکراسی قادر است از رشد سر

داست که بحث بر سر دموکراسی در ؟ البته این خود از پیش پیمطلقا ًجلوگیری کند

ری، دمکراسی در این جمهو (2) است«ک.م.ا»مورد ادعای « جمهوری دمکراتیک»

کمتر از « رزم آور»رفیق  در این مورد دقّت. ه داریدمکراسی ای است ماهیتاً سرمای

آنرا  «رزم آور»د به این امر اعتراف کرده است و خو «ک.م.ا»زیرا . بوده است« ک.م.ا»

 . مسکوت گذاشته است

به گمان من رفقا درک صحیحی از ماهیت واقعی امپریالیسم و »: می نویسد« رزم آور» 

انین عملکرد سرمایه انحصاری ندارند و به همین خاطر است ک تفاوت بین سرمایه داری قو

یعنی تفاوت میان انحصارو رقابت آزاد ( رقابت آزاد) انحصاری و سرمایه داری کالسیک 

را به لغو و ( الیگارشی مالی)طریق اولی نیاز سرمایه انحصاری را درک نکرده اند و به 

 .                                                           «رزم آور»نامه  2ص . «در نیافته اند( نوعاز هر )راسی امحاء دمک

رفقا »: وی ادامه می دهد. یل شده استو ماالبد می پرسیم چگونه نویسنده به چنین درکی نا

اد، رشدنخواهد ایست دموکراتیک از شرایطامپریالیسم و سرمایه انحصاری در "نویسند یم

در کشورهای  یحتی دموکراتیک ترین قوانین قادر نخواهد بود مانع رشد این سرمایه حتّ 
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، دموکراسی برای فروشندگان کاال د چرا که جوهر دموکراسی بورژواییتحت سلطه شو

رزم »نامه  5ص « ".مایه حتّی از نوع انحصاری آن استاست و این خود پیش شرط سر

             .                       «آور

برای . ز ماهیت واقعی امپریالیسم میداندعبارات فوق را دلیل عدم درک ما ا «رزم آور»پس 

را که در باب رابطه  «رزم آور»، واضح ترین بخش از نامه رفیق روشنتر شدن مبحث

« رزم آور»له این قسمت از نامه، جوهر مقابدر . لیسم و دموکراسی است نقل می کنیمامپریا

به معنای دیکتاتوری  امپریالیسم از لحاظ سیاسی» :می نویسد«رزم آور».شودهویدا میبا ما 

رفقا با این که خود اشاره به این مطلب  ....(نقل به معنی ازامپریالیسم)ارتجاع است  و قهر و

معذالک در " ...سم گرایش  به دیکتاتوری دارد درست است که امپریالی"نویسند  دارند و می

 " ....نویسند و بالفاصله به دنبال آن می! ت می کنندن گرایش امپریالیسم سکویمورد علت ا

ولی این نیز درست است که امپریالیسم و سرمایه انحصاری در شرایط دمکراتیک از رشد 

که ما کجا نشان دادند )که چنین درکی همانطور که نشان دادیم ..." خود نخواهد ایستاد

                                                                           «.لیسم و سرمایه داری انحصاری استامپریا" لنینی"مغایر با درک   (ندیدیم

اری ما اعتقاد داریم که علیرغم اینکه دمکراسی با رشد سرمایه انحص پس خالصه می کنیم،

آسانتر رشد خواهد دیکتاتوری  سرمایه انحصاری در شرایط»، علیرغم اینکه در تضاد است

اما سرمایه انحصاری در شرایط دموکراتیک نیز ( «ک.م.ا» نامه ما خطاب به 2ص )« کرد

امپریالیسم به دیکتاتوری   «گرایش»ۀ مه می دهد و این واقعیات پایبه حیات و رشد خود ادا

روبنای سیاسی سرمایه داری انحصاری به ویژه در »بالعکس معتقد است «رزم آور» .است

نمی  دیکتاتوری و قهرو ارتجاع جزمع تحت سلطه ی انحصارات امپریالیستی چیزی جوا

 و جالب این است که این دید (کیدها از ما است تأ  به ما «رزم آور» نامه 5ص )  « تواند باشد

 . یلنینی میداند و دید مارا غیر لنینرا 

  ما  یست ولیك دبرَ  یم ن نام ازآ «رزم آور»كه  (البته با گیومه)« لنین»ا که نفهمیدیم این م
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لنین م که این یداكردیپ یرساله ا (ومهیالبته بدون گ)نیبنام لن یشخص یان نوشته هایم در

لیسم و سرمایه داری از امپریا «رزم آور»رفیق « لنینی»دومی هم درکی مغایر با درک 

نومیسم و درباره اکوکاریکاتوری از مارکسیسم »رساله ای است بنام . انحصاری دارد

نتقاداتی وارد می کند که ا «کیوسکی» این رساله لنین به شخصی به نام  ؛ در«امپریالیستی

. با گیومه دشته اند «یلنین»هر دو از مقوله امپریالیسم درک  هم عقیده و «رزم آور»وی با 

گیرد ولی محض  عباراتی از رساله فوق مرتباً در جنبش چپ ایران مورد نقل قول قرارمی

حتی یک نفر میل نداشته است که شیره و جوهر مبحث لنین و کیوسکی را که منجر  نمونه

 .                                                               به این شده که لنین، کیوسکی را کاریکاتوریست مارکسیسم بداند بیان دارد

م سخن گفتن از د امپریالیسکیوسکی معتقد است در شرایط وجو: جریان از این قرار است

ساخت اقتصادی جامعه حاکم باشد در شرایطی که امپریالیسم بر . دمکراسی بی معناست

 لنین پاسخ می. یین سرنوشت خویش تحقق ناپذیر استکراسی و بالطبع حق ملل در تعدم

است  (3) «تحقق یافتنی»هم  ی امپریالیسم دمکراسی کامالً گوید که در شرایط سلطه اقتصاد

این تضاد . سی استو تضاد دمکراسی با امپریالیسم تضاد زیر بنای اقتصادی با روبنای سیا

 .                                                                                     است «تحقق یافتنی» واقعی و کامالً 

رزم » اسی نباشید حاالدمکر« سلطه ی»گفت در دوران امپریالیسم بفکر  اگر کیوسکی می

و اغلب چپ های ایران روی دیگر همان صفحه را کار گذاشته و می گویند هنگام  «آور

هردو قایل به وجود چنین تضادی در . شرایط دمکراتیک، امپریالیسم به فکر سلطه نباشد

 این تضاد اعتقاد ندارند زیرا تضاد تنها واقعی بودندر واقع هر دو به . عین وحدت نیستند

 .                                                                                     در شرایط وحدت دو قطب متضاد واقعی است و ال غیر

ی که به مباحثه درباره هنگام (تحلیل اقتصادی چیست ؟ - 3فصل ) لنین در رساله مذکور

اگر گمان »:پردازد چنین می نویسد نوشت میحق تعیین آزادانه سر «امکان تحقق یافتن»

یک سری  برده می شود که تحقق یافتن مزبور باعث مشکالت سیاسی خواهد شد یا بدون
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ی م" تحق نیافتنی" خواسته های دمکراتیک، در این صورت همه انقالب میّسر نخواهد بود

ده ید انجیدرا .ازما است دکیتأ  ترجمه مهرداد 36ز مارکسیسم ص کاریکاتوری ا «.باشند

ظرگرفته درن «كیدموكرات یخواستها ۀهم»همچون « ن آزادانه سرنوشتییحق تع»شودكه یم

همه خواست »در واقع بحث درباره « حق تعیین آزادانه سرنوشت»ات بحث دربارهیشده وكل

می پردازیم « رزم آور»به مقایسه ای ساده بین کیوسکی و ؛ اکنون است «های دمکراتیک

 .                                                   دو آقایان در باب امپریالیسم و دیکتاتوری پی ببریمهر  «لنینی»تابه درک

و از تضاد منطقی موجود میان د ما دقیقاً  " ....کیوسکی می نویسد»: لنین چنین می نویسد

دی که تضا. سخن می گوییم  «تعیین آزادانه سرنوست ملل»و « امپریالیسم»مقوله اجتماعی 

 «تولید کاالیی»و « ارزش واقعی کار»تضاد موجود میان دو مقوله دیگر همانند  کامالً 

کند و هیچ چشم بند حق بازی  امپریالیسم تعیین سرنوشت ملل را نفی می. منطقی می باشد 

                                             .25همان کتاب ص  «".تواند تعیین آزادانه سرنوشت ملل را با امپریالیسم آشتی بدهد هم نمی

و امپریالیسم حرف می هنگامی که در باب رابطه تاکتیک های دمکراتیک «رزم آور» و اما

اتخاذ چنین تاکتیکی از جانب بورژوازی مستلزم یک سری اصالحات و » :زند میگوید

 ی آن ها میرفرم در جامعه و باالبردن نسبی سطح معیشت توده ها و ایجاد رفاه نسبی برا

این چیزیست که به هیچ وجه خوشایند انحصارات امپریالیستی نبوده و فوق سود  باشد و

 .                                                               (نامه رزم آور 3ص ) «.مین نخواهد کردتأمطلوب آنها را 

سوی دیگر از «رزم آور » واز یکسو  «کیوسکی » جمله مشابهی که زیر دو ا تعّمداً م

ر دوی آقایان را درباره امر کید یکجانبه هکشیده ایم تا تشابه دو نظریه و تأاند خط  شتهنو

بین دموکراسی و ( تضادی که  وجود ندارد!! ؟تضادی که با وحدت قرین نیست) تضاد

                                                                          .        له دارنداز مسأ« لنینی»هر دوی آقایان درکی . رزتر گرددامپریالیسم با

روز کار هشت ساعته و  ی همگانی،حق رأ»: قول از کیوسکی توجه کنید نقل اکنون به این

با امپریالیسم سازگار می باشند البته اگر چه بعید است به آن لبخند  منطقاً جمهوری  حتّی
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همان کتا ب  . «ق یافتن آن فوق العاده دشوار شودمی شود که تحقو این باعث  )!!(بزنند

                                                                     . از لنین است «!تحسین » و عالیم تعجب و  35ص

رزم »ه این جمله یبسیار شب« وری به امپریالیسم لبخند نمی زندجمه»ین جمله کیوسکی ا

 یشایند انحصارات امپریالیستکه به هیچ وجه خو( دمکراسی)و این چیزی است » است«آور

تماً با عقیده ما مبنی بر اینکه اگرمرحوم کیوسکی هم اکنون زنده بود ح. (6)«ستین

مخالفت  «کراتیک از رشد خود نخواهد ایستاد، سرمایه انحصاری در شرایط دمامپریالیسم»

اشیم توجه داشته بباید. بخشیده است« رزم آور»رفیق  درابهکه سنگر خو ولی فعالً میکرد 

، با امپریالیسم منطقاً ؛ کیوسکی جمهوری را حتی کیوسکی هم از رزم آور پیشرفته تراست

مآبانه این تضاد را در حیطه منطق پرفسورسازگار می بیند ولی از این جلوتر نمی آید و 

تا شاید از آن یسم باز گذاشته است خود پذیرفته است و این سوراخی بوده است که اپورتون

سوراخ را هم مسدود کرده  این «آور مرز»کند و می بینیم که « آشتی»راه با مارکسیسم 

باشد ایده های وقتی قرار . استوی قبل از کیوسکی متوقف شده  «پیشرفت»است و 

 .                                                                   داپورتونیستی از دستهای دوم و سوم به دست مشتری برسد این اشکاالت هم پیش می آی

هوادار «رزم آور»و 5956اکونومیست امپریالیستی   کیوسکی می بینیم که هر دوی آقایان،

خود سرو صد راه انداخته « کشف عظیم»با چه طمطراقی بر سر 5915« رزم انقالبی»

 .                                                                     امپریالیسم متهم می کنند «واقعی»خالفین خودرا به عدم درک ماهیتو ماند

این آقایان هر . ع فراموش شده استسال موضو 65تصور کرده است پس از  «رزم آور»

کید می ورزند که امپریالیسم با پیش پا افتاده و مثل روز روشن تأ دو به این واقعیت

آنها . چه درکی از تضاد دارند - «رزم آور»ژهیو به و -اما آنها . راسی تضاد دارددمک

کند  کیوسکی تصور می. ضاد یعنی دو پدیده ی مانعة الجمعتصور میکنند که دو پدیده مت

ور می تص «رزم آور»باید از بین رفته قلمداد کردو  چون امپریالیسم وارد شد دموکراسی را

هم توجه را  باز. )باید از بین رفته قلمداد کرد ، امپریالیسم رارد شدکند چو ن دموکراسی وا
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روبنای سیاسی »: کنیم که معتقد است آوردیم جلب می «رزم آور»به نقل قولی که از 

نامه 5ص  «.نمی تواند باشددیکتاتوری و قهر و ارتجاع  جزسرمایه داری انحصاری چیزی 

                                                                         )***((.دازما استیتاك  رزم آور

 ریالیسم و دمکراسی هست می پرسیمما برای روشن شدن نوع تضادی که بین امپ

سط لنین یعنی چه؟ خوشبختانه این مسأله قبال ًتو« دمکراسی خوشایند امپریالیسم نیست»

یعنی چه و چرا  "یسم لبخند نمی زندوری به امپریالجمه"» :طرح شده است، بدین ترتیب

جمهوری یکی از اشکال ممکن روساخت سیاسی است که جامعه سرمایه داری را . نمی زند

تن اینکه گف. این دمکراتیک ترین شکل ممکن است در بر می گیرد، در شرایط کنونی

الیسم و ریمثل این می ماند که گفته شود میان امپ" لبخند نمی زند"جمهوری به امپریالیسم 

" لبخند نزند"رد که نتیجه گیری ما به کیوسکی احتمال زیادی دا. دمکراسی تضاد وجوددارد

یجه گیری آنقدرها هم نادرست لیکن در هر حال این نت" بعید باشد که لبخند بزند" و حتی

میان اقتصاد ، تضاد تضاد میان امپریالیسم و جمهوری» :لنین در ادامه می گوید. «.نیست

بطور و دمکراسی سیاسی ( سرمایه داری انحصاری: دقیق تر) رخّ داری کامل متأسرمایه 

                                        .. . رساله کاریکاتوری  33ص  «.می باشد کلی

ی متضاد واقعی بودن تضاد و وحدت پدیده هاهمین  درک نکرده است که اتفاقاً « رزم آور»

تضاد دمکراسی . سی حرکت و تکامل را تشکیل می دهدسااست که از نظرمارکسیسم رکن ا

برای امپریالیسم  ممکنبا امپریالیسم به هیچ وجه نشانگر آن نیست که تنها روبنای سیاسی 

شرایط توری و خفقان است بلکه بدین معنااست که سرمایه داری انحصاری دردیکتا

 .                                                                 است منطبقرشد می کند و از نظر سیاسی با آن  آسانتردیکتاتوری 

 رسماً "ری تضاد دارد زیرا با سرمایه دا منطقاً "جمهوری دمکراتیک »: نویسد لنین می

یان رژیم اقتصادی و این تضادی است م گیرد ثروتمند و فقیر را در یک زمینه در نظر می

، و این تضاد در مقابل امپریالیسم قرار میدهد ری راهمین تضاد جمهو. و روساخت سیاسی
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 ۀ، تحقق یافتن همنشین شدن انحصار بجای رقابت آزادتعمیق یا حاد شده است چرا که جا

                                           (.35همان  رساله ص ) «.می کند" تردشوار"سیاسی را باز هم  یآزادی  ها

یعنی دمکراسی بطور کلی نه فقط با  «دمکراسی از هر نوع»تضاد   می بینیم که بقول لنین

زمان  امپریالیسم بلکه با هر نوع از سرمایه داری است با این تفاوت که این تضاد در

 .                                                                                           امپریالیسم شدیدتر شده است

 امکاندرک رفقا این است که در جامعه تحت سلطه هم »کند که  به ما انتقاد می« رزم آور»

در  انند شرایطی که مثالً این وجود دارد که بورژوازی حاکم تن به شرایط سیاسی ای م

" آزاد"اتحادیه ای و حزبی را د دارد بدهد و فعالیت سندیکایی ،وجو....و انگلستان،فرانسه،

 3ص  «رزم آور»نامه  «.مین کندرا هم تأ ....اعتصابات و ،طبوعات ،بیانبگذارد وآزادی م

 .                                                        این وضعیت را مردود می شمارد امکان « رزم آور»  ؛کید از ما استتأ

تعیین  حق ملل در. او تصور می کند امپریالیسم به هیچ خواست دمکراتیکی تن نمی دهد

الحاق »: است، لنین در این مورد می نویسد نوشت خویش یک خواست دمکراتیکسر

شما . است و پیوسته هم چنین پیش می آید" تحقق یافتنی"کامالً  اقتصادی بدون الحاق سیاسی

مستعمره "که برای مثال آرژانتین در واقع در مقاالت مربوط به امپریالیسم پیوسته میخوانید 

 انگلستان است و غیره و این دقیقاً " تیول"تان است و یا بلژیک در واقع گلسان" تجاری

خرید و انحصاری ، مقروض بودن به انگلستان و انگلیسوابستگی اقتصادی  به بانک های 

ن ها کشورهای ، زمین ها و غیره توسط انگلستان است و همه ایکردن راه های آهن، معادن

 ن از نظر اقتصادی در می آورد بدون اینکه بهانگلستا" ملحقات"مزبوررا  به صورت 

                                                                    . 35همان رساله ص «.استقالل سیاسی شان تجاوزی بشود

تقیم اقتدار ؟ به وسیله تحقق غیر مساری خودرا با دمکراسی آشتی میدهدچگونه سرمایه د»

نمونه های الجزایر و مصر نشان مید هد که  . 35همان رساله ص  « .کامل سرمایه در عمل

سرنگونی حکومت های مطلقه ملک ادریس و ملک فاروق و ایجاد حکومت های بورژوا 



146 
 

نه ( این دمکراسی نسبت به حکومت های مطلقه قبلی باید در نظر گرفته شود)دمکراتیک 

ه باالخص در مورد مصر باعث هم نریخت بلکنحصاری را برتنها بساط سرمایه داری ا

تسریع رشد آن شد چرا که برداشتن بند حکومت فئودالی اشرافی سلطنتی از پای سرمایه 

 .                                                        داری شامل حال نوع انحصاری سرمایه هم می شود

و این را )و سیاست نداریم  ز رابطه اقتصادما درک صحیحی اکند اینکه رزم آور تصور می

بدان جهت است که ( گوید با استناد به نظر ما درباره رابطه امپریالیسم و دمکراسی می

برای وی تمام نظریه  «سیاست فشرده اقتصاد است»نداین نظریه که ک تصور می

در  «رزم آور»نظر  اما اوالً . بنا و زیر بنا به ارمغان می آوردمارکسیستی را در باره رو

اصل مارکسیستی فوق  واقع بر این است که سیاست همان اقتصاد است و نه فشرده آن و ثانیاً 

این تنها . ن تحلیل، این جوهر بی معنااستتنها جوهر یک تحلیل عمیق است که بدون آ

، مکتب ستاما مارکسیسم مکتب تعاریف نیست از رابطه سیاست و اقتصاد،تعریفی ا

افتاده و مبتذل که رنگ و لعاب  مالّنقتی های عقب تنها. شرح و بسط است توضیح و

نند و قادر به درک معنای واقعی ک بخود زده اند به تعاریف دلخوش  می «مارکسیستی»

 .                                                                  نمی باشند «سیاست فشرده اقتصاد است»

 :                               ری آزاد و انحصاری چگونه استه دااما این رابطه در مورد سرمای

ده شکلی از روابط و مناسبات تولید را بوجود می آورد که این حّدی از رشد نیروهای مول

هنگامی تا. شود ولوژیک در جامعه می، ایدئمی زیر بنای تمام روبناهای سیاسی، فرهنگیدو

شد نیروهای مولده جامعه نباشد این مناسبات  بجای برای ر یکه مناسبات تولید به قید وبند

و  خود باقی است و روبنای سیاسی ای که حافظ آن مناسبات تولید است در جهت بسط

 و «برابری»و « آزادی»سرمایه داری با شعار. کند گسترش  این مناسبات عمل می

معنای  یاز نظر تاریخ «دمکراسی بطور کلی». سیاست نهادپا به میدان  «دمکراسی»

بود که بر  «نسان هاییا» تصادی این دمکراسی  بوجود آوردن مبنای اق. بخصوصی دارد
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مایملک خود اختیار تام داشتند و در واقعیت چیزی نبود جز آزاد بودن فروشندگان کاال و 

طبیعتاً استثمار کارگران وآزادی تولید کنندگان . ودن سرمایه دار در خریدنیروی کارآزاد ب

 .                                                     در فروش نیروی کار خودبالفصل 

 .                  همان دمکراسی بطور کلی بود یا نه (5) اما آیا این آزادیخواهی، این لیبرالیسم

دمکراسی »جریان بود این همان فئودال در اشراف ، درهنگامی که مبارزه بورژوازی بابلی

 .                                                                                             بود «بطور کلی

ثریت را بر اقلیت برسمیت دمکراسی یعنی دولتی که حکومت اک» ؟دمکراسی چیست

                                                                                      (دولت و انقالب -لنین ) «.بشناسد

، مطبوعات و غیره بداند و این مین آزادی انجمن ها،بیانبه تأ را موظفهرگاه دولت خود

جمهوری  -یین اوج دمکراسی بورژوایانجام دهد ا بالاستثناءامر را در قبال همه شهروندان 

کارگران  طبیعی است که تحت چنین شرایطی. است« دمکراسی بطور کلی» و -دمکراتیک 

توانند در اتحادیه هایی جمع شوند تا شاید بتوانند نیروی کار خودرابه بهایی تاحد ممکن  می

 شوند تا کارگران گرانتر بفروش برسانند والبته سرمایه داران نیز در اتحادیه هایی جمع می

درچنین حالتی هر دو طرف . را تا حد ممکن به بهایی نازل تربه استثمار خود در آورند

 !                                                                    که این خریدو فروش را انجام بدهند یا ندهند «آزادند»

در هنگام مبارزه بورژوازی با اشراف فئودال اکثریت اهالی علیه قوانین ارتجاعی فئودالی 

قوانین پدر ساالرانه خاص  که رعیت هارا به زمین دوخته بود و شاگردان و اصناف را با

حاکمیت بورژوازی بر . د، مبارزه می کردنفئودالی به صنف وابسته کرده بود جامعه

در واقع خواست اکثریت اهالی اعم از توده های زحمتکش و یا بورژوا لیبرالهایی فئودالها

ارزه بود که بر علیه نظم و نسق جامعه فئودالی و دولت اشرافی بر خاسته بودند و لذا مب

 در این مبارزه   اهالی ت اکثری. بود با دیکتاتوری اشرافیت فئودالبورژوایی  دمکراسی 
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 .                      زیرا منافع اکثریت اهالی جامعه از نوع بورژوایی بودهبری بورژوازی را پذیرفته بودند ر

را در  ودوم خمفه و آزادی معنا. هم است و همیشه یک توهم بوده استیسم یک تولیبرال 

بودن آنها برای  «آزاد»بودن شهروندان در مقابل دولت،« یومسا» قوانین دولتی نمی یابد

تشکیل اتحادیه و از این طریق ایجاد جامعه ی که در آن فقر و تنگدستی خریدو فروش و

 .                      نابود شده باشد، یک توهم لیبرالی است

در مبارزه علیه فئودالیسم دارای عنصر انقالبی بوده است اما اما این توهم از نظر تاریخی 

 یل به یک عنصر تاریخی ضد انقالبی میامپریالیستی همین توهم تبد در دوران انحصارات 

حتی با وجود قانون آزادی   ، انحصارات امپریالیستیچرا؟ چون در دوران امپریالیسم. شود

بطور کامل تحمیل کرده اند  تقریباً دیه کارگری سلطه خودرا بر هر اتحا انجمن هاو تشکلها 

به بنگاههای کاریابی تبدیل نموده اند که از طریق آنها به برنامه ریزی  و اتحادیه هارا تقریباً 

و مطبوعات کلیه « آزادی بیان»برای خود می پردازند و با وجود  خرید نیروی کار

و به خدمت سرمایه در آمده  ستمطبوعات توسط انحصارات سرمایه داری خریداری شده ا

سرمایه داری با تمّسک به نیروی مالی خود در مقابل هر گونه تشکل صرفاً اقتصادی . است

در چنین  .همه گونه آزادیهای دمکراتیک است کند و این علیرغم کارگران مقاومت می

عنصر »از هرگونهژوایی به سوی خالی شدن ربو «آزادیخواهی»حالتی توهم لیبرالی و 

و این از نظر سیاسی همان  کند میل می «توهمی ناب»و تبدیل شدن به « ادی انقالبیم

این یک جریان پیوسته است . تاتوری و قهر و ارتجاع سیاسی استالیسم به دیکامپری گرایش

خلق »ک پروسه تاریخی است نه یک حرکت که تکوین آن از دمکراسی به دیکتاتوری ی

ه دیکتاتوری نه فقط در کشورهای تحت سلطه بلکه در خود این گرایش ب. «الساعه متافزیکی

 .                                                  کشورهای متروپل نیز وجود دارد

اتحادیه ای کارگران  در چنین حالتی صحبت کردن از نابودی امپریالیسم بوسیله فعالیت های

خوشایند امپریالیسم « »رزم آور»و شرایطی که به عقیده « دمکراتیک»تحت شرایط 
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امپریالیسم )اعتقاد به نابودی سرمایه داری  نه تنها یک توهم لیبرالی است بلکه« نیست

از طریق همان فعالیت های اتحادیه ای و حرکات خود ( سرمایه داری انحصاری است

ه هم کونومیسم امپریالیستی است کبخودی کارگران و این بدون کم وکاست و دقیقا ًهمان ا

 .                                                                گرفتار آن هستند «کیوسکی»و هم « رزم آور» و هم «ک.م.ا»

ابداً . یت های اتحادیه ای کارگران هستیمممکن است این تصور پیش آید که ما مخالف فعال

ند در شرایط که گویا قادرما مخالف متوهم کردن کارگران به این هستیم . چنین نیست

مقام مبارزات . یه ای، امپریالیسم را نابود کنندست های اتحاداز طریق سیا«دمکراتیک»

سالهاست « ؟چه باید کرد»خصوص پس از نوشته لنین موسوم به خود بخودی طبقه کارگر ب

تواند  بی نمیهدف پرولتاریای انقال فی نفسه این مبارزات به هیچ وجه. که شناخته شده است

حرکات خود به خودی و مبارزات اقتصادی کارگران فقط زمینه کار کمونیست ها را . شدبا

تشکیل میدهد تا بدین وسیله آگاهی سوسیالیستی را به داخل طبقه کارگر ببرند و پرولتاریا را 

کمونیستها در واقع با . سازندمتشکل  حزب کمونیست   رد حزب طراز نوین طبقه کارگر گ  

اهی سوسیالیستی بدرون طبقه کارگر با مبارزات خود به خودی کارگران مبارزه بردن آگ

 .                                                                                        کنند آنان در واقع با خود بخودی بودن حرکات طبقه کارگر مبارزه می. کنند می

ترین شرایط اقتصادی را برای گذار به سوسیالیسم به وجود می  امپریالیسم با اینکه نهایی

آورد اما درست به همین علت به یک مناسبات تولید ارتجاعی بدل می گردد که سّدی است 

است روبنایی  ممکناز این زیر بنای اقتصادی . ر مقابل رشد نیروهای مولده جهانید

ی مه هیچ وجه آن واقعیت را کنار نب سیاسی حاصل آید که دمکراتیک باشد و این واقعیت

ساخت سیاسی ای که این »: گوید لنین می. ه دیکتاتوری داردب گرایشگذارد که امپریالیسم 

را در  -( امپریالیسم سرمایه داری انحصاری است) سرمایه داری انحصاری  اقتصاد جدید

ساله ص همان ر) «.ارتجاع سیاسی بهدمکراسی  ازگیرد عبارت است از چرخش  بر می

کید ش بر گرایش کند نشان دهنده ی تأ می «به»و« از»تأکیدی که لنین بر کلمات  (.21

وایی ، امری که دگماتیسم خرده بورژاز دموکراسی به ارتجاع سیاسی استامپریالیسم 
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، همه چیز ت خرده بوژوایی جریان معنا نداردیبرای ذهن. هیچگاه قادر به درک آن نیست

وجودامپریالیسم، حتی پیش : گوید وی می. روابط درونی تضادمندت و خالی از ساکن اس

وی چشم خودر ا بر این . ، یعنی ارتجاع سیاسی و دیکتاتوری و الغیرفرض امپریالیسم

می کند و  ، به جنبش های دمکراتیک کمکبنددکه تحت شرایطی امپریالیسم واقعیت می

به این قسمت از نوشته لنین  مثالً  .)****( می زند «دمکراسی»حتی خود دست به اعطای

فقط با حرکت از »: ص زمان وی بوده است توجه کنیدکه با توجه به اوضاع مشخ

توان  یعنی با حرکت از کاریکاتوری از مارکسیسم است که می" اکونومیسم امپریالیستی"

، از یکطرف: تی را از نظر دور داشتبرای مثال عمداً این پدیده اصلی سیاست امپریالیس

گ امپریالیستی کنونی نمونه هایی به ما نشان میدهد، به این ترتیب که توسط قدرت جن

، یک دولت کوچک و از نظر سیاسی مستقل به مبارزه فع اقتصادیپیوندهای مالی و منا

، تجاوز به و از طرف دیگر( گلستان و پرتقالان) شود میان قدرت های بزرگ کشانده می

( سیاسیچه از نظر اقتصادی و چه از نظر)ضعیف تر خیلیدمکراتیسم ملت های کوچک و 

" های قیّم"علیه ( چک ها)کاملی به دشمن ی یا باعث پیوستن هنگ ها(  ایرلند)یا باعث قیام 

، اعطای آزادی دمکراتیک تا حّد ممکن شان میگردد و درست از همین هنگامامپریالیستی 

، نه فقط از نظر سرمایه نوان دولتملت کوچک بع به این یا آن دادن استقالل یبیشتر و حت

برای جنگ  شان، برای سیاست امپریالیستی برای تراست ها گاهی اوقاتمالی بلکه 

تحقق "بوده   سودمندبخطر نیافتد " شان" و بخاطر اینکه عملیات نظامی شانامپریالیستی 

و بجا  تکرارك و یواستراتژ یاسیژه مناسبات سیفراموش كردن خصلت و. است" یافتنی

                                                                                          .62همان رساله ص «.هیچ ربطی به مارکسیسم ندارد" امپریالیسم" از بر کرده  ۀبیجای کلم

کنند امپریالیسم در جوار  توان به همه کسانی که تصور می عین عبارات اخیر را می

 همان کسانی که هنگامی که ما می. یر ممکن است قادر به رشد باشد بکار برددمکراسی غ

نفس  «جلوگیری از رشد امپریالیسم نیستحتی دمکراتیک ترین قوانین هم قادر به »گوییم 
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امان . دانند می«لنینی»را غیر شود و این دید ان کلید میشان به شماره می افتد و دندانهایش

 .                                                 ی با گیومه که همان کاریکاتوریست های مارکسیسم هستندها «لنینیست»این  از دست

مریکا به یت هایی را که دولت امپریالیستی آاین آقایان بکلی فراموش کرده اند آن حما

صراحت از جنبش ملی دمکراتیک ایران و جریان ملی شدن صنعت نفت در مقابل 

همین پدیده  (6) آن خبری ندارنداز  تهای انگلیسی بعمل آورد و یا شاید اصالً امپریالیس

علیه امپریالیستها ی بلژیکی و خلق امریکای التین در مقابل مبارزات مردم کنگو درعیناً را

ندیدن چنین واقعیاتی فقط از طریق کور . نگلیس و اسپانیولی به وضوح دیدیمامپریالیستهای ا

در مقابل تولید کالن و حرکات آن در دوران انحصارات عظیم  یذهنی خرده بورژوای

رجوع کنید به تاریخچه جنبش های  بورژوا دموکراتیک از بعد ) .استسرمایه داری قابل تبیین 

دکتر مهدی بهار و کتاب هفت خواهران  یراث خوار استعمار اثراز جنگ دوم از جمله به کتاب م

                                                                                             (.      اله منصوری نفتی اثر آنتی سامسون ترجمه ذبیح 

دی نفی میشود و آن تنها با یک زیر بنای اقتصا بعنوان یک زیر بنای اقتصادیامپریالیسم 

اقتصاد را به »:دگوی چنین است که لنین می. این الفبای مارکسیسم است. سوسیالیسم است

با » :گوید و نیز می (31همان رساله ص) «.توان ممنوع کرد چ ضابطه سیاسی نمیوسیله هی

( بورس ۀبوسیل مستقیم یا) ، تطمیع و فاسد کردنلید کاالیی بورژوایی و اقتدارپولتو ۀسلط

                               .35همان رساله ص «.دباش می "قابل تحقق"شکل حکومتی و تحت هر دموکراسی رتحت ه

جنجال راه انداختن بر سر نفی امپریالیسم و حفظ زیربنای سرمایه  داری با روبنای 

ین وی است و یا یافریب پرولتاریا و سایر متحد. تواند باشد دمکراتیک فقط به دو علت می

در این صورت هر . لید خرد در مقابل تولید کالن استتمایل به افزایش و رشد تو

انقالبی و دومی را ارتجاعی  دون شّک و تردید ایده اولی را ضدکسیست انقالبی ای بمار

در هر صورت ترس وحشتناک از سوسیالیسم بر ناصیه ی این جنجالگران سیاسی . میداند

و از همین . مشّوش و متّشتت سازند هویدا است که اصرار می ورزند ذهن طبقه کارگر را

می « رزم آور»کارگر و منجمله رد اندیشه طبقه ژوایی واجا است که ایده های خرده بور
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 به عنوان شاهکاری از درک صحیح رابطه اقتصاد «رزم آور»و با تمام این واقعیات . شود

 یه داریسرما یاسیس یكن روبنایل»: سدینو یم میبهره ا یا ما ازآن بیاست كه گویس و

دیکتاتوری و  جزلیستی چیزی انحصارات امپریا  یژه درجوامع تحت سلطه یبو یانحصار

                                                                                           (. از ما استکیدهاأت «رزم آور»نامه5ص) «.تواند باشد نمیقهر و ارتجاع 

گر با است مثبات آن برای وی نامیسر باشد ادعایی است که ا و اینکه این دید لنینی می

                            .                                              تحریف لنین

تاتوری دارد  در این نوشتیم که امپریالیسم گرایش به دیک «ک.م.ا» ما در نامه خطاب به

 رفقا با اینکه خود به این مطلب اشاره دارند و می»: نوشته است« رزم آور»ق یمورد رف

معذالک در مورد علت ...." درست است که امپریالیسم گرایش به دیکتاتوری دارد" :نویسند

و تأکید از )!( عالمت  «رزم آور»نامه ی 2ص ) « !کنند این گرایش امپریالیسم سکوت می

 (.     است «رزم آور»

در فوق که از نامه ما توجه نکرده است که ما درست پیش از جمله مذکور  «رزم آور»

ی این درست است که سرمایه انحصار»:نقل شده است چنین نوشته ایم« ک.م.ا»ه خطاب  ب

 گرایشلیسم است که امپریا کند و همچنین درست شد میتحت شرایط دیکتاتوری آسان تر ر

، علت این گرایش را پس  («ک. م.ا»نامه ما خطاب به  2ص )« ...به دیکتاتوری دارد (7)

لنین . یط دیکتاتوری و خفقان دانسته ایمیالیسم تحت شرارشد راحت تر و آسان تر برای امپر

امپریالیسم . تعیین آزادانه سرنوشت ملل به استقالل سیاسی این ملت ها گفته میشود»:گویدمی

لحاق اقتصادی اغلب اکه الحاق سیاسی تحقق یافته باشد،گرایش به سلب آن دارد زیرا هنگامی

، به تصویب ، بدست آوردن امتیازین دولتیفاسد کردن مامور)، ارزانتراوقات راحت تر

. ت، سهل تر و مطمئن تر اس(رساندن قوانین سودمندتر و نظایر اینها آسان تر است

گذاشته و الیگارشی  همانطور که امپریالیسم گرایش به آن داردکه دمکراسی را درکل کنار

برای گرایش به  ما نیز در نوشته خود همین علت را( همان رساله 35ص ) «.را مستقر کند
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کم نظیر خود از روی آن  با بی دقتی« رزم آور»ایم ودر امپریالیسم ذکر کرده  دیکتاتوری

چه اغتشاش . چرا علت این گرایش را نگفته اید پریده است و بعد روبروی ما ایستاده که

 تواند باعث چنین خلط مبحثی شود؟ این کند ذهنی را باید در دیدگاه تنگ خرده ذهنی ای می

کوشد درکی از تولید کالن امپریالیستی برای خود دست و  بورژوایی دانست که هر چه می

عاقبت این خرده بورژوا به داخل صفوف طبقه کارگر . ندک پا کند به شکست برخورد می

 صفوف طبقه کارگر میشود و هم اوست که ایده های اپورتونیستی را به داخل  پرتاب می

لت دست مایه اش را گرفته اند و اورا به آسر. دارد وضع مضحکی! بیچاره. کشاند

با این کارگر عقب افتاده باید به . بورژوازی در داخل صفوف طبقه کارگر تبدیل کرده اند

                  .                                                     گاه استبحث نشست تا آگاه شود و این وظیفه پیش آهنگان طیقه کارگر و کارگران آ

به امر  «ک.م.ا»ورد نظر ما درباره کم بها دادن در م«رزم آور»و اما یکبار دیگر هم رفیق 

اینجا »:گوید که می« ک.م.ا»با استناد به این گفته . یزیونیسم گرفتار بی دقتی شده استرو

از  جنبش راتوانند نفوذ تعیین کننده ای بیابند و  دیگر رهبران سازشکار جنبش کارگری نمی

سم را درک یخطر رویزیون «ک.م.ا»ما نتیجه گرفته ایم که« درون به محافظه کاری بخوانند

معتقد به این « ک.م.ا»تصور کرده است ما بدان علت که  نکرده است حال آنکه رزم آور

( به مفهوم وسیع کلمه) داخلی کشور تحت سلطه  ری در بازارنیاز سرمایه انحصا»است که 

را به عدم  او «اعمال قهر و دیکتاتوری می باشدش کارگری و بطور کلی سرکوب جنب

 .                                                         درک خطر رویزیونیسم متهم کرده ایم 

کراسی و امپریالیسم ودر باره رابطه دم «ک.م.ا»درست است که تز بورژوا رفرمیستی این 

پایه  -خود در آن انحراف شریک است  «رزم آور»و اتفاقاً  -است  که در جمله اخیر نهفته

باشد لیکن این نباید  بسیاری انحرافات دیگر و منجمله کم بهادادن به خطر رویزیونیسم می

تشاش فکری شود تا انحراف خود پایه ی مخلوط کرن مباحث و موضوعات در یکدیگر و اع

 .                                                                            ماست مالی شود «ک.م.ا»و « رزم آور»مشترک 
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ت این است که از برخوردهایی که به ما وارد کرده اس «رزم آور»قادی که رفیق سومین انت

وی . کند پرهیز نشده است را متهم به رویزیونیسم خرشچفی و یا سه جهانی می «ک.م.ا»

ه شیوه برخورد  رفقا در این نوشته نظر من این است که اینگونه و اما دربار» :گوید می

حتی اگر طرف ! عجب. تمام بحث رفقا هم صحیح باشدبرخوردها صحیح نیست حتی اگر 

؟ مبادا که نیست مقابل خروشچفی باشد اینکه واقعیت به صراحت به او گفته شود صحیح

 برنجد؟                          

را  «ادب و نزاکت»ژیگولوهای سیاسی نیست که رعایت بقه کارگر امر امر ط! نخیر رفیق

چه خوشایند شما باشد . ، هر چند تلخ و ناگوار ترجیح میدهندو صریحبر برخورد های قاطع 

ی مبارزه طبقات و چه نباشد این ایده ی شما از داخل چنان محافلی بیرون می آید که امورات

با چنین محافلی  کرده اند خواه شما خود مستقیماً  لذت بخش «سرگرمی»را تبدیل به یک 

از محافل بورژوایی اندیشه  طبقه کارگر هم مستقمیاً . س داشته باشید و یا نداشته باشیدتما

افراد آن . یست ها بطورغیر مستقیم می پذیرندگیرد بلکه این امر را رویزیون بورژوایی نمی

آنهم از نوع « سیاست»ز یکدیگر از برای لذت بردن ا ن ومحافل برای گرمای محفلشا

ا را درباره اتهام شما بعوض آنکه مغلوط بودن نظر م. کنند آن استفاده می «پرولتری»

آشتی  «پا اندازی»ا نیافتیم بر ما واضح سازید به ی که درشمبه دقت« ک.م.ا»خرشچفی بودن 

هیچ ما خود. دارندها از نزدیک شدن به آن شرم جویانه مبتذلی پرداخته اید که مارکسیست 

با قاطعیت و  -ال بسیار هم رنجیده خاطر شده ایدکه احتما -بینیم که شما اشکالی در این نمی

 .                                                              بی مبارز و دلسوز نظرات مارا به انتقاد بکشیدصراحت یک انقال

کرده ایم باعث « ک.م.ا»مسئولیتی که ما در برابر  احساسدر پایان و با توجه به اینکه 

ضمن اینکه از احساس : «رزم آور»نامه  5اشاره به صفحه )ده است ت خاطر شریفتان شرّ مس

امید آن داریم که این نوشته نیز موجبات شعف شما را فراهم  (مسرور شدم....مسئولیت رفقا

   پایان.  شود بدانید اب شما مطرح مینماید و خود را مسئول پاسخ گویی به مسائلی که در ب
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 5365خرداد  پ. ش

   

                            :                                                                                                                            پاورقی ها  

آنچه توسط نیروی کار تولید میشود . یت مغایر استارتی است که با واقععب «فوق سود تولید» -5

ع در حیطه روابط کاالیی ارزش است و مازاد ارزش کاالی تولید شده بر ارزش سرمایه در واق

فوق سود، . کنند ، پس کارگران اضافه ارزش تولید میاضافه ارزش است که تولید میشود

امعه و در واقع فوق سود در سودی است بیش از سود متوسط سرمایه های موجود در سطح ج

جریان یک اضافه ارزش و ارزش است از دست یک . طه ی بین دو سرمایه معنا می یابدراب

سرمایه دار بدست سرمایه دار دیگر و در واقع آنچه تولید میشود اضافه ارزش است نه فوق 

 .                                     سود

است  «ک.م.ا»رونویس  شده برنامه  که تقریباً  «کومله»و  «ک.م.ا»پیش نویس برنامه مشترک   -2

رنامه کرده است که این وارد ب «کارگران و زحمتکشان»را بدون ذکر نام « جمهوری دمکراتیک»

 .                ل شودبرهبری طبقه کارگر در ایران اعمااست که گویا قرار است  «دمکراسی بورژوایی»مسئله، 

را اغلب داخل گیومه قرار داده تا عالوه بر اینکه  «یتحقق یافتن»ذکور عبارت لنین در مسئله م  -3

کید ورزد ،بدین واسطه ما هم در خود کیوسکی اخذ کرده است بر آن تأنشان دهد این عبارت را از 

 .اینجا این عبارت را داخل گیومه قرار داده ایم 

 اله مذکوره ی لنین به عمل آورده اتفاقاً از رس «ا.د.گ.ک.ح»که  جالب است بدانیم در ترجمه ای  -6

جمهوری خوشایند »شبیه تر ترجمه شده است، بدینسان « رزم آور»جمله کیوسکی به جمله 

برای آدم بد شانسی که خوش کرده است لنین را تحریف کند از هر طرف ! خوب .«امپریالیسم نیست

 .«غیب»رسد حتی از  شاهد می

 .                                                                  شود لیبرته یعنی آزادی مشتق میلیبرالیسم از کلمه فرانسه  - 5

مریکا در آن زمان در مقابل دولت انگلیس که بنابر نظر فریزر مشاور امور نفتی اش ناو دولت آ  -6

مصدق و احیاناً های جنگی خود را بطرف خلیج فارس حرکت داد تا با فشار وارد آوردن به دولت 

. زد و مانع ادامه عملیات نظامی شدبر کناری آن منافع از دست رفته را جبران کند  دست به اخطار 

، یک شرکت انگلیسیهمچنین رفع محاصره اقتصادی ایران و تشکلیل کنسرسیوم نفتی مرکب از دو 

    .   مریکا انجام شددولت آ «میانجیگری»مریکایی با انسوی  و پنج شرکت آفر
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است و بدان علت بوده  بوده «ک.م.ا»ش آمده است در نامه ما خطاب به کیدی که زیر کلمه گرایتأ -7

با  «رزم آور» این بازچیزی است که. «گرایش»است و نه چیز دیگری بجز «گرایش» است که این

 .به آن توجهی نکرده استی خودبی دقت

*** 

 مقدمه» سویازدرافزوده ای است  ،ستشده امشخص  )*( که بتوسط ستاره زیرنویس هاییو 

 . نویس حاضر «ومؤخره

 ....یعنی نیروی کار ارزان  رکن اساسی آنسرمایه داری ایران و »: یا به قول آقای حکیمی )*(

 «....،ن نیاز دارد که ماهی به آبسرمایه داری ایران همان قدر به نیروی کار ارزا

 ،« ه کارمزدیعلی» کتاب منتشره در ،«جنبش کارگریبرای مهاراهرم سرمایه داری سندیکالیسم،»)

گفته  حکیمی، نقد پس از ،«...مارکسیسم گشتاورد»همانگونه که درنیز (. ، تأکیداز من است97ص

 :ام

 «الیسم عرفانی، دوران گذاربتلهایمدرنقد سوسی»آذرین درمقاله موسوم به  ،پیش از وی سالها"

 :درباره ایران نوشته بود

سرمایه است، یعنی تضمین ارزانتر نگاه  و ریالیسم درحقیقت ویژه گی رابطه کارامپ دراینجا» 

 . "«...داشتن نیروی کار،

 می بایست آن گاه امپریالیستی و کسب فوق سود باشد، استثمار ی، پایه اگر نیروی کار ارزان )**(

 «تهتوسعه نیاف»های به کشور -تشنه نرخ سود باالتری هستند  که مسلّماً  -سرمایه های امپریالیستی 

مجّدد در  ییه گذاری هادر صورتیکه واقعیت خالف آن را نشان میدهد؛ یعنی سرما. هجوم آورند

و  ،دائم التزایدی برخوردار استی  گذشته از سیر نزول یطی چند دهه  «توسعه نیافته»کشورهای 

انجام می « فتهتوسعه یا»بخش بزرگتر این سرمایه گذاری های جدید در خود کشورهای  درعوض،

هم نرخ سود باالتری کسب می است باز  «گران»آن جا علیرغم آن که نیروی کار، زیرا در  پذیرد،

 (یمیحك اینک آذرین ونیز و)« ک.م.ا» برخالف تصورن به این دلیل ساده که نیروی کار ارزاگردد؛

                                                                                   هدر این رابطه رجوع کنیدب .شود محسوب میازعرصه های کسب فوق سود  یکیفقط  -
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فلسفه و »دونایفسکایا در کتاب  حلیل رایاگذشته و ت یآمارهای ارایه شده مربوط به چند دهه 

  .355تمامیت بحران جهانی، ص و نوبخش استعمار  «انقالب

این نتیجه گیری درست می به  تحلیلی که ارایه می دهد نهایتاً  ا از آمار ها ویفسكایدونا بعبارتی رایا

، یقیناً ناشی از ی توسعه نیافته از لحاظ تکنولوژیعدم جریان سرمایه گذاری در کشورها» :رسد که

این امر نیست که گویا آن ها چنان عقب مانده و چنان از لحاظ کادر فنی در مضیقه اند که نمی توانند 

ن و همچنین ناشی از این امر نیز نیست که گویا امنیت سرمایه گذاری در آ.) ه کننداز سرمایه استفاد

زیرا در صورتی که نه دوره ای کوتاه بلکه چند دهه را بررسی کنیم . ، یا وجود نداردیافتهها کاهش 

می یابیم که امنیت  ای توسعه نیافته بنگریم آنگاه درو همچنین به کل جهان یعنی خیل عظیم کشوره

( .است داشتهن گذرا وجودا و آنهم به گونه ای دوره ای ونهگذاری فقط در تعداد محدودی از آ سرمایه

بر آورد کرده بود که این کشورها به آسانی  5967آدمی به محافظه کاری دیوید راکفلر در سال  حتّی

نه، علت . نمایند ، جذبش از آن چه اکنون دریافت می کنندمیلیارد دالر بی 6تا3می توانند ساالنه 

اکنون پی برده اند ن است که یدر این کشورها ا «غرب»سرمایه گذاری سرمایه های خصوصی عدم 

  «.می توانند نرخ سودهای باالتری را در کشورهای توسعه یافته در اروپای غربی کسب کنند

 پرانتز از من است -کید از رایادونایفسکایا تأ - 356ص )

سرمایه داری ایران یعنی وجود استبداد و  ویژه گی محتوم.....»: یا بقول آقای حکیمی)***(  

در اینجا الزم به ذکر است  (. از من است تأکید) «... مله در اشکال سلطنتی و دینیاز ج -اختتاق 

اره ایران سخن گفته است و نه درباره مجموعه جوامع حکیمی نمی تواند ادعا کند که فقط و فقط درب

ح دهد که بر مبنای کدام ، آن گاه ناچار خواهد شد توضیچه. تحت سلطه ی انحصارات امپریالیستی

، ایران را از مجموعه چنین ....(ایی، قومی، فروش نفت  یا، جغرافیآب و هوایی)خصوصیت 

وجود استبداد و » یعنی « ویژه گی محتوم »این  -آن و فقط برای  -جوامعی مجّزا نموده و برای آن 

 .را تشخیص داده است «اختناق

 :ام آورده حکیمی، پس از نقد ،«...گشتاورد مارکسیسم»که دردراین موردنیز همانطور  

 «بتلهایم درنقد سوسیالیسم عرفانی، دوران گذار»آذرین درمقاله موسوم به  ،پیش از وی سالها"

 :درباره ایران نوشته بود
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سرمایه است، یعنی تضمین ارزانتر نگاه  و  دراینجاامپریالیسم درحقیقت ویژه گی رابطه کار»   

  !!«.آن ۀاجتماعی  الزم - استثمار خشن تر از کشورهای متروپل واختناق سیاسی داشتن نیروی کار،

: کندنیزتکرارمی « بیراهه سوسیالیسم»در  به شکلی دیگر هرچند -را آذرین همین رویکرد مضافاً 

ضرورت پاسخگوئی به نیازهای سرمایه  درکشوری چون ایران، پایه های مادی این دیکتاتوری از»

 (62ص)!!«.درعصرحاضرشکل گرفته است

سازم فقط به این اشاره بسنده می  مکرر نادرست را این رویکرد الزم نمی بینم که نقد اینجا من در   

 بعبارتی، استمرار یا یکی می گیرد، و دیکتاتوری، نمایم که آذرین بدینسان سرمایه داری رابا

  !سرمایه داری تحت دمکراسی بورژوائی را برای کشورهائی چون ایران ناممکن تلقی می کند

 سرمایه داری همان دیکتاتوری است والغیر، و: دارد بکالمی دیگر، سخنان وی فقط یک معنا

   آذرین ف تصوربرخال   درصورتیکه! سقوط دیکتاتوری همان سقوط سرمایه داری خواهدبود

کشورهای سرمایه داری تحت سلطه ی انحصارات امپریالیستی  «ضرورت  »دیکتاتوری،  وجود

برای  ترو فراهم  برترفقط بیانگر وجود امکان  (این دیکتاتوری وجود) نیست، بلکه( همچون ایران)

آنرا  که) مقوله فوق سود حکمت از درک غلط آذرین و اینکه این تلقی نادرست و نیز و. استثماراست

بورژوائی   واقع مبنای تئوریک   نظریه سوسیال ، در(نیروی کار ارزان می پنداشتند ناشی از صرفاً 

به  و البته آنها چندسال بعد. بود« حزب کمونیست ایران»سپس  و سوی سهند انقالب دمکراتیک از

آمده انتقادات طرفداران تئوری انقالب سوسیالیستی به تنگ  فشار سبب آنکه هوادارانشان در زیر

 شواهد اما دست کشیده وبه نظریه انقالب سوسیالیستی گرویدند، «انقالب دمکراتیک» تبلیغ از  بودند

 .شامل مبانی فکری نادرست آن نشده است آنستکه این گسست هنوز فوق بیانگر شده در یاد

جدائی  ذاتی و اختناق رایکی ازخصوصیات دائمی و به بیانی دیگر، رویکردی که دیکتاتوری و

 اکونومیسم امپریالیستی و»واقع همان  در کند، رمایه داری کشورهائی چون ایران تلقی میناپذیر س

این تفاوت که آذرین  با. آذرین به حکیمی سرایت کرده است است که از «کاریکاتوری ازمارکسیسم

 در»: نویسد اینبار می برخالف نظریه فوق الذکرش و  که درعین حال التقاط نیز هست چرا دچار

اشکال  حاکمیت اقتصادی بورژوازی با لیل، نظام اقتصادی کاپیتالیستی وعامترین سطح تح

                                                                                       "(571ص ،«چشم اندازوتکالیف») «.سرکوبگر حکومت مالزمه ندارد
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، رزم آور در زمانی سنگر کیوسکی نیاینک یع قای حکیمیطنز ماجرا در این است که آ  **( )**

 ایران،که در دو سوی  می کند تکرار نادرست آنان را نظر و را اختیار نموده آذرین و و سهند

اق و افغانستان اتوری عرنظامی مبادرت به سرنگونی دو حکومت دیکتامپریالیسم به توسط حمله 

آنچه که آقای حکیمی آن ]« دیکتاتوری و اختناق»وانگهی . دمکراسی است«اعطای» نموده و درحال

به معنی  ، مسلماً [کند کشورهای تحت سلطه انحصارات امپریالیستی تلقی می « محتومویژه گی »را 

کشور تحت   کن آیا حکیمی نمی بیندکه درعراقلی. دادن به حق تعیین سرنوشت نیز هستنفی و تن ن

به کردها  «حق تعیین سرنوشت»امپریالیسم چگونه در حال اعطای  -سلطه انحصارات امپریالیستی 

، هر کس می تواند ازکشورهایی نام ببرد که تحت سلطه ضافاً آنكه در شرایط کنونی جهانی؟ ماست

هند، : باشد آنها« محتوم »که دیکتاتوری و اختناق، ویژه گی هستند بدون این یانحصارات امپریالیست

 ...  .                بی، اسراییل ، آفریقای جنورژانتین، شیلیتایوان، برزیل، آ کره جنوبی ،
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 بافراست شیدا از مؤخره

 ؟ واقعیتتوهم یا مائوئیستها، آذرخش و «جمهوری دمکراتیک»

دفاع از در  دلیل درافزوده، 1وسپس دلیل  9 ابتدا ،ارزمان پیکسا «2سیاسی کتئوری»اگر

طرح برنامه »یز درآذرخش ن آورده بود، (رد انقالب سوسیالیستیو ) انقالب دموکراتیک

دالیل خویش را در پاراگراف  ،(سهراب شباهنگ، بهروز فرهیخته) ،«های ایران کمونیست

 :زیر ارائه داده است

 :می نویسد «انقالب سیاسی درایران»آذرخش در مبحث 

اقتصادی تکامل ی ایران وموانع سیاسی، اجتماعی وبا توجه به ویژگی های سرمایه دار»

قابل  متناسب ودان شمارفق تشکل این طبقه، آگاهی و سطح پایین تاریا،رزه طبقاتی پرولمبا

نیروهای مرتجع  ورژوازی و دیگرحاکمیت ایدئولوژیک ب کارگران کمونیست، ۀمالحظ

ن جمهوری جایگزی جمهوری سوسیالیستی را بقه کارگر ایران نمی تواند فوراً ط جامعه،بر

 الب دمکراتیک به رهبری طبقه کارگرانقم جمهوری اسالمی با سرنگونی رژی. اسالمی کند

موانع تکامل  و اداری بورژوازی حاکم، پلیسی  درهم شکستن ارگان های نظامی، با و

ین و آشکارترین وسیع تر تعمیق آن به آزادترین، و شرایط توسعه و  رفع مبارزه طبقاتی را

این انقالب عالوه  در .سوسیالیستی آماده می سازد برای گذار زمینه را و وجه فراهم می کند

 که زیر ستم و فشار اوضاع سیاسی و نیز های وسیع غیر پرولتر توده بر پرولتاریا،

 ای انقالبی به ضد ارتجاع حاکم و که مبارزه آنجا تا و ذینفعند اقتصادی حاکم قرار دارند،

ه طرح برنام») .«هستنداو پشتیبانیمتحد پرولتاریا و مورد سلطه امپریالیسم می کنند،

 (سهراب شباهنگ، بهروز فرهیخته ،«ایرانکمونیستهای 

همانگونه که مشاهده می گردد آذرخش در فوق تعدادی دلیل علیه نظریه انقالب سوسیالیستی 

 :ت یک به یک مورد بررسی قرار گیردارائه نموده که الزم اس
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بارزه اقتصادی تکامل م اجتماعی و ویژگیهای سرمایه داری ایران وموانع سیاسی،» -5

 دید ویژگیهای سرمایه داری ایران،رابطه باید گفت بدون تردراین  .«طبقاتی پرولتاریا

شکل سرمایه داری  تحت ی انحصارات امپریالیستی است سرمایه داری تحت سلطه

که در همانگونه  اینجا نیزاصلی در ۀطبق با این وجود دو .مذهبی انحصاری دولتی

حال اینکه آذرخش  .بورژوازی هستند و اریاپرولت کشورهای اصلی سرمایه داری

 از را مرحله انقالب آنسرمایه داری ایران یافته که هایی در یچه ویژگ مشخصاً 

اینکه وی چه  و .کراتیک کاهش داده است برای ما نامعلوم استبه دم سوسیالیستی

 ای تکامل مبارزه طبقاتی پرولتاریاقتصاد اجتماعی، وجود موانع سیاسی، منظوری از

پاسخ این  ادامه آورده است رالبته ممکن است وی توضیحاتی که درا .نیزهمانطور دارد

 .پس ببینیم آن ها را  محسوب کندپرسش ها 

 

ست که همان این حرف تازه ای نیست و .«سطح پایین آگاهی و تشکل این طبقه» -2

د وبه شده حال اگر پاسخی که به پیکار داد. بود آمدهپیکار نیز  2سیاسی  درتئوریک

فقط . کمیلی اش را ارائه کندت دالیل تازه و می تواند ،آذرخش را قانع نساخته

 نیرومند و سوسیالیستی جنبشهای کارگری نبود که (کنیم تکرار و) خالصه بگوییمبطور

سطح پایین آگاهی و تشکل این » نشانگر ،واقعی سوسیالیستی حزب کارگری نبود

توان مرحله  یا به این سبب میآ وهست یه اروپا نیز پن و اتحادژا آمریکا و در«طبقه

 تنزل داد؟ ،از سوسیالیستی به دموکراتیکنیز را الب آنهاانق

 

 2 پاسخی که به شماره .«فقدان شمار متناسب و قابل مالحظه کارگران کمونیست» -3

 .این مورد نیز صدق می کند در داده شد

این در  .«های مرتجع بر جامعهنیرو دیگر ئولوژیک بورژوازی وحاکمیت اید» 6

مارکس این فرض برای همه وجود داشت که ایده های مسلط   از زمان رابطه باید گفت

جنبش آنان  بطوری که توده های کارگری و .همان ایده های طبقه حاکم است هرعصر،
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های  کشور است که در آذرخش معتقد آیا پرسید مضافاً باید و. بود خواهد آن تأثیر زیر

 وجود ندارد؟ «جامعهحاکمیت ایدئولوژیک بورژوازی بر» روپلمت

 و ب دمکراتیک به رهبری طبقه کارگرانقال سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی با» -5

موانع تکامل  اداری بورژوازی حاکم، لیسی وپ های نظامی،درهم شکستن ارگان با

 آشکار وسیع ترین و تعمیق آن به آزادترین، شرایط توسعه و رفع و مبارزه طبقاتی را

 یقیناً . «.آماده می سازد زمینه را برای گذار سوسیالیستی و دترین وجه فراهم می کن

سوسیالیستی  انقالبدمکراتیک به  انقالبگذاراز ،«گذار سوسیالیستی»آذرخش از قصد

 - بعنوان دو فرماسیون اقتصادیاز سرمایه داری به سوسیالیسم  گذارنه  است و

ی معلوم می شود که آذرخش حال تا حدود صرفنظر از این موضوع، .مختلف اجتماعی  

که  یعنی آنجا :چیست یاسیدر سطح سالاقل  «موانع تکامل مبارزه طبقاتی»قصدش از

به  «اداری بورژوازی حاکمسی وپلی درهم شکستن ارگان های نظامی،»از وی سخن

 و آمریکا قالب درسوسیالیستی بودن مرحله انمی پرسیم  لیکن ما - !میان می آورد

اداری  پلیسی و های نظامی، ارگان»است که آیابه این خاطر اتحادیه اروپا،ژاپن و

و اینکه  وجود ندارند؟ اینکاین ارگان ها و «درهم شکسته شده» قبالً  «بورژوازی حاکم

هم در قبالً آذرخش را  نظر مورد و مزبور «موانع» کارگران آیا در کمون پاریس،

عمل بصورت اینکه این دو ند یاساز پا ون را برتا کم به قیام زدند دست سسپ شکسته و

پلیسی  درهم شکستن ارگان های نظامی،با» تا ده است یعنی دست به قیام زدندمان بوتوأ

 .برقرار سازند؟ مسلماً حالت دوم بوده است را مت کمونحکو ،«اداری بورژوازی و

 ،(سازمان پیکار)«2سیاسی تئوریک»کتاب باهمانگونه که دیده میشود درمقایسه  بنابراین و

در  ،سوسیالیستی برای ایرانانقالب مردود شمردن نظریه جهت استدالالت آذرخش در 

  .ر نازلی از تفکر و اسلوب قرار داردایسطح بس

تئوری انقالب دموکراتیک  دیگری نیزدر دفاع از ۀآذرخش نوشت (همانگونه که گفتم و) لیکن

جمهوری دموکراتیک " شعار محوری انقالب ایران باید  چرا» هموسوم ب منتشرنموده،
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 نوشته ای که تحت آن،. 30/9/5317 تاریخه ب بقلم بهروز فرهیخته و ،«باشد" شورایی

استدالالت دیگری نیز درنفی تئوری انقالب سوسیالیستی ارائه شده که الزم است دراینجا بر 

 .شود وتأمل مکث نیز روی آن

 :آمده استنظر درنوشته مورد

این است که  یکی دیگرازاشتباهات منتقدان  فرمول  جمهوری دموکراتیک شورایی،»

انقالب  ضرورتاً باید انقالب سیاسی دریک جامعه سرمایه داری، تصورمی کنند

 که می گویند نخستین کسانی نیستند و تنها معتقدان به این شعار طراحان و .سوسیالیستی باشد

انقالب دموکراتیک به رهبری طبقه  می تواند رمایه داری  معین،یک جامعه س انقالب در

 اثبات می کند، "انکشاف سرمایه داری در روسیه" در کتاب 5199لنین درسال . کارگرباشد

یعنی  5957اما تا زمان طرح تزهای آوریل درسال  ،روسیه، جامعه ی سرمایه داری است

بری طبقه کارگر در روسیه اتیک به رهاز انقالب دموکر سال پس ازنوشتن این کتاب، 51

 «.دهقانان رامطرح می کرد می زند و شعار دیکتاتوری دموکراتیک کارگران و حرف

 (ازمن است تأکید ،6ص)

انکشاف سرمایه داری »درکتاب  و 5199لنین درسال  آنجایی که مااطالع داریم، تا !عجب

 ۀتحت تأثیر رخن در روسیه، («میر»موسوم به) کمون های اولیه اثبات می کند «در روسیه

 روسیه،» نه آنکه اثبات کند، و فروپاشی است، درحال طی روند مناسبات سرمایه داری،

 روسیه،»تحت شرایطی می توانست اثبات کند لنین فقط چه،! «سرمایه داری است ۀجامع

س در رأ یعنی نماینده سیاسی طبقه فئودالها که ازحضور تزار «سرمایه داری است ۀجامع

 !!بوده باشد بیخبر قدرت سیاسی،

آنگونه که آذرخش  سرمایه داری بوده است ۀجامع 5199اگر روسیه ی سال  بعبارتی،

به کمک نیروی  و بلکه برهوا فئودالها،  ۀطبق پایه  بر  تزار نه پس البد می کند، رتصو

 !!بوده است الهی استوار
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 ملتفت  سرنگونی حکومت تزار یه،بررسی انقالب فور هنگام  این که فرهیخته در  بله،

 بقدرت رسیدن  کرنسکی بمثابه نماینده بورژوازی نشده است بمانند بعنوان نماینده فئودالها و

 !!نشده باشد« فیل جناب  » متوجه حضور باغ وحش، از آن است که انسان درهنگام بازدید

 بزرگ انقالب فوریه و بویژه دو رخداد الزم به ذکراست که وضعیت روسیه و اینجا البته در

همیشه محل مناقشات بسیاری ازمبارزین چپ بوده  بمثابه روند  خود  واقعیت  5957اکتبر 

 که آن دو رخداد درهیچ یک ازآثار بخصوص ازآنجائی دامن زده میشود این مناقشات، .است

ب ونگی تبدیل مرحله انقالچگ لذا آن و چگونگی تغییر   صفبندی طبقاتی و نظر از موجود،

 نیز د روایت ومور باوضوح درخور، ،(«تزهای آوریل»در) دموکراتیک به سوسیالیستی از

ارزش  با بسیار حتی اثر ی، دویچر وگرامش لوکاچ، نه فقط بتلهایم،تحلیل واقع نشده است، 

بصورت  بیشتر هرچند، کهفقط لنین است  .نیز «تاریخ انقالب روسیه»تسکی موسوم بهتر

شده ودرعین حال  دو رخداد یاد از روایتبهترین  ،اما درمجموع افته،انسجام ی پراکنده تا

 بغیر زیرا ،«بصورت پراکنده»چرا اما .ارائه داده است آن را، از عینی ترین تحلیل موجود

 که کلیدی ترین مقاله ی لنین درتشریح دو «ری وکائوتسکی مرتدانقالب پرولت» مقاله از

 موضوع مورد مختلف   بررسی ابعادتی متعدد به مقاال وی در اکتبر است، انقالب فوریه و

حقیقی  از روندو واضح   برداشتی روشن پراکندگی این نوشته ها، تعدد وکه  پرداخته، نظر

  (.پرداخت خواهیم این مقاالت  به تعدادی از جلوتر) حدودی دشوارساخته است تا ،را وقایع 

انقالب » نظریه از (آذرخش ازجمله) که طرفداری بسیاریآنجائی از بیک کالم،

برداشت  سبب آنکه آنان دچار سوءه ب و انقالب روسیه است، گرفته از الگو ،«دمکراتیک

اً در در اینجا الزم است به بررسی مختصر آنچه که حقیقت شده هستند، انقالب یاد روند از

بر ظاهراً هم  ،انقالب اکتبر از جنبه ای بسیار مهم بویژه آنکه  .روسیه گذشته است بپردازیم

محفل »همچون )برای مدافعین  انقالب سوسیالیستی  هواداران انقالب دمکراتیک و هم

 .در تاریکی باقی مانده که باید درآن تأمل شود( «مسائل انقالب پرولتری
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 یا -دوگانگی در ساختاراقتصادییعنی اص روسیه است که وضعیت خ این قرار از ماجرا

 بی فرهنگ ترین دهات از مانده ترین شیوه ی مالکیت ارضی وعقب » آنچه که لنین آنرا

 «مالی از طرف دیگر ترین سرمایه داری صنعتی و و پیشرویک طرف 
5

الجرم  نامید  

بطوریکه متحدین طبقه  .بهمراه داشت را انقالب اکتبر صفبندی طبقاتی در دوگانگی در

به  و) روستاها در اما شد؛یشامل م را بورژوازی تهیدست  فقط خرده شهرها، در کارگر

 (دهقانان عمل می کرد ی پوالریزه برابر اسبات فئودالی که همچون مانعی درسبب تفوق من

 .بودند تمامی دهقانانمتحدین پرولتاریادرواقع 

نوع متفاوت  دو طبقاتی ولذا بندی نوع مختلف از صف سان انقالب  اکتبردرحقیقت دو بدین 

انقالب دمکراتیک  و هادر شهرانقالب سوسیالیستی : ش می گذاردنمای به  یکجاانقالب را  از

تشریح چنین  آنرا این هر کسی، از دقیقتر و واضحتر لنین، وضعیتی که خود   .در روستاها

 :است ساخته

 پاشیدگی کامل سلطنت و بمعنای پایان تزلزالت و فرو انقالب بلشویکی پیروزمند»

تقسیم بندی ...  (اشیده بودفرونپاین زمینداری  براکتانقالب  قبل از) زمینداری اربابی بود

«.هنوز آشکار نشده بود نرسیده و تی داخل دهقانان هنوز به نصج خودطبقا
2
 :یا بعبارتی 

بدست  قدرت حاکمه را باتفاق تمام دهقانان من حیث المجموع ما ،5957در اکتبر سال »

رزه طبقاتی در ده هنوز دامنه نگرفته مبا زیرا انقالب بورژوایی بود، این انقالب،. آوردیم

«.بود
3
 

و  محض تسخیر قدرت بتوسط پرولتاریاه باین چشم انداز که  با ،رهبری بلشویکهان لیک

قبل ازانقالب اکتبر  شد، فراهم خواهدهقانان قطبی شدن د دو ی زمینه الغای روابط فئودالی،

                                                           
5
 .5901، فوریه «یادداشت های سیاسی»(  

2
 .656ص . آ.، م«انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد»(  

3
 .677ص. آ.، م«در ده سخنرانی بمناسبت کار»(  
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دهقانان  رولتاریای کشاورزی ونیمه پ و پرولتاریا فراکسیونی از ایجاد ه فکراز پیش بو 

تحقق  بدینسان و پس از تا ودند و آنرا تبلیغ می کردنددرون شوراهای دهقانی ب در فقیر

تمامی  با طبقه کارگر اتحاد از نیز روستاها قدرت سیاسی در انان،قشربندی میان دهق

نیمه  کارگران کشاورزی،) استثمار شوندگان روستا با گرراطبقه ک به اتحاد دهقانان،

سخنرانی در نخستین کنگره کشوری نمایندگان » .شود تبدیل (و دهقانان بی چیز پرولترها

دهقانان تهیدست  کشاورزی و کارگران   ج تهی تالش لنین در بخوبی نشانگر «دهقانان روسیه

 :در انجام این مهم است

 خود معاشوسایل عنی کسانیکه قسمتی ازد کشاورزی و دهقانان تهیدست یزکارگران روزم»

ابزار  حیوانات کاری و کفایت زمین و بقدر و آورند مزدوری بدست می بوسیله کار را

ندارند باید با تمام قوا بکوشند در سازمان های مستقلی بصورت شوراهای مخصوص و یا 

در داخل شورای عمومی دهقانان متشکل گردند تا بتوانند  یبصورت گروه های مخصوص

 و مالکین دهقانان غنی که ناگزیر کوشای عقد اتحاد با سرمایه داران از منافع خود در مقابل

«.هستند دفاع نمایند
 
 

تشویق اعضای آن در جهت تحقق همین  تعیین خط مشی حزب بلشویک و لنین همچنین در

 :هدف، می نویسد

حتمی شوراهای نمایندگان دهقانان باید  بدون منشعب ساختن فوری و حزب پرولتاریا،»

 از یشوراهای مخصوص ران وهای مخصوصی از نمایندگان برزگاشکیل شورضرورت ت

ی دائمی نمایندگان  حداقل جلسات مشاوره یا و (نیمه پرولترها) نمایندگان دهقانان تهیدست

را بعنوان فراکسیون های جداگانه یا احزابی در درون  یک چنین وضع طبقاتیدارای 

تمام شیرین زبانی های  بدون این عمل، .دهدشوراهای عمومی نمایندگان دهقانان توضیح 

برای  بود تنها پوششی خواهد کلی، ها درباره دهقانان بطورمآبانه ی نارودنیک خرده بورژوا

                                                           
 
 .676ص. آ.م(  
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سرمایه مرفهی که فقط نوعی از انواع گوناگون فریب توده ی بی چیز از طرف دهقانان 

«.را تشکیل می دهند داران
 
 

لشویک تحت هدایت حزب ب به بعد اکتبر از – الب روسیههمان مراحلی است که انقاین  بله،

براساس صفبندی طبقاتی  انقالب اکتبر، گونه که گفتیم، یا همان .ام رساندموفقیت به انج با و

 لیکن یکسال بعد .انقالب دمکراتیک در روستاها بود و انقالب سوسیالیستی درشهرها آن،

الریزه یا پ   روند (روستاهابساط فئودالیسم درشدن  بدنبال تقسیم زمین میان دهقانان و جمع)

.قطبیدگی دهقانان تحقق یافت
 
رایط گسترش انقالب سوسیالیستی ش اینکفقط و - اینک 

 :یا بقول لنین به روستاها فراهم شده، ازشهرها

دهات  در آن و بکمک آن،تحت نفوذ پایتخت ها، در انقالب پرولترییکسال پس از»

 بلشویسم را رسید و این انقالب حکومت شوروی و رولتری فرانیز انقالب پ اده افتدور

 ده بوده اند در و همه کسانیکه ازاوضاع با خبرند» :اینکه و «.ساختبطور قطعی مستحکم 

 یعنی) «اکتبر» انقالب خود  است که  5951و پاییز فقط از تابستان  ده ما گویند می

«.رامی گذراند( پرولتری
7
پروسه را اینگونه جمعبندی و خالصه  و سر انجام لنین کل این 

                                                           
 
 .663ص. آ.،م«وظایف پرولتاریادرانقالب ما»(  

 
 : لنین در زمان یادشده به دفعات به این موضوع می پردازد(  

یا  679ص.آ.م ،«سخنرانی درباره کار در ده»)« .هم اکنون قشربندی طبقاتی در ده انجام یافته است»

675) 

میلیون مسلماً قریب ده میلیون  55از این . واده دهقان زارع وجود داردمیلیون خان 55قریب »:و نیز

یا به اسارت ثروتمندان در می آیند و یا  فروش نیروی کارخودزندگی می کنند تهیدستان هستند که با

قریب سه میلیون راباید . مازاد غله ندارند و در اثر دشواری های جنگ بویژه خانه خراب شده اند

میلیون کوالک و ثروتمندو محتکر غله وجود داشته  2حال دانست و مشکل بیش از دهقانان میانه 

 (626ص. آ.، م5951ماه اوت  ،«به پیکار نهایی و قطعی میرویم! رفقا»)« .باشد

7
 .657ص. آ.، م«انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد»(  
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و  امل سلطنتفرو پاشیدگی ک انقالب بلشویکی پیروزمند بمعنای پایان تزلزالت و» :می کند

ما انقالب  (.نپاشیده بود فرواین زمینداری  انقالب اکتبر قبل از) اربابی بود زمینداری

پرولتاریای  با آنتاگونیسم او .بودندبا ما  جملگیدهقانان  .رساندیمبپایان خود  را  بورژوایی

 متحد می نان رااهقد عمومشوراها  .ایدک لحظه بروز نمتوانست در ی سوسیالیستی نمی

آشکار نشده هنوز د نرسیده وتقسیم بندی طبقاتی داخل دهقانان هنوز به نضج خو. ساختند

روی کتاب  زدهقانان تهیدست نه ا .پذیرفت تکامل 5951ستان و پاییز این پروسه در تاب .بود

 ثروتمندان و فع کوالکها،شان با منا می آموختند که منافع بلکه از خود زندگیروزنامه  و

زب خرده بورژایی ح نظیرهر" اس آرهای چپ" .وازی روستا آشتی ناپذیر استرژوب

. بود که منشعب شدند 5951تابستان در همانا و را منعکس می ساختند تزلزالت توده ها

کوسلواکها رفتندا چب ازآنهابخشی 
1

بخشی دیگر آنها که فوقاً ذکر گردید با بلشویکها ... 

«.ماندند
9
 

                                                           
1
 .منظور لنین شورش هنگ چکسلواکها است(  

9
 مجدداً  لنین همین مضمون رادرهمان مقاله،. 656ص .آ.، م«کی مرتدانقالب پرولتری و کائوتس»( 

 :اینگونه شرح می دهد

پرولتاریای روسیه پس ازآنکه انقالب دموکراتیک را باتفاق عموم دهقانان بانجام رساند بطور »

و نیمه  پرولترها منشعب سازد و قطعی به انقالب سوسیالیستی پرداخت ودراین هنگام موفق شدده را

آنجمله بورژوازی روستا  از بورژوازی و و ای آنرا بخود ملحق نماید و آنرا علیه کوالکهاپرولتره

 -لذا دو مرحله و لیکن واقعیت دوگانگی در صف بندی طبقاتی انقالب اکتبر (همانجا) «.متحد گرداند

به شرح و  رها با و ای و پی در پی بودن این انقالب از چنان اهمیتی برخوردار بود که لنین بارها

 :«سخنرانی بمناسبت کار در ده»از جمله در . ن پرداخته استتوصیف آ

باتفاق تمامی دهقانان  ما ،5957در اکتبر سال .این ساختمان دو مرحله ی عمده راطی نموده است»

مبارزه  زیرا. انقالب بورژوایی بود ین انقالب،ا .قدرت حاکمه رابدست آوردیم من حیث المجموع

که انقالب  بود 5951فقط درتابستان  چنانچه متذکر شدم، .دطبقاتی در ده هنوز دامنه نگرفته بو

 (677ص. آ.م)« .پرولتری واقعی در ده آغاز گردید
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 که مناسبات فئودالی   اشدمطرح ب آنجایی می تواند تا «انقالب دمکراتیک»بنابراین سخن از

رچیده بمحض ب لذا دو قطبی شدن دهقانان بوده است و مانع ،بر روستاها  مسلط و گسترده 

به انقالب سوسیالیستی  ،تحقق قطبیدگی دهقانان ومتعاقباً  اربابی،شدن بساط زمینداری 

ی بعنوان معتبرترین راو - این حقیقتی است که لنین .روستاهای روسیه سرایت می کند

و من تعمداً  و تکرار آن پرداخته  بارها به توضیحو بارهاو  مقاالت متعدد در انقالب اکتبر

از  این همهآذرخش بپرسم که چگونه است که  از ام تا نقل کرده اینجا در را ری ازآنهاایبس

های ایران داعیه دار اشراف به آثار  اغلب چپ و  آنکه ویدید وی پنهان مانده است؟ بویژه 

 !و روند انقالب روسیه هستندلنین 

انقالب  و مخالفت وی با) «انقالب دمکراتیک»آذرخش از آنکه طرفداریعجیب 

 چه، !هقانان در ایرانتحقق دو قطبی شدن دکید وی بر ا تأمان است بتوأ ،(سوسیالیستی

در باب تحقق پوالریزه ی خرده  «...مارکسیسمگشتاورد » در آنچه که ما ییدتأ آذرخش در

 :آورده است بودیم،در ایران گفته بورژوازی 

 «حال تجزیهبورژوازی در  مار زیاد عناصر خردهش جامعه و تجزیه طبقاتی سریع در»

 ( 565ص «گری و دیالکتیک قهقرایی برای به رسمیت شناسی رویزیونیسم التقاطی»)

                                                                                                                                           
تصرف  - نخستین مرحله .ما نا تمام می ماند کار اگر ما نمی توانستیم این انقالب را برپا داریم،»

ی کلیه ی مرحله دوم آن چیزی بود که برا .قدرت در شهر و استقرار شکل شوروی کشور داری بود

آن  سوسیالیست ها مرحله ی اساسی بشمار می رود و سوسیالیست ها بدون آن سوسیالیست نیستند و

 عبارت بود از مشخص نمودن عناصر پرولتر و نیمه پرولتر در ده و متحد ساختن آنان با

ن آن سازما .این مرحله نیز بکلی پایان یافته است .پرولتاریای شهربرای مبارزه علیه بورژوازی ده

بحدی  بدو امر برای این منظور تشکیل داده بودیم یعنی کمیته های تهیدستان، در که ما هایی را

جایگزین آنها  امکان یافتیم شوراهایی راکه بشیوه ی صحیحی انتخاب شده بودند، شدند که ما استوار

به  سازمان نماییم که به ارگانهای سلطه طبقاتی، طوری تجدید ایعنی شوراهای روستایی ر سازیم،

 (همانجا)«.رگانهای قدرت پرولتری در ده تبدیل گردندا
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معنی آنست که خرده ه تحقق تجزیه طبقاتی خرده بورژوازی ب حقیقت در - صورتیکه در

هیچ  دیگر لذا و بود منافع مادی اش مخالف انقالبی نوخواهد بورژوازی مرفه بر اساس

مرفه خرده بورژوازی در زیر چتر  وت قشر تهیدس دو به متحد ساختن  نیرویی قادر

 درست پس از) بقول لنیننخواهد بود؛ یا  یست ورهبری طبقه کارگر برای تحقق انقالب ن

  (:روسیه تحقق پوالریزه دهقانان  

 یآن کسانی در بین آنان که مال بیشتر شده اند؛  پاشیده هم  از  ده بورژوامالکین خر»

پرولترها با الغای مالکیت علیه آنها  و دارند، متریان کسانی هستند که مال کدشمن د،دارن

 (759ص.آ.م ،«نهمین کنگره حزب») «.جنگ آشکار اعالم می نماید

نگاه که از انقالب آذرخش هنوز نفهمیده است در جامعه ی سرمایه داری آ بعبارتی دیگر، 

 تنها می د،تجزیه طبقاتی شده ان (دهقانان و) ا که خرده بورژوازیاز آنج صحبت می کنیم،

توانیم از انقالب سوسیالیستی سخنی برانیم یعنی از کسب قدرت بدست طبقه کارگر و متحد 

 .فقیرآن یعنی توده های وسیع خرده بورژوازی 

 هرچندغلط است اما «انقالب دمکراتیک» حزب مائوئیستی به نکته قابل توجه این که اعتقاد

ند معتقداینان چراکه  .شود م جفت میهاته آن ب ست است یعنی تناقضی ندارد و سر ویکد

نماینده  ،نیز حکومت زمینداری بزرگ اربابی بوده و ،ایران فرماسیون اقتصادی مسلط در

بنابراین مرحله انقالب ایران  و تجزیه طبقاتی نشده  هقانان هنوزسیاسی فئودالهاست یعنی د

سرمایه درست بر کید  تأ و آذرخش علیرغم تأیید اما.نه سوسیالیستی اتیک خلق است ودمکر

هم باز ،ر تحقق تجزیه طبقاتی دهقاناندرست ب کید  تأ و علیرغم تأیید و ی بودن ایراندار

تناقضی عجیب و نشانگر این یعنی  و دمکراتیک محسوب می کند، ایران رامرحله انقالب 

 فهمو بلحاظ تئوریک  که وی فرق میان انقالب دموکراتیک و سوسیالیستی را اساساً  آن

 !نکرده است

 و شهرها انقالب اکتبربمثابه انقالب سوسیالیستی در» آنچه که درباره آنکه، نکته دیگر

آن انجام  سر روسیه، آنست که مسیرانقالب   اثباتگر گفته شد «روستاها انقالب دمکراتیک در
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 انقالب پیش بینی نموده و «...دوتاکتیک» که لنین در (نمی توانست بشود و) نشد

 رنگ روسیه هرگز ،عبارتیه ب .کرده بود جدا زهم را «سوسیالیستی» و «کدمکراتی»

 را،فرموله نمود «...دوتاکتیک» باآن مضمونی که لنین در «جمهوری دمکراتیک خلق»

به پیش  واقع شد روسیه عمالً  که آنچه در نمود می توان ادعا باکمی احتیاط حتی .ندید بخود

 سوسیالیستی بودن انقالبات دمکراتیک ودرباب توأمان  تسکیتخمین تر بینی و

تسکی تر لذا .لنین «...دوتاکتیک» به تا بود نزدیکتر (5905 سال «...چشم اندازها»درکتاب)

جنجالی لنین موسوم  مقاله ی راهبردی و می کرد آنگاه که ادعا نمی گفت  چندان هم بی ربط

 و «...دوتاکتیک»ن شده درییتع گذاشتن مسیر بمنزله ی کنار درحقیقت، ،«تزهای آوریل» به

 اوپذیرفتن آرای  ازسوی لنین و «جمهوری دموکراتیک کارگران ودهقانان»حذف مرحله ی 

 در کمیته مرکزی حزب بلشویک مستقر زیرا ،«مقاله ی جنجالی» .است (تسکیتریعنی )

که خواهان ) «... دوتاکتیک» از ارعدول آشک معنیه ب آن را ،روسیه برهبری استالین

به مخالفت  تلقی نموده و (انقالب سوسیالیستی است سپس ووری دمکراتیک خلق جمه

 می ،«تزهای آوریل» انتشار که با شود لنین متهم می بعبارتی، .آن می پردازد شدیدی با

مستقیماً به انقالب سوسیالیستی  و بزند انقالب دموکراتیک را دورمرحله ی ضروری   کوشد

به رهبران  رجوع  کمیته مرکزی و استعفا از ن فقط پس ازلنیانجام  اینکه سر و .برسد

روسیه  در به کمیته مرکزی مستقر به تحمیل عقب نشینی قادر مسکو، و کارگری پتروگراد

  .می گردد

نظرلنین  از ،فرهیخته عنوان می سازد که برخالف آنچه که بهروز شود بنابراین دیده می

فرهیخته برای آنکه  لذا  و ،«سرمایه داری است روسیه، جامعه ی» اینگونه نبوده که هرگز

بیاندازد به وارونه سازی  را جا «جمهوری دموکراتیک» خویش درباب غلط   نظریه ی

خود  بعبارتی فرهیخته میخواهد! نیزتحریف آرای لنین پرداخته است حقایق مسلّم تاریخی و

آنجائیکه مرحله ی  که از بی معنابرساند درست و به این نتیجه گیری نا خوانندگانش راو 
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ایران سرمایه داری  کنونی  در دموکراتیک بوده است، انقالب در روسیه ی سرمایه داری،

 :توجه کنید به سخنان او دیگر یکبار !بود اینچنین خواهد نیز

این است که  یکی دیگرازاشتباهات منتقدان  فرمول  جمهوری دموکراتیک شورایی،»

انقالب  ضرورتاً باید یک جامعه سرمایه داری، درانقالب سیاسی  تصورمی کنند

 که می گویند نخستین کسانی نیستند و تنها طراحان ومعتقدان به این شعار .سوسیالیستی باشد

انقالب دموکراتیک به رهبری طبقه  می تواند یک جامعه سرمایه داری  معین، انقالب در

اثبات می  "ه داری در روسیهانکشاف سرمای" در کتاب 5199لنین درسال . باشد کارگر

 5957اما تا زمان طرح تزهای آوریل درسال  روسیه، جامعه ی سرمایه داری است، کند،

از انقالب دموکراتیک به رهبری طبقه کارگر در  سال پس ازنوشتن این کتاب، 51یعنی 

مطرح می  دهقانان را شعار دیکتاتوری دموکراتیک کارگران و و می زند روسیه حرف

 !!«.کرد

 5957پس از انقالب فوریه  ،«تزهای آوریل» فرهیخته متوجه نیست که طرح وانگهی،

صرفاً به  دموکراتیک به سوسیالیستی مرحله ی انقالب روسیه از تغییر مبنی بر ازسوی لنین

 .بوده است( کرنسکی)بقدرت رسیدن بورژوازی  و (تزار) سبب سرنگونی نماینده فئودالیسم

بعنوان نماینده  که تزار ی انقالب روسیه فقط تازمانی دموکراتیک بودمرحله  بعبارتی دیگر

بمحض سرنگونی آن یعنی بمحض بقدرت  لذا سیاسی طبقه فئودال، درقدرت قرار داشت و

 ازطریق دموکراتیک به سوسیالیستی تغییر می یابد و مرحله انقالب از رسیدن بورژوازی،

 .بیان می گردد (لنین) «تزهای آوریل»

اساساً می  ،«لنینیسم»دربارهنوشته ای تحت نام  ی دربایدگفت که و درباره ناصرپایدار اما

 لذا و منکرشود انقالب روسیه را در «دمکراتیک بورژوایی» وجه یاجنبه ی ود  وج کوشد

و فوریه  درباره روسیه ی پیش ازانقالب اکتبر دیده و واقعیتد  خو انکاربه  مجبور را خود

مستندات صورتیکه  در !!«.داشت وجود پاره ای جاها در ی سرواژبقایا » :نویسد می
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 و فراتر بسیار روسیه ی دوران موردبحث، سبات فئودالی دراحاکی ازآنست که منبسیاری 

شود که پرولتاریای  می  برآورد » :جمله از بوده است «جاهاپاره ای » از گسترده تر

 7/66دهقانان و....ده استش شامل میرصدجمعیت راده درها ،چ5953روسیه درسال 

مبارزه طبقاتی دراتحاد » تلهایم،ب،بنقل از220ص ،5975مسکو، ،NKH.SSS.RV 1970.g.) «درصد

  (61ص ،5جلد ،«شوروی

 مربوط به صرفاً  ضعیف و این حد مناسبات فئودالی تا اگر نمی پرسد پایدارازخود وانگهی،

بعنوان  برای تزار را کاملی ارچنین اقتدپس چگونه می توانسته  ،باشدبوده  «پاره ای جاها »

 ایجادکند؟ (وازیعلیه بورژ) نماینده سیاسی طبقه ی فئودال

چراکه  .نقدی انتزاعیست به نظریه ی لنین، پایدار بنابراین می توان نتیجه گرفت که نقد

روایت لنین درباب سوسیالیستی بودن  گوید ینم مثالً  و بحث مشخص نمی شود پایدار وارد

چراغلط  غلط است و (5957 دراکتبر) روستاها دمکراتیک بودن آن در ب درشهرها وانقال

روستاهای  تسلط مناسبات فئودالی در گستردگی و روایت لنین از نمی گوید پایدار .است

پاره ای » مربوط به سبات صرفاً ااین من و چگونه ربطی به واقعیت ندارد و روسیه چرا

 صفحات پیشین آنرا که من در) لنین رعلیه این رویکردبحث پایدا در .بوده است «جاها

بلکه حرف  .بحث مشخص نمی توان یافت مشخص و نقد اثری از ،(مکررساختم و  آوردم

تأثیرگذاری میان شرایط  و فرق مهم  که این کلی گویی بی ارزش خالصه می شود در پایدار

جنبه ی  انقالب روسیه فاقد ه ونداشت وجود یه نسبت به بقیه اروپااجتماعی روس و اقتصادی 

 شامل بوده زیرا مناسبات فئودالی تنها «دمکراتیک بورژوا» غیرقابل چشم پوشی و نیرومند

حفظ می  خداوند نیز را حکومت تزار البد و) !نه بیشتر می شده است و «ره ای جاهاپا»

به ی پایه ی بمثا ،مثابه ی یک طبقهه ب گسترده ی فئودالها نه خیل عظیم و نموده است و

 !(طبقاتی تزاریسم
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 :زمانی السال نوشته بودآنست که  داخته شودبه آن پر اینجا در موضوع دیگری که باید

مارکس چنین و ،«.توده ای ارتجاعی بیش نیستند طبقات،سایر  - درمقایسه باطبقه کارگر»

رج در نامیده و آنرا تحریف مفاهیم مند «یک نقل قول السالی طراز اول »سخنانی را 

 :ی نویسدتلقی می کند و م مانیفست کمونیست

 ازی قرار دارند،وطبقاتی که اکنون در مقابل بورژ ۀبین هم": در مانیفست آمده است که »

گ اثر تقابل صنایع بزربر تمام طبقات دیگر، .ا یک طبقه ی واقعاً انقالبی استتنها پرولتاری

محصول صنایع بزرگ  ثمره و خود اریاحال آنکه پرولت زوال می پیمایند، راه انحطاط و

قشر پایینی طبقه "عالوه مانیفست می افزاید که ب » :همچنین مارکس می نویسد". .است

س می بینیم که پ .ی کندمسرشتی انقالبی پیدا  و می پیوندد" به زمره ی پرولتاریا" "متوسط

طبقه  قیاس با در و ئودالهافو بورژواها کنار در این ادعا که این قشر ،از چنین دیدگاهی

ص ،«نقد برنامه گوتا») «.پوچی است ادعای کامالً  بیش نیست،" یک توده ارتجاعی" کارگر

25) 

دیدگاه السال  همین ،(«انقالب دمکراتیک»ینمدافع بویژهو ) ایرانی یهاچپبسیاری ازلیکن 

سایر  -گرمقایسه با طبقه کار در» :السال گفته بوداگر به عنوان مثال، .کنندواگو می  را

 :کومله آمده است و «.ک.م.ا»دربرنامه مشترک  ،«توده ای ارتجاعی بیش نیستند طبقات،

که به درجات مختلف در  !(نیز خرده بورژوازی فقیر والبد)تمام اقشار غیر پرولتر ... »

  (.، پرانتز از من است5، ص5بند) !«...حفظ بنیادهای سرمایه داری ذینفعند 

 :استباب انقالب دمکراتیک نوشته  در زیرا یب،همین ترتآذرخش نیز ب

 فشار که زیر ستم و نیز توده های وسیع غیر پرولتر ،ب عالوه بر پرولتاریادر این انقال»

 ای انقالبی به ضد که مبارزه آنجا تا و ینفعندذ اقتصادی حاکم قرار دارند، یاسی واوضاع س

 !«.و مورد پشتیبانی او هستند ولتاریا متحد پر و سلطه امپریالیسم می کنند، حاکم ارتجاع 
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توده های  ،عالوه بر پرولتاریا» انقالب دمکراتیکدریعنی گفتن این که  - این سخنان بله،

 یاسی و اقتصادی حاکم قرار دارند،پرولتر نیز که زیر ستم و فشار اوضاع س وسیع غیر

 ،انقالب سوسیالیستی در  خودبخود بمعنی آنست کهپرولتاریا هستند، متحد بوده و لذا «ذینفع

و لذا متحد  نبودهذینفع  ،یعنی توده های وسیع غیر پرولتر «عالوه بر پرولتاریا»این 

که تصور می کرد در انقالب  این یعنی همان رویکرد السال و .نیستندپرولتاریا 

 !و هیچ متحدی ندارد  طبقه کارگر تنهاست ،سوسیالیستی

 چراشعار» یعنی در مقاله) آذرخش را درجایی دیگر تنادرس فرهیخته همین دیدگاه بهروز

اینگونه عرضه  (30/9/5317،«باشد"جمهوری دموکراتیک شورایی"محوری انقالب ایران باید

 :می دارد

با آن  انقالبی است که طبقه کارگر انقالب کارگری، یابه اختصار انقالب سیاسی پرولتاریا،»

 توده های مردم یا به اتفاق سایر و هم می شکندو زمینداران را در قدرت سیاسی بورژوازی 

انقالب می  سرعتی که مراحل بعدی انقالب و .به تنهایی قدرت سیاسی رابدست می گیرد

 طبقه کارگر که آیا به این بستگی دارد، کامالً  کند تغییرشالوده های اقتصادی ایجاد در تواند

توده های مردم  به اتفاق سایر این کار یا بدست می گیرد، رأساً قدرت سیاسی را به تنهایی و

ستور امروز ست که به همه ی مباحث انقالب در داین درست همان چیزی ا.انجام می شود

 !!«.پاسخ می دهد طی کند ن ایران بایدایران و روندی که مبارزه طبقاتی کارگرا

گرآنست نشان بدست می گیرد، قدرت سیاسی را «به تنهایی» این سخن که طبقه کارگر بله،

یعنی نیمه  درقدرت متحدین پرولتاریا آذرخش به انقالب سوسیالیستی، در رویکرد  که 

  !شده اند انکار و  به کل حذف  دهقانان تهیدست پرولترها و

تفکرات باکونین نوشته بر نقدی که اخیراً  که وی در چرا ،به همین منوال نیز ناصرپایدار

 :می گوید است،
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ر سپهر خیاالت خود یله د پر طمطراق رهایی انسان را ن شعاریک خط در میا » باکونین

تالش می کند تا قشونی  می آید،تدارک لشکر کشی برای نیل به این هدف بر  در می کند،

 .خویش جمع کنددست آخرکارگران به دور و  پرولتاریا دستان دهقان و لمپناز تهی رزم آور

ظام بردگی مزدی الزم برای جنگ با ن از هیچ ظرفیت لشکریانی که بخش مهمی از آنها،

ته شورایی سرمایه ستیز تجمع آنها هیچ نشانی از یک جنبش سازمان یاف برخوردار نیستند،

و در بهترین حالت فقط به درد این می خورند که گوش به فرمان  کارگری برجبین ندارد

بازار رژیم  و زندنداو قال های توخالی سرنگونی طلبانه راه ا داد مشتی سپهساالر شورشی،

 ،«جنبش کارگری و گمراهه آنارشیسم») «....گرم نگه دارندستیزی آرمانگرایانه فراطبقاتی را

 (2056آوریل 

 ت که باالخره واژهاز این باب ر است که نمی توانم خوشحالی خودالزم به ذک ابتدا

ورد گشتا» رد چه، .یافته است را مخفی کنمبه ادبیات پایدار و حکیمی راه  «آنارشیسم»

و مفهوم آن  (سمیآنارش) گفته بودم که پایدار و حکیمی اساساً با این اصطالح« مسمارکسی

 از جانب راست از یک سو صرفالذا بر این پندار باطلند که گویی مارکسیسم  بیگانه اند و

 .نیز و نه هرگز از جانب چپ یعنی آنارشیست ها ریف قرار می گیردمورد حمله و یا تح

باید گفت هیچ تردیدی در این نیست که  باب بحث اصلی خود،در از این موضوع وصرفنظر

 و محوربعنوان  رااهمیت سازمان یابی شورایی ضدسرمایه داری طبقه کارگرباکونین 

 این وجود با درک نمی کرد، تحقق ساختمان سوسیالیسم انقالب سوسیالیستی و نیروی اصلی

بعنوان متحدین طبقه کارگر در  «ی دستان دهقانته» مشخصاً  پایدار، درسخنان فوق از

ان پایدار بسیار سخنمضمون  یا به عبارتی، و ،دیده گرفته شده اند انقالب سوسیالیستی نا

در مقایسه با طبقه »: به آنچه که السال در یک جمله خالصه نمود و گفت شباهت دارد

 !«.کارگر سایر طبقات توده ای ارتجاعی بیش نیستند
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 بینشهائی که ازالسال بارث رسیده بود و با » :وی کهاست شایان ذکر باره لنین در ،مضافاً 

بینشهای مذکور در آن زمان  .کند قطع رابطه می طبقه انقالبی میدانست، تنها پرولتاریارا

 (532ص ،5جلد ،«شوروی مبارزه طبقاتی در» بتلهایم،) «.حاکم بودوسیعاً در اروپا

 و السالی، یعنی تالش لنین درایجاد گسست از رویکرد ین مدعابرای اثبات ا بسیاری شواهد

طرح اولیه تزهای مربوط به » در از جمله  .وجود دارد میان کمونیست ها اشاعه آن در

کشورهای  رابطه با در ناسیونال کمونیستی،برای دومین کنگره انتر «مساله ی ارضی

 :تآمده اس انقالب، در متحدین پرولتاریا سرمایه داری و

 زه ومباره ب را آنها که پرولتاریای شهری باید استثمار شونده دهات، ای زحمتکش وتوده ه»

طبقات  ر کلیه ی کشورهای سرمایه داری ازد بهرحال بجانب خود جلب نماید، یا و ادارد

دهقانان  پرولتاریا یا ثانیاً ... ان اجیرگراوالً پرولتاریای کشاورزی یا کار .هستندزیرین 

ه گروه نامبرده اهالی س .... .یعنی کشاورزان خرده مالک  پادهقانان خرده  ثالثاً ...  کندهپرا

لذا  .دهندریت این اهالی راتشکیل میاکثروستایی درکلیه کشورهای سرمایه داری جمعاً 

... مین استتأدهات نیز تمام و کمال  بلکه در وفقیت انقالب پرولتری نه تنها درشهرهام

 در و ذلت بی نظیر و تفرقه بسر می برند کاتگوری نامبرده که دره س یی هراهالی روستا

نیمه بربریت شرایط  به زندگی در ،کلیه کشورها در و دارند معرض ظلم وستم قرار

فرهنگی در پیروزی سوسیالیسم  و اجتماعی  و در حالیکه از نظر اقتصادی  محکومند،

 (775ص. آ.م) «.ذینفع می باشند

 :می گوید - آشکارتر و - لنین در جای دیگر

بلکه یک  روی توده های خلقی نیست، بر ارگردیکتاتوری طبقه ک دیکتاتوری پرولتاریا، »

 ارکس این موضوع راخواندن م کسی که با هر» :دهد کهادامه می و «.طبقاتی است اتحاد

توری دیکتا» :که این و (316ص.آ.م) «...سوسیالیسم نفهمیده است از چیزهیچ ، باشدنفهمیده 

قشار ا و ،پیشقراول زحمتکشان طبقاتی میان پرولتاریا،اتحاد  از یشکل بخصوص پرولتاریا
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دهاقین، روشنفکران  د،رمایان خرکارف خرده بورژوازی،) کشانپرولتری زحمت غیر متعدد

 که هدفش سرنگونی کامل سرمایه از این اتحادی است .یا اکثریت این اقشار است (غیرهو

 ،در قدرت مجدد اقداماتش درجهت استقرار و قاومت بورژوازی یان بردن کامل مم

 (315همانجا، ص ) «.استقطعی سوسیالیسم   ساختمان و تحکیم

مصالح دهقانان زحمتکش و استثمار شونده اختالف  و مصالح کارگران مزدور بین » :نیز

 فقط .مایدمین ندو آنها را تأ میتواند مصالح هر کامالً سوسیالیسم  .وجود ندارداساسی 

حاد کارگران با دهقانان زحمتکش ات ») «.مین نمایدتأرا یالیسم می تواند مصالح آنهاسوس

 مبارزه تا پای جان است و سراسر انقالب مبارزه آنهم» :و (570ص .آ.م ،«استثمار شوندهو

راه رهایی  ان درکانون تمام مجاهدات همگی ستمکش و ستمکشان تمامپرولتاریا طبقه پیشرو 

 (766ص. آ.، م«انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد») «.ش استخوی

 :که فرهیخته می نویسد نکته بعدی این

باالخره موجب  ایران، سرمایه در سرمایه جهانی و رشد رشد ممکن است گفته شود »

بقای  اگر .داد خواهد تغییر ترکیب طبقاتی را  نتیجه در و شد، صنعتی شدن این کشورخواهد

تولیدی مسلط  بین روابط  تضاد و بکشد ایران به درازا سرمایه داری در شیوه ی تولید

 ما چاچوب نظام سرمایه داری حل شود، حقوقی در روبناهای سیاسی و سرمایه داری و

یم جمهوری اسالمی ایران بدون یک انقالب کارگری ازبین رژ اگر .نیستیممنکراین امکان 

ایران  اقتصاد تعارف سرمایه داری تبدیل شود،یک قدرت دولتی م  قدرت دولتی به و برود

مبارزه  انکشاف جدید با صنعتی تبدیل شود، به یک اقتصاد یک اقتصادعقب مانده، از

یعنی  .ماهیت سوسیالیستی باشد  آن زمان ممکن است انقالبی سیاسی با انقالب در طبقاتی،

 (9 و 1 ص) «.به دست بگیرد قدرت دولتی را بتنهایی بتواند طبقه کارگر

 اساس غلط است از ،انقالب سوسیالیستی صفبندی طبقاتی در درک فرهیخته از اول اینکه

 قدرت سیاسی را یست که طبقه کارگرن درانقالب سوسیالیستی قرار (همانگونه که گفتم و)
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یعنی  بدست می گیرند که قدرت را هستند واقع شوراها بلکه این در بدست گیرد «تنهاییب»

دهقانان فقیر بیک  و نیمه پرولتاریا، و بمثابه فروشندگان نیروی کار، کارگرشوراهای مردم 

 .استثمارشوندگان ی کالم کلیه

باالخره موجب  هانی ورشدسرمایه درایران،رشدسرمایه ج » :این که گفته شده است دوم،

 ایران کنونی را البد به این معناست که فرهیخته ،«صنعتی شدن این کشورخواهدشد

   صنعتی شود آینده، در است تا روزی و منتظر و  میداند (نیمه فئودال شاید و ) کشاورزی

 ما !«داد خواهد تغییر طبقاتی را مبارزه انکشاف  و نتیجه ترکیب طبقاتی جمعیت در و»

 نه می تواندایران کنونی چگو درنیروی کار  فروشندگان یمیلیون 22وجود  نمی دانیم آیا

تبدیل  به کارگر جمعیت باید از چه مقدار و ن کشورتلقی شودبمعنی غیرصنعتی بودن ای

مناسب  انقالب سوسیالیستی  فرهیخته، آقایجناب  ازنظر   ،«ترکیب طبقاتی جمعیت» تا شوند

جمعیت فعال »: 93آمار ایران مربوط به سال  طبق گزارش مرکز بر اکنون و) باشد؟

 .دارددراقتصاد ایران وجود  ل شغ 53و  زاره691  میلیون 25 و میلیون نفر، 23رکشو

بخش  رد ،107و هزار 16و میلیون  6بخش کشاورزی شاغالن در تعداد براساس این آمار

و  هزار 597میلیون و  50 بخش خدمات در و 967و هزار  253 و صنعت هفت میلیون 

مطبوعات کشور  در روزانه  همین واقعیت بطور (.20/7/93شرق، ) «.است نفر 259

  22دادهای کاری کل قرار درصد 93شتراز هم اکنون بی به گزارش مهر، » :شودتکرار می 

 باعث افت شدید این شرایط، اکثر یک ساله است و موقت وحد کشور، میلیون نیروی کار

 (3/6/96 همان،) «.آینده شغلی خودشده است نگرانی کارگران از امنیت شغلی نیروی کار و

 تضاد» یعنی رژیم جمهوری اسالمی بمثابه دولت دینی، وجود فرهیخته دراینجا سوم آنکه،

که  رامانع این می داند«حقوقی روبناهای سیاسی و بین روابط تولیدی مسلط سرمایه داری و

 بخودی خود، ،سخنان اینلیکن  و !سوسیالیستی تلقی کنیم بتوانیم مرحله انقالب ایران را

ه انقالب ایران نداشت مرحل وجود «دولت دینی» دوران حکومت شاه که در بمعنی آنست که

مرحله انقالب ) بقدرت رسیدن جمهوری اسالمی، و 57باقیام سال  و سوسیالیستی بوده،
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 از ایران حکومت در تغییرهر یعنی با شده است، «دموکراتیک» افول کرده و ،(ایران

 سوسیالیستی ودموکراتیک به  مرحله انقالب از برعکس متعارف به غیرمتعارف و

 !!می شود «پائین باال و »و دائماً  ،تغییر دچار کس،برع

خویش برتئوری انقالب  به فرموله نمودن نقد بهروزفرهیخته درانتهای جزوه ی خویش، اما

 :می نویسد و سوسیالیستی پرداخته 

 :جمعبندی نمود نکته اساسی زیر 6می توان در  کل این بحث را درپایان، »

 اه طبقه کارگربه منافع طبقاتی خود است وآگه های میلیونی انقالب سوسیالیستی کار  تود 5

سندیکاهای مستقل  حزب کمونیست، مانند) سازمانهای مختلف پرولتری این کارگران باید در

 (52ص) «.متشکل شده باشند (وغیره  کمیته کارخانه شوراها، کارگری،

نه  است و نیازمند هااین به همه  انقالب سوسیالیستی پیروزیلیکن  .بدون شک چنین است

فرانسه   انگلستان و و  آلمان درغیراین صورت،! مرحله ی انقالب سوسیالیستی تعیین

این وجود هیچ آدم  با و د،نندار شمرده را فوق بر آن شرایطی که فرهیخته در کنونی نیز

 !کاهش نداده است و تغییر سوسیالیستی به دموکراتیک، را از عاقلی مرحله ی انقالب آنها

 :فرهیخته جمعبندی خود را اینگونه ادامه داده است

 ۀبرنام از پرولتر غیر استثمارگر   هواداری میلیونها زحمتکش غیر همدلی و 2 »

شیوه تولید سوسیالیستی شرط الزامی پیروزی انقالب  برای استقرار سوسیالیستی

 (همان)« .سوسیالیستی است

شرایط نه  مرحله ی انقالب است و تعیینلیکن اینجا صحبت برسر .یقیناً اینچنین است 

 آلمان و زمان حاضر در در فرهیخته دراینجا برشمرده،  مضافاً آنچه که .آن  پیروزی

هیچ آدم عاقلی به این سبب مخالف این نیست که  اما فرانسه نیزغایب است، و  انگلستان

 !سوسیالیستی است مرحله ی انقالب آن کشورها
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 :فرهیخته ادامه میدهد

این  دارد و رای انقالب سوسیالیستی به عالی ترین دموکراسی نیاز پرولتاریاب 3»

پرولتری نمی  توده های زحمتکش غیر خود کارگران و از هیچ کس بهتر دموکراسی را

 ایجاد انقالب دموکراتیک به رهبری طبقه کارگر با یعنی درایران، .فراهم کنند توانند

 گذاربه انقالب سوسیالیستی، وارکردن راه دربرای هم جمهوری دموکراتیک شورایی،

 (همان) «.یک ضرورت است همچون انقالب اجتماعی،

واقع  در ،«پرولتاریابرای انقالب سوسیالیستی به عالی ترین دموکراسی نیازدارد »این که

 است که می گفت مرحله ی انقالب از پیکار 2سیاسی تئوریک مندرس کهنه و همان سخن

 آلمان، مرحله ی انقالب کردی که برطبق آن،روی .اسی تعیین میشودطریق عیار  دموکر

برای انقالب  پرولتاریا» چرا که بقدرت رسیدن هیتلر، پیش از سوسیالیستی بوده است البته تا

 لذا تعطیل و را (دموکراسی) وهیتلرآن «سوسیالیستی به عالی ترین دموکراسی نیازدارد

که  5965سال  در و پائین کشید  ه دموکراتیک،سوسیالیستی ب مرحله ی انقالب را از

 از ی انقالب مرحله باری دیگر دموکراسی مجدداً برقرارشد، باسقوط هیتلریسم،

 رفتن هر آمدن و با کشوری، هر بدین قرار و به سوسیالیستی جهش نموددموکراتیک 

جان همه به  تا دبشو« و پائین باال»بدفعات  و آن حد مرحله ی انقالبش می تواندتا دیکتاتور،

 !لب آید

 !ما را دست انداخته است تعیین مرحله ی انقالب، ۀفرهیخته به بهان بهروز !آری

 :وسرانجام وی می نویسد

تالش برای سازماندهی انقالب دموکراتیک به رهبری طبقه کارگرنه تنها به معنی به  6»

 (همان) «.به آن است رگذا  برای بلکه تنهاراه، عقب انداختن انقالب سوسیالیستی نیست،
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به  راه برای گذار آنجائی بعنوان تنها فقط در انقالب دموکراتیک به رهبری طبقه کارگر

بلکه درکله ی قدرت  جامعه که فئودالیسم نه فقط در شود انقالب سوسیالیستی محسوب می

کشورهایی که چنین نیست بلکه  در لذا .حضوردارد دوران تزار روسیههمچون  سیاسی

 و) بدست گرفته است وازی هم درمناسبات اقتصادی غلبه دارد و هم قدرت سیاسی رابورژ

 ،سوسیالیستی باشد تواندانقالب فقط می لۀمرح ،(طبقاتی شده اند ۀاز اینرو دهقانان تجزی

 .کنندگان علیه استثمار رهبری پرولتاریا،بانقالب  کلیه ی استثمارشوندگان  :همچون ایران

 !فهم نکرده اند آنرا هنوز متأسفانه م است که امثال فرهیختهاین الفبای مارکسیس

 دموکراتیزه کردن  اقتصاد» درباره ی جزوه ی فرهیخته آنست که وی چندبار کالم  آخر و

صفحه  بعنوان مثال در ،جزء وظایف جمهوری دموکراتیک شورایی نامیده است را «کشور

 :یالیستی می نویسدمدافعین تئوری انقالب سوس رویکرد هنگام نقد و 2

انقالب دموکراتیک نوین که  کلی با ه ترتسکیستی به طورشب دیدی ترتسکیستی یا آنان با »

دردست داشتن  با این انقالب طبقه کارگر در است و انقالبی سیاسی به رهبری پرولتاریا

به  کشور اقدامات خود نخست به دموکراتیزه کردن اقتصاد ۀسیاسی در رأس هم اهرم قدرت

 طریق قدرت سیاسی  مستحکم شده ی پرولتاریا و سپس از نفع توده های مردم می پردازد و

 تغییر فرهنگ کشور، مسائل اجتماعی و دادن دموکراتیزه شدن اقتصاد، اساس مبناقرار بر

 !«.مخالفند می کند، سوسیالیستی آغاز به شیوه ی تولید جامعه را در موجود شیوه های تولید

 (2ص)

 .نقاط قّوت وضعف ترتسکی ندارد دگماتیسم چپ ایرانی هیچ دیدعینی ای ازگفت  دبای ابتدا

آرای حزب توده آلوده اند دراین رابطه  نیز استخوان به استالینیسم و مغز تا اینان که هنوز

فی که یتعر با یعنیاست بعنوان یک دشنام  «ترتسکیسم»آن  و فقط یک کلمه رامی شناسند

هیچ  میان اغلب چپ های ایرانی، لذا در !«دشمن مردم» :ی کردآن ارائه م استالین از

شیوه ی  ندارد؛ رامشخص  تئوریک و نقد بررسی و تروتسکی ارزش مطالعه، از نوشته ای
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شیوه ایست که درمواجهه  می نامید،« نفی ویژه»نچه که هگل آنرامکانیکی بجای آ نفی

نمی  آنها ازخود .انی رواج دارددهها سال است که درمیان اغلب چپ های ایر باترتسکی،

 5905انقالب  دو درهر شوراهای کارگری روسیه آیا می توان کسی که در صدر پرسند

کمیته مرکزی  ترین فرد بااستعداد » را لنین در وصیتنامه خویش او قرار داشته و -5957و

ارتش  ی هسازماندمضافاً ترتسکی  ن سادگی دورانداخت؟به همی ارزیابی می کند، «کنونی

بیک کالم یکی  و نویسنده ای حقیقتاً فرهیخته انقالبی پرولتری و ،خارجه کمیسرامور سرخ،

راویان معتبرانقالب  ۀهم استالینیستها، بجز بوده که،رهبران اصلی انقالب روسیه  دو از

 لوکزامبورگ است که در مقاله، رزا همه، از معتبرتر و .داشته اند آن تأکید روسیه بر

یعنی لنین  رهبر اصلی انقالب اکتبر دو بلشویکها، عملکرد هنگام نقد و «روسیهانقالب »

 نقد باید ترتسکی را بیک سخن، .موردخطاب قرارمی دهد را استالین نه لنین و و ،ترتسکیو

 هر که از این رفتار گرنه، و .تجربه کرد شناخت و را باز منفی او و جنبه های مثبت و کرد

خالص کنیم،هیچ کمکی   جانمان را ،«تسکیسمتر» گفتن   آوریم بانمی  در موضوعی که سر

 که آن نیز فاقد دارد وجود گرایشی نیز ،این تفکراستالینیستی درنقطه مقابل  )!نمی کند

 را «کیش شخصیت ترتسکی» لذا می کوشد نگرشی انتقادی نسبت به ترتسکی بوده و

 !( کند «کیش شخصیت استالین» جایگزین

 .حتوای بحث آقای فرهیختهبازگردیم به م 

 بمنزله ی آنست که ویاز دید  «کشور دموکراتیزه کردن  اقتصاد » آیاما می پرسیم لیکن 

ات انحصار را از روی مناسب و سیادت سرمایه ی مالی «جمهوری دموکراتیک شورایی»

دموکراتیزه »و  «سرمایه داری رقابت آزاد»یک  می کوشد سرمایه داری برمی دارد و

 !!کند؟ جادای «شده

 ،«اقتصادی روابط دموکراتیک   »تحت یک  مردم، به این معناست که همه ی آحاد شاید یا

 بتوسط تشکیل  حق ندارند اما سود  آن بهره مندشوند از و سرمایه گذاری کنند می توانند
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 !!نقض کنند؟ را «کشور دموکراتیزه بودن اقتصاد » اصل   کارتل، تراست و انحصار و

 و سوی دار درخواستی است که از همان  درضمن، ،«کردن  اقتصادکشور دموکراتیزه»

 .میشود شده و فریاد به اینسو، زمان تأسیس جمهوری اسالمی از لیبرالهای ایران ۀدست

شدن فضای  ازب و «اقتصاد  دولتی» تعدیل   عقب کشیدن و ایران خواهان   یسمبعبارتی لیبرال

 همچنان، برای تحقق  آن، است و !(یزی خصوصیعنی بورژوا) «مردم» نفعه اقتصادی ب

 !یقه ی خویش میدراند

 که اینهرچقدر که به سر  خود می کوبیم بازهم نمی توانیم بفهمیم  ما ازآنجائیکه ،بنابراین

 ،بتوسط حکومت انقالبی  جمهوری دموکراتیک شورایی «کشور دموکراتیزه کردن  اقتصاد»

بیان   آنجائیکه از و ؛است کجا آورده آنرا ازفرهیخته  صیغه ای است و چه جور دیگر

وی و  ازسوی ،نیزرا  (بورژوازی دولتی  حاکم درتقابل با) خواسته های بورژوازی لیبرال

 نشنیدن بزنیم وبه ندیدن و  خود راعجالتاً که  ناچاری مایلیم سر از ،می دانیم بعیدآذرخش 

 !!را نگفته استکه فرهیخته اصالً چنین چیزی براین بگذاریم  فرض را

 بطورکلی مشکل اساسی روشنفکران آکادمیک، و آذرخش، مشکل اساسی فرهیخته ولیکن 

 و کاری ندارند بمثابه واقعیت روسیه اکتبر دوانقالب فوریه و فرایند به خود   اینست که آنها

 ،ها واقعیت روشن   نه درمحیط زمینی و نوشته ی آنها، کل هردو ولذا .به آن نمی پردازند

 از آنجا و از واقعیت به انتزاع،» .چرخ می زندفضای صرف مفاهیم انتزاعی  لکه درب

که قرار است به  بخش بویژه آن .بی معنا روشی است برای آذرخش، ،«به واقعیت  (مجدداً )

شده ی آذرخش به  نوشته ی یاد اینچنین است که می بینیم هردو بله، .رجوع شود «واقعیت»

لیکن  صرفاً درسطح  انتزاع؛ منتها پرداخته است، می توان کرد موضوعی که فکرش را هر

سخنی گفته نمی شود  یعنی هیچ کجا !هیچ بمثابه واقعیت، رخدادها به پرداختن واقعیت و

 کدام طبقه جایگزین آن شد؟، انقالب فوریه حکومت  کدام طبقه سرنگون و اینکه در ۀدربار

 در مخالفت کمیته مرکزی مستقر موردچرا مطرح و چه نظریه ای را« تزهای آوریل»

 کدام طبقات را ساقط نموده، قدرت سیاسی کدام طبقه را انقالب اکتبر روسیه واقع شد؟،
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 ییری درچه تغ انقالب اکتبر از ماه بعد 9 بقدرت رساند؟، روستاها رادر ینکدام درشهرها و

هیچ کدام  این قبیل، زسؤاالتی ا بله، چرا؟، و آمد انی بوجودترکیب شوراهای انقالبی دهق

زیرا این  داشت نخواهد و دندار سهراب شباهنگ نداشته، فرهیخته و ربطی به آقایان بهروز

  !ایشان نداردجناب ربطی به  آن، و بمثابه واقعیت اند رخداها همانا  موضوعات

 انقالب سوسیالیستی از دید میان انقالب دمکراتیک و مربوطست به رابطه  نکته آخر و

 :وی می نویسدچراکه  .مائوئیستیحزب 

بسوی انقالب  بمثابه دوره گذار امپریالیستی  ضد بسرانجام رساندن انقالب دمکراتیک و »

 («باسالح نقد») «.سوسیالیستی

مبارزه  نگاه ایشان بمعنای آنست که ازبه چه معناست؟ و آیا این سخنان می پرسیم  لیکن ما

 که می توان و گمان می کنندن ااینکه آن و داری جداستسرمایه  مبارزه با با امپریالیسم از

سپس  و میان ب رد، ابتدا امپریالیسم را از ،«ضدامپریالیستیانقالب دمکراتیک و» باید دریک

 و آنان چنین می اندیشند آری،  دست زد؟ ضدسرمایه داری به یک انقالب سوسیالیستی و

 یا وظایف انقالب دمکراتیک « قدباسالح ن » است که نویسندگان درست به همین خاطر

 :را اینگونه توصیف می نماید  «امپریالیستی ضد انقالب دمکراتیک و» بقول خودشان

خرابکاری  و قطعی وابستگی اقتصادی به امپریالیسم آمریکا مسئله درهم کوبیدن کامل و »

سرنگونی » انقالب دمکراتیک بمثابه نیز و ،«.مستقل جامعه ما آزاد و امپریالیسم در رشد

 مضموندرضمن عین همین ) (.همان) «نظام کمپرادور وقطع کامل سلطه امپریالیسم

کتاب  206  صفحه  در چراکه نویسنده مذکور .تنیزآمده اس «پرواز پرنده نو» رکتابد

به پیروزی رساندن انقالب  »ۀ بعنوان ثمر را «قطع وابستگی به امپریالیسم» خویش

 !(معرفی می نماید« دموکراتیک

نظرلنین درباب  رویکردی را به روند حقیقی انقالب روسیه وچگونه می توان چنین  اما

 اه مائوئیستنظر اینکه از و  انقالب سوسیالیستی ربط داد؟ رابطه میان انقالب دمکراتیک و
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 را (ناسیونالیست درعمل و سوسیالیست درحرف،یعنی ) «ناسیونالیست سوسیال» اصطالح

 ن اطالق نمود؟به چه کسانی می توا

رابا  می دیدیم که سواحل ایران درخلیج فارس که امپریالیسم را درک ت  قرمز زمانی بود بله،

نه در  و اینک نیز به همانگونه می بیند وحزب مائوئیستی آنرا کشتی به توپ می بست،

به همین سبب است که وی می خواهد ابتدا از شّر امپریالیسم  و !مناسبات سرمایه داری

 !!سپس یک چاره ای  برای سرمایه داری بیاندیشد تا ص شودخال

حقیقی میان  متوجه فرق واقعی و بیافزایم که وی اساساً  نیز باره حزب مائوئیستی این را در

بهمین سبب  نشده و دیکتاتوری پرولتاریا انقالب سوسیالیستی جمهوری دمکراتیک خلق و

 «بمثابه شکلی ازدیکتاتوری پرولتاریا کتاتوری دمکراتیک خلقیقراری د بر » :سخن از

 متحدین پرولتاریا ازآنجائیکه درواقع، بعبارتی دیگر، .به میان آورده است («باسالح نقد»)

 تمامی دهقانان متحد دمکراتیک، درانقالب) بایکدیگرمتفاوتند ،انقالباین دومرحله از در

 ۀتحتانی واستثمارشوند درانقالب سوسیالیستی فقط بخش اما پرولتاریا محسوب می شوند

  .تلقی نمود ازدیکتاتوری پرولتاریا «شکلی»توانجمهوری دمکراتیک خلق رانمی  ،(آنان
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