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 مارکسیست بود؟ ایراندر  توان چگونه می

 6311ایران در سال  میونماعیون عاهای اجت در پرتو پرسش
 

 

داری بنیان  سرمایه اروپایدر  م میالدیی نوزده ی اول سده که در نیمه ،اروپایی، کاربست مارکسیسم غیر دنیایدر 

 خواه   رهایی مبارزانتأمل و پرسش  موضوع همیشه. است بودهطرح مهمواره بغرنجی نظری و عملی  چونشود،  می

 اجتماعی جاری است، جنبشآن جا که در  ،توان چگونه میدر نهایت، این که . ستکشوهای مختلف جهان قرار گرفته ا

و  ؟و عمل کرد همارکسیست اندیش چون هم ،عینی و مشخص تاریخی  شرایط یک توان در  چگونه می ؟مارکسیست بود

 پیوستهتا امروز  ارکسم زمانپرسشی است که از ؟ رفتار کردکمونیست چون  جدیدعصر  مکان و هر زمان  در یک کالم، در هر 

  .است خود( های)  پایان  پاسخ بی جویای  

ی امکان  در باره اوی هشتاد  سده نوزده، از  در دهه مارکس، عمرهای پایانی  که در سال هستندنخست انقالبیون روس 

های اشتراکی  مالکیت یا ها آبشینبا تکیه بر  یعنی ی دهقانی  آن زمان،  به کمونیسم در شرایط خاص روسیه« ویژه گذاری»

داری  که آیا راهی متفاوت از آن چه که در غرب  سرمایه استها این  پرسش آن. کنند می جو  و  پرسزمین در آن سامان، 

به وجود دارد؟  ،شود میداده   نسبت یی مارکس و به نظریه گردد میرفته چون تنها گذار ممکن به کمونیسم تلقی  پیش

مارکس، از جمله در مکاتبات خود با  ؟استپذیر  داری تصور کمونیسم بدون گذر از سرمایهعبارت دیگر آیا گذار به 

فوق ی به معما« غیر کالسیک»آورانه  و  ، پاسخی نو2881در سال  مانیفستو در پیشگفتار چاپ روسی  زاسولیچ راو  

 .   کردخواهیم  مارکس پاسخبه ای  اشارهدر این نوشتار . دهد می

 دهند که می روسیه و پس از آن، پاسخی 2121انقالب  پیدر  ،نیز های روس دانیم که بلشویک ، میقپرسش فو بهاما 

 دیداز  کهمارکسیسمی  ،راند میسخن مارکسیسم " خالق کاربست  "از  همواره لنین. است "جزمی غیر " شان بنا بر ادعای

گفت که تئوری مارکس زمانی انقالبی  او می. شود" نطبقم" ،ی تزاری روسیه این جاو در  ،ی هر کشور باید با شرایط ویژه او

ی ضعیف  گسست انقالبی در حلقه: هایی چون  از این رو نظریه. گردد تحلیل مشخص از شرایط مشخصاست که قادر به 

ا البته ها ر این. کند ی انقالب اکتبر مطرح می را در آستانه حکومت شوراها و اتحاد کارگران و دهقانان فقیر، امپریالیسم

. آوردشمار  به آن زمان دموکراسی   سوسیال کالسیک   جزمیات  از  « انحراف » چون بندی تئوریک، ، حداقل در فرمولتوان می

شود بلکه به جای آن و به نام آن دیکتاتوری  گاه به معنای واقعی ایجاد نمی در این کشور هیچ حکومت شوراهادانیم که  می

به یقین د که شک می به میانرا  ساختمان سوسیالیسم در یک کشورتئوری  ،چنین هم ،لنین اما. گردد حزبی برقرار می تک

به طور عمده نزد  البته نظریهاین . داشته باشدمارکسی ( انترناسیونالیستی)روای  ی جهان نظریهتواند با  می سنخیتی کمتر

باختر پرولتاریایی در   انقالب سرآغازه انقالب روسیه شود ک می بیانشرط  پیشلنین و آن هم در ابتدای فردای انقالب با این 

 کشورهای ،(در آلمان ویژه و به از جمله)انقالب سوسیالیستی در غرب  یاریو در نتیجه به  گردد میرفته  داری پیش سرمایه

 .رود از میان می یبه کلدانیم که با استالین شرط فوق  می. شوند می هدایتمانده نیز به سوی سوسیالیسم  عقب

روشن شده است که  مابر  هامروز. شود می دینی قانونچون رسمی  تبدیل به دکترین ساختمان سوسیالیسم در یک کشور

در کشورهای موسوم به مهیب  یویاتانل  ، روسیه با شرایط مشخص تئوری مارکس استالینی   -لنینی" خالق انطباق"

 آن مقابل ی در نقطه ، به طور کاملآورد می دنیابه  و هولناک اجتماعی هیوالیی. آفریند می ًا موجودعسوسیالیسم واق

در برابری و رهایی از آزاد  ی مشارکتی و ا جامعه :کرد مببارزه میبرآمدنش برای که مارکس  ای خواهانه ی رهایی جامعه

 .خواهیم کرد ای رهنیز در پایان  این نوشتار اشابه این موضوع . (مانیفست کمونیست)ی مالکیت، سرمایه و دولت  سلطه
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را با  خود مارکسیست بود  ی کشور توان در شرایط ویژه چگونه میکه پرسش   نیستند مبارزانیاما انقالبیون روس تنها 

یعنی در متن انقالب مشروطیت، از  ،2198اجتماعیون عامیون تبریز در سال . گذارند میپردازان سوسیالیسم در میان  نظریه

پردازان اصلی  ظریهبا ن نگاری نامهرا، این بار در  ای همین سؤال به گونهکه  هستندزمینی  اورزمره نخستین کنشگران خ

 ،های بعد و سپس در سال - ها دانیم که اکثر آن می. کنند میکائوتسکی و پلخانف، مطرح یعنی  یغرب دموکراسی   سوسیال

به شدت متأثر  گیرند که را در پیش می راه و روشی - در ایران و سوسیالیسم بخش عمده و غالب جریان هوادار مارکسیسم

و به تدریج با  گیرد شکل میی بیستم  که در ابتدای سده ای ایدئولوژی. است استالینی- از مشی و ایدئولوژی لنینی و ملهم

م نخستین اقدا ،با این حال اما. شود چیره می ز جنبش کارگری و سوسیالیستی جهانانقالب اکتبر بر بخش بزرگی اپیروزی 

در مورد  ،اروپایی  رهبران سوسیال دموکراتو پیگیری  گفت و گویی آزاد و نظری با  برقراریهای ایران در  دموکرات سوسیال

در حد ی ایران،  این مبانی در شرایط ویژه عملی   پذیذی   ی چگونگی تحقق ترین مبانی مارکسی، درباره ترین و اساسی مهم

های جوان ایرانی در آن زمان، یعنی  دموکرات این سوسیال اقداماهمیت . آید به حساب می و جسورانه ابتکاری بدیعخود 

اش، با این که امروزه   ترین مبانی ترین و اصلی ها از مارکسیسم در مهم آن  های که پرسش است اینسال پیش، در  291در 

و  رهایشی  که مسأله است ی آنانی های امروزی ما و همه چنان پرسش ، همباشند طرح می نوینیهای  جو و پرس

 .  اند دادهقرار خود  ی دگرسازانهو  را در دستور کار فکری و عمل اجتماعی  6خواهی رهایی

در پرتو  ها و جایگاه آن از مارکسیسم ییها این جستار، بازبینی پرسش ما در تأملموضوع بدین ترتیب،  پس

این  .میالدی است آغاز سده بیستپرداز سوسیالیست در  با دو نظریه نخستین اجتماعیون عامیون ایران های نگاری نامه

ی فارسی  برای خواننده یدانشگاهی به زبان فرانسه ارائه شده است و اکنون با تصحیحات و تغییرات ابتدا در کادری  نوشته

  7.شود زبان عرضه می

 درآمد

کمونیستی مارکس در دنیای  -کاربست  تئوری  انقالبیپذیری یا چگونگی  گونه که در باال اشاره کردیم، امکان  همان

ی نوزده میالدی  ی سده تولدش در نیمه ابتدایاین نظریه از   ناگشوده مشکلاروپایی، از جمله در جوامع آسیایی،  غیر

داری و  ایهکه سرم، قرار داردی استبداد و استعمار  زیر سلطهکه شود  نمایان می ای جامعهویژه در  به معضل فوق. باشد می

  .اند تقابل باهمدر  ،خود وجودی بنا بر سرشت آغاز، همان از اما اند، ، ناتواناند گیری آن در حال شکل یپرولتاریا

اند، با  ی بیستم، روشنفکران هوادار سوسیالیسم که به تازگی پا به میدان سیاسی گذارده در ایران نیز، در آغاز سده 

ها در برابر این پرسش اساسی  آن. شوند رو می به ست مارکسیسم به لحاظ نظری و عملی روکارب( پروبلماتیک)انگیز  مسأله

توان در شرایط مشخص  ایران  زمان  خود، که مبارزه علیه استبداد و خودکامگی برای حکومت  گیرند که چگونه می قرار می

عمل کرد؟ این همانا  سوسیالیستی ، مارکسیست بود یا بهتر گوییماست قانون به امر اصلی اجتماعی تبدیل شده

 . کنند مطرح می 2198پرسشی است که بخشی از نخستین اجتماعیون عامیون ایران در سال 

ایران، ی   زمان با انقالب روسیه و یک سال قبل از آغاز مشروطه میالدی، هم 2191موضوع از این قرار است که در سال 

 ،اند روی آورده( دموکراسی  زمان خود سوسیال)که به افکار مارکسیستی ( نفر 18گویند نزدیک به )تعدادی از جوانان ایرانی 

موکرات  قفقاز در  های سوسیال ها با گروه آن ،از این پیش. زنند در تبریز می (مطالعاتی)دست به تشکیل محفلی روشنفکری 

مرکز اصلی . صنعتی است ای اندازهخیز و تا  نفتای   در آن هنگام، منطقه دانیم که قفقاز، می. اند بادکوبه تماس برقرار کرده

کارگری و در  سرزمیندموکرات ایرانی در این  های سوسیال نخستین گروه. مهاجرت ایرانی برای کسب کار و تحصیل است

. اند  ی ایرانی تبار دهند در اکثریت خود از ارامنه می افرادی که محفل تبریز را تشکیل . گیرد بین مهاجران ایرانی شکل می

با این هدف که  .اند اند و اکنون به محل سکونت خانواده و دوستان خود در تبریز بازگشته ها در روسیه تحصیل کرده برخی از آن

، 2198ویژه در پایتخت دوم ایران در سال  اما با رشد جنبش مشروطه، به. گیرند های خود را در عمل به کار آرمان

با محفل خود چه کار کنند؟ آن را تبدیل به تشکیالتی سیاسی : گیرند رسشی مبرم قرار میعامیون ما در برابر پ اجتماعیون

ای؟ پس در این شرایط  گری در امور کشور و شرکت در انقالب نمایند؟ اگر آری چگونه و با چه مشی و برنامه با هدف دخالت

شوند که  متوجه می سریعایران پیاده کنند، بسیار خواهند تئوری مارکس را در  ها می التهابی و انقالبی، در شرایطی که آن

 ! تئورییک تحقق   پذیری   شرایط امکان: اند سخت و بغرنج قرار گرفته پرسشیدر برابر 

سیاسی و  -نظری مشیی  زمینه در، هم (سوسیالیستی)دموکراتیک  فعالیتی سوسیال در گروه، پروژهدر این هنگام 

بر سر اصول، برنامه و شکل سلزماندهی در بین اعضأ  اما بالفاصله. شود دهی، مطرح میسازمان تحزب و نوعدر رابطه با هم 



 

 

پردازان سوسیالیست  های درونی خود را با نظریه گبرد که اختالف در این میان، گروه تصمیم می. افتد اختالف و شکاف می

 .  ها را جویا شود مطرح کند و نظر آن

مکاتبات گروه تبریز با  های اصلی موچود در تنها به طرح مسائل و پرسش، نآ ظرفیت کادردر من در این نوشته و 

. کنیم می بازگو را گیرند قرار می  ما انگیزهای مسأله چارچوبکه در  ها از این نامه هایی بخش. ام پرداختهکائوتسکی و پلخانف 

امروزی  های پروبلماتیکها همواره بخشی از  سشاین پر منتوضیح خواهم داد، از نگاه  نیز این جستار پایانگونه که در  همان

طور کامل  که به های مختلف، عالوه بر پاسخ کائوتسکی از بین نامه. دهند جنبش سوسیالیستی ایران و جهان را تشکیل می

  :کنیم میاشاره  که با موضوع اصلی ما رابطه دارند، نامه سهبه ، شده است آورده جادر این 

 .2198در ژوییه  کارل کائوتسکیبه  نآرشاویر چلنگریانامه  -

 .2198پاسخ کارل کائوتسکی به گروه تبریز در اوت  -

 .2198در نوامبر  گئورگی پلخانفبه  واسو خاچاطوریاننامه  -

 .2198به گئورگی پلخانف در دسامبر  تیگران درویشنامه  -

وجود داشته باشد چنین پاسخی که در صورتی  چونغایب است  های گروه تبریز در فهرست باال پاسخ پلخانف به نامه

چنین از صورت جلسه مجمع  شان و هم برای آگاهی بیشتر از مکاتبات در کلیت. پیدا نکردیمرا رسی به آن  امکان دست

  9.دهیم رجوع می ایم ها آورده ، خواننده را به منابعی که در بخش یادداشت2198عامیون در اکتبر  عمومی اجتماعیون

  رود؟  از چه سخن میها  نگاریاین نامه اما در 

 .ی کارگر در اوضاع مشخص ایران از نقش طبقه -

 .راه هر گونه تحول اجتماعی دراز مبارزه علیه استبداد چون مانعی اصلی  -

 . ی طبقاتی  و سوسیالیسم از دموکراسی و مناسبات آن با مبارزه -

 .ی سرمایه خارجی از مبارزه علیه سلطه -

 .دموکراتیکتشکلی تی یا طبقا ایجاد حزبیاز ضرورت  -

 .و چگونگی  این شرکت" انقالب بورژوایی"از شرکت یا عدم شرکت در  -

 .   ایران شرایط درسیاسی متفاوت از تاکتیک  -

 .اند ی آن رشد نیافته از سوسیالیسم در کشوری که نیروهای مولده -

شوند به  که از مسائل باال استنتاج می هایی ، پاسخ به پرسشها زمینه این در کلیاتی طرحما خواهیم دید که خارج از 

 مربوط ایرانمسایل انقالب و سیوسیالیسم در  تنها به ها این پرسشویژه آن که  به. هیچ روی بدیهی و مسلم نیستند

چون  ،رود ای که می روسیهبرای  حتاو  باشند نیز مطرح می اروپایی  آن زمان کشورهای غیر برای سایر شوند بلکه نمی

  .خود را انجام دهد" انقالب سوسیالیستی" ،نیافته داری توسعه سرمایهور نخستین کش

های مشرق  که مسائل طرح شده از سوی مارکسیست کردخواهیم  بررسیگیری،  به عنوان نتیجه و در پایان سخن

ناسازگاری که از  باشند می کننده تعیین اساسی و هایی بغرنجترجمان  ،ایرانعامیون  اجتماعیون چون ها، زمین در آن سال

خوانند  می فراما را چنان  هم ، کهکنند بازخواست می را ماه چنان امروز که هم ،خیزند بر می( پراتیکو  تئوری) نظریه و عمل

 شرایطالمللی، یعنی در  ملی و هم بیندر مقیاس این بار در شرایطی نوین، هم  ، اماهایی به جست و جوی پاسخ یا پاسخ

        .ی ش بشررهاینسخ آن به سوی  برای مبارزه همو  داری ایهسرم هم شدن   جهانی

 در ایران سوسیالیستیفکر  پر تعارض   تکوین

ای فعال برقرار  رابطه (در حقیقت قفقاز) هو روسی های ایران دموکرات ، میان سوسال2192ی بیستم، در سال  از آغاز سده

مرکز  ،تبریزیکی،  :کنند شاف عقاید سوسیالیستی در ایران ایفا میای در انک نقش ویژه ، به طور عمده،دو شهر. شود می

و  کارگران بزرگ و اصلی مهاجرت زباکو، مرکدیگری، و  (اروپا بر سر راه در نتیجه)و ترکیه  قفقاز در همسایگی  استان آذربایجان 

در  یهروس تبعیدیهای  دموکرات سیالدهند که سو نشان می کروپسکایاو  لنینهای  نگاری نامه .ایران جوانانای  تا اندازه

ارگان  ایسکراروزنامه  ،مخفیانهو   از طریق پیک ،(چه باید کرد؟در جزوه  لنین طرفدار تزهای ویژه فراکسیون به) اروپای غربی



 

 

با  در باکو های روس دموکرات سوسیال  نماینده ،گالپرین .کنند ارسال میرا از برلن به باکو  حزب سوسیال دموکرات روسیه

 . در تماس است دارد،رابطه این شهر عامیون  با گروه اجتماعیون که ،فعالی در تبریز

 ها آن  تعداد در ابتدا گفتیم که .کند آغاز می 2191در تابستان  روشنفکری یمحفل به صورت گروه تبریز فعالیت خود را

ها تحصیالت خود را  از آن برخی. هستند ی ایران منهو از اقلیت ارا ها از اقشار مرفه جامعه اکثر آن. نفر است سی نزدیک به

نقش مهمی در مکاتبات سوسیالیستی که  آرشاویر چلنگریان، ،گروه  یکی از اعضای اصلی  بنا به گفته .اند گذراندهدر روسیه 

در آن  ساعدیم شرایطاین انقالب دانیم که  می. گیرد می شکل روسیه 2191انقالب  زمان با هم محفل تبریز کند، ایفا می

که امروزه شامل کشورهایی چون گرجستان، ارمنستان و جمهوری  ،در قفقازدموکراسی  برای نشر افکار سوسیالزمان 

روی  این سرزمین که برای کار به ،در بین مهاجران ایرانی در نتیجهو  ویژه در مناطق کارگری آن به شود، آذربایجان می

انقالب ایران برای  آغازبا  شود میدر عین حال همزمان  عامیون تبریز  اجتماعیون ت محفلآغاز فعالی .کند فراهم می آورند، می

ششم متمم   و  ، که در اصل بیستحقوق مردمحق و و ( اساسی)قانون ، مجلس شورای ملیبر مبتنی  حاکمیتیاستقرار 

 محفل (2122 - 2191)این انقالب در جریان  ."قوای مملکت ناشی از ملت است: " شود قانون اساسی مشروطه متجلی می

 سیاسی و فعال در جریان انقالب یتحول به سمت تحزبتغییر و ی  فعاالن آن مسأله بسیاری از کند و برای رشد می تبریز

  .شود می مطرح

 به ، دارنده باز  خروج از وضعیت محفلی برایتبریز  عامیون  اجتماعیونمکاتبات، تاریخ با  زمان هم، 2198در سال بدین ترتیب، 

 ،بدین منظورگروه، . دنافت میو شرکت در انقالب سیاسی کشور  - اجتماعی اموردر  گری دخالت با هدف  سازمانی  ایجادفکر 

آماده  نو یطرح .گیرد می ،جدید و عملکردی مشیبا جدید  یتشکیالت برای ایجاد ،خود عمومیمجمع  به برگزاریتصمیم 

. شود میی جدید اما در این میان نهضت مشروطه وارد فاز. برسدسال همان در اوسط  مجمع عمومیبه تصویب  تا شود می

. کند سر بلند می دوباره و به شدت استبداد علیهو قیام مردم  بندد را به توپ می ملی شاه مجلس علی دمحم ،ژوئن ماه در

 ها بحث روند ،طول این مدتدر . اندازد می تعویقبه  2198اکتبر  21 تا را خود مجمع عمومی تشکیل ،ناگزیر ، بهتبریز گروه

ی  در نتیجه. کند می گروه در درون ها ختالفا شدتحکایت از  سازماندهیو شکل نوع تعیین و  خط مشی، برنامه برای تدوین

و  در میان گذاردکائوتسکی و پلخانف  با را خود  افتراقاساسی مورد مسائل بیند  صالح میجمع  هاست که بروز این اختالف

  .را جویا شود ها آننظر 

هایی چون تحلیل از وضعیت عینی ایران، مسائل سیاسی، نظری، تاکتیکی،  ، که زمینهعمل ی در جریان کار تهیه برنامه

خواهی   مشروطهماهیت جنبش بزرگ : شوند طرح میماساسی  یهای پرسش ،گیرد استراتژیکی و سازماندهی را در بر می

 یطبقه کارگرداری و  مناسبات سرمایهآیا در ایران مشخص اجتماعی و اقتصادی قرار دارد؟  اوضاع چیست؟ ایران در چه ایران

دموکراسی در ایران مبارزه برای جایگاه ؟ اند  چه گونهی ایران  جامعههای تضاد؟ هستند یوضعیتاگر آری در چه د؟ نوجود دار

انقالب ایران :  که مطرح است اصلیپرسش تنها سرانجام، چیست؟ و  در ایران خارجی جایگاه مبارزه علیه سرمایه چیست؟

، ی دین مسألهها  دارد؟ قابل توجه است که در تمامی این پرسش خود قرارسیاسی  -تغییرات اجتماعی  ازای  در چه مرحله

مشغول  را به خود گروه تبریز اجتماعیون عامیوننیست که ذهن  موضوعی ،خورد به چشم نمی و روحانیت در ایران مذهب

نقش مهم و  ،خواه خواه و چه مشروعه که روحانیت شیعه، چه مشروطه استدر حالی  بزرگ اما این کمبود .کرده باشد

را چیرگی سیاسی و ایدئلوژیکی روحانیت در مشروطه ی  برجسته بسیار نشان  . کند انقالب ایفا میای در  کننده هدایت

 2191اکتبر  1 - هجری قمری 2211شعبان  11) خورشیدی 2181 مهر 2۱ ، مورخآن متمم قانون اساسیدر توان  می

: آن قانون مشاهده کرددر اصول اول و دوم  ،از برگزاری مجمع عمومی گروه تبریزدرست یک سال قبل یعنی ، (میالدی

مجلس مقس شورای ملی که به توجه " ؛(اولاصل ) "مذهب رسمی ایران اسالم و طریقۀ حقۀ جعفریه اثنی عشریه است"

و عامۀ ملت ایران ... و مراقبت حجج اسالمیه... و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسالم... و تأیید حضرت امام عصر

نداشته باشد و معین ... در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسۀ اسالم بایدتأسیس شده است 

  4(.اصل دوم)..."بوده و هست... است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسالمیه بر عهدۀ علمای اعالم

 .دنشو تقسیم میهم  رویاروی به دو گرایش یا جناح  ، آوردیمدر باال  ی کههای پرسش پاسخ به، در اجتماعیون عامیون تبریز

 . ، سپس با تفصیلی بیشتر به توضیح دو نقطه نظر خواهیم پرداختآوریم هر یک را در زیر می جوهر موضع

داری بسوسیالیستی جان آشکارا ای برنامهاز  ،واسو خاچاطوریانو  آرشاویر چلنگریان به نمایندگی   ،گرایش اول

آموزش، ترویج و  :برورزد  و تأکید می کند تعریف میدموکرات یا سوسیالیست  با صراحت خود را سوسیالاین دسته  .کند می

؛ مبارزه در محیط کار زخمتکشانسازماندهی ؛ آنانتبلیغ سوسیالیستی در میان کارگران به منظور باال بردن آگاهی طبقاتی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4_%D9%85%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B8%DB%B6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B8%DB%B6


 

 

نسبت به  حفظ استقالل باو  دموکراتیک موکراتیک با هویتی سوسیالو خارجی؛ شرکت در جنبش دعلیه سرمایه ملی 

 .های غیر سوسیالیست دموکرات

مجمع عمومی اجالس در ) به پلخانف مشاهده کرد تیگران درویشی  توان در نامه آن را می نشانکه  ،گرایش دوم

بر ، بر خالف گرایش اول، (دهند می ارائهگرایش را  نظر این اک آواکیانسدرو  ورام پیلوسیانهای  به نام دو نفر دیگر ،گروه

د نتوان تنها می ،مرحلهدر این  و ایرانشرایط خاص کنونی  و اجتماعی در که انقالب و هر جنبش سیاسی این نظر است

طرفداری سوسیالیست  یرهای غ اتحاد با دموکرات از در نتیجه این گرایش. دنداشته باش دموکراتیک و ضداستبدادی یخصلت

در وضعیت کنونی  کار تبلیغ و ترویج سوسیالیستی به ورا در بر گیرد ها  دموکرات صرفاً سوسیال هر تحزبی کهبا  .کند می

و نه ) های ایران در حزبی دموکراتیک به سوی تجمع دموکرات جریاناین  مشخص تمایل. مخالف است  بپردلزد ی ایران  جامعه

 .  است (سوسیالیستی

بر سر اساسی های  اختالف وجوداش  اصلی  ممیزهکه وجه  ای درونی اوضاع و احوالدر چنین گروه اجتماعیون عامیون، 

دو  با نگاری نامهبه  مجمع عمومی خود، دست تشکیلو قبل از  دهی استنای، سیاسی، تاکتیکی و سازما مسائل برنامه

در  که های ایران در تبریز دموکرات سوسیال نشست 5ی صورت جلسهبر  بنا .زند رهبر سوسیالیست و نظرخواهی از آنان می

دو طرح در  در نتیجه و پردلزند میبه مخالفت با هم  جلسات درازایشود، دو گرایش موجود در  می برگزار 2198اکتبر  21

دموکراتیک، از سوی   دموکراتیک، از سوی گرایش اول و طرح دوم، طرح اول، سوسیال .شوند هم به رأی گذارده می برابر

از فعالیت در طرفداری ، (آمده است در زیر که) ی چلنگریان در باسخ به نامه، نظر کائوتسکی. شوند ارایه می گرایش دوم

مورد توافق  ،و نه سوسیالیستی دموکراتیک چارچوبیدر  ی ایران در شرایط خاص این کشورها دموکرات سوسیال

 .گیرد قرار نمی دهد، میکه به طرح اول رأی  ،اکثریت مجمع

چنین با توجه به صورت جلسه مجمع عمومی  های ارسالی به کائوتسکی و پلخانف و هم با حرکت از نامه

سیاسی را با تفصیل بیشتری در  –دو گرایش نظری  مواضعرس ما قرار دارند،  عامیون تبریز، که همگی در دست اجتماعیون

 :کنیم زیر بازگو می

. داری شده است ، اعتقاد دارد که ایران وارد  فاز تولید سرمایهنامیم می« دموکرات ایش سوسیالگر»، که گرایش اول -

 ، هر جند هنوز توسعه نیافته و سست،دارانه های اقتصادی مختلف با خصلتی سرمایه وری، فعالیت در کنار کار پیشه

عدم توجه به . دنساز ران را فراهم میچنین شرایطی امکان فعالیت سوسیالیستی در ای. گیرند در کشور انجام می

مبارزات )های نوین اقتصادی هستند  مبارزاتی که محصول شکل. شود طبقه کارگر موجب تقویت طبقه بورژوا می

. ،  امروز به دنبال بورژوازی افتاده استاست انقالبی ینیروی کهاما کارگران، . اند ، از هم اکنون پدیدار شده(کارگری

خیزند،  می ترین مبارزان از میان مردم بر ، فعال28۱8یا  2829، 2181های  چون در فرانسه در سال مدر ایران نیز، ه

تواند به هدف منطقی خود برسد که  انقالب تنها زمانی می. نیستندبرخوردار هیچ مالکیتی  ازیعنی کسانی که 

های ایران  دموکرات ی سوسیال ر عهدهدر نتیجه ب. نیروی اجتماعی انقالبی نسبت به منافع طبقاتی خود آگاه شود

ها  افزون بر این، سوسیالیست.  سازندپرولتاریا را متشکل و آگاه  خود، به هدف سوسیالیستی نیلاست که برای 

بورؤوازی همکاری کنند و  برای تحقق ترقی اقتصادی و اجتماعی، با ها وظیفه دارند که ترین دموکرات به مثابه پیشرو

از این راه است که می توان منافع  .دفاع نمایندز منافع خلق و به طور مشخص دهقانان بی زمین ا نیز در عین حال

آمدن انقالبیون زیر شعار بورژوازی به معنای آن است که اوالً منافع این  در صورتی که گرد. دموکراسی را تضمین کرد

 بداندتواند دموکراسی بورژوازی را از آن خود  هیچ سوسیالیستی نمی. گردد ناتوانو دوماً انقالب  شود تأمین طبقه 

روح  با ،ها سوسیالیستدموکراتیسم ( 1، دارند مختلفی های   جهان بینیها  ها و دموکرات سوسیالیست( 2 که زیرا

خواهد یک سوسیالیست زمانی در انقالب موفقیت کسب ( 2سازد و  دارد، خود را متمایز میدر خود مقاومتی که 

دمکرات اصیلی  سازمان سوسیال ایجادطرفدار  اول سرانجام گرایش. بماندمواضع طبقه کارگر استوار  که بر روی کرد

کارگران را  تودهو  نمایدبه سمت خود جلب  را ترین کارگران و روشنفکران ترین و فعال آگاه قادر باشد  است که

  .متشکل سازد

اد است که ایران در مرخله تولید صنعتی قرار ندارد، با این بر این اعتق نامیم، می« گرایش دموکرات»، که دومگرایش  -

 .در ایران وجود ندارد هنوز به معنای واقعی کلمه پرولتاریای مدرن. نماید باز میدر کشور  را راه خود داری که سرمایه

 .است آنافی داری بلکه به دلیل عدم رشد ک سیستم سرمایهوجود برند، نه به خاطر  اگر کارگران در ایران رنج می

زیرا که بورژوازی و  ،حیات جامعه نیست بلکه محصولی وارداتی استرند ی طبیعی  سوسیالیسم در ایران نتیجه



 

 

و زندگی  زحمتکشانی تولید بازمانده از قرون وسطی، فقر  شیوه. اند شکل نگرفتهپرولتاریای صنعتی هنوز در ایران 

و آگاهی مردم از مدرن  پیدایش و رشد مبارزات طبقاتی   راه ی بر سرموانع ، این ها همهزمین بی وار دهقانان   بنده

 ایجاد سازمانی دموکراتیک در مبارزه علیه استبداد :از این رو باید تاکتیکی کوتاه مدت برگزید .باشند می وضعیت خود

در جنین . م نیستندسندیکایی  کارگری هنوز فراهفعالیت دموکراتیک و  سوسیالفعالیت شرایط که زیرا  ،و فئودالیسم

ها را به دامان  زیرا دموکرات شود تمام میدموکراتیک به زیان انقالب  های سوسیال در پیش گرفتن فعالیت، اوضاعی

تاریخی در زمانی است که نیروهای دموکرات برای تحکیم موقعیت خود و انجام رسالت  درست اندازد و این ارتجاع می

تواند  بر این مبنا، هر گام نادرستی که برداشته شود می. وکراتیک مطرح کنندباید متحد شوند و مطالبات دم خود

در  ،بنابراین ما باید .داشته باشدسازماندهی آینده پرولتاریا برای ی مبارزه و هم  ناگواری هم برای ادامه پیامدهای

تمامی مردم ناراضی از  بینو در  ریزی کنیم طرحبینانه برای خود  واقع ای برنامه ،پرتو شرایط و اوضاع واقعی کشور

خالص که  دموکراتیک   هر گونه فعالیت سوسیالپس . کنیم فعالیت (و نه صرفاً کارگران) شان شرایط زندگی

 ها زنیم های دموکراتیک برای سازماندهی دموکرات کنار گذاریم و تنها دست به فعالیتای بیس نیست را  پردازی خیال

        .  ها بیرون رانیم از صفوف دموکراتی را در عین حال نیروهای ارتجاع و

دهد،  چه زمانی رخ میدر این که این جدایی . شوند از یکدیگر جدا می گروه، پس از مجمع عمومی ،دو گرایش نامبرده

 ها دانیم که دو جریان سیاسی در ایران شکل خواهند گرفت، یکی دموکرات اما می ،اطالعات ما در این باره کافی نیست

که با پیروزی است  سوسیالیستیا   دموکرات وسیالسجریان و دیگری  کنند میهستند که نقش معینی در ایران  آن زمان ایفا 

کامل اتحاد شوروی و سیستم آن قرار  کمابیشتأثیر و نفوذ روزافزون و تحت  رود می ها و  انقالب اکتبر در روسیه بلشویک

 . گیرد

از کائوتسکی و پلخانف و ( چلنگریان، خاچاطوریان و درویش)های اجتماعیون عامیون  آید، پرسش آن چه که در زیر می

ایم  های فرازهایی را گزیده اما از نامه ایم کائوتسکی را به طور کامل آورده ی نامه. به نامه چلنگریان است پاسخ کائوتسکی

ی متن کامل  برای مطالعه. ایم ها داده محتوای آندر مقدمه هر نامه نیز توضیحاتی در مورد . کنند ها را مطرح می که پرسش

  .ها این مکاتبات رجوع کنید به منابع در یادداشت

 کائوتسکی پاسخ وهای اجتماعیون عامیون  پرسش

  (6311ژوییه ) کائوتسکی ازچلنگریان  های پرسش -

 گروه ی کوتاه از وضعیت، پس از شرح حال2198 ژوییه 21 تاریخ به ،به کائوتسکی ی خود  نامهدر  چلنگریان،

 جنبشارزیابی از نسبت به  آندرون  درموجود  نقطه نظر دو ی بارهدر  اجمالی توضیحیی  ارائهو  عامیون تبریز اجتماعیون

 ی بارهدر به طور کلی دیگری و ایران انقالب خصلتدر مورد  یکی: کند میطرح  اصلی دو پرسش، و اوضاع ایران مشروطه

 .قهقراییو یا ی مترقی، دموکراتیک ها جنبشدر  ها دموکرات سوسیال نقش

  

  به شهروند کارل کائوتسکی

، ما به خود اجازه یبا توجه به صالحیت عمیق شما در علوم اجتماعی و اقتصاد. شهروند گرامي

 ...می دهیم ضمن اين نامه سؤاالتی را مطرح كنیم

روشنفكران اين شهر تشكیل  های تبريز به تازگی با شركت جمعی از گروه سوسیال دموكرات

و به عبارت )گروه از آغاز پیدايش خود، هم خود را صرف ترويج اصول ماركسیسم ... شده است

گروه، پیش نويس برنامه عمل خود را . كرده است( دقیق تر سوسیال دموكراسی بین المللي

به منظور  ،سپتامبر آينده آماده كرده بود، لیكن رويدادهای اخیر در ايران، گروه را بر آن داشت تا در

 ،تجديد نظر در پیش نويس برنامه عمل و بحث بر سر شركت فعاالنه در جنبش دموكراتیك ايران

 .مجمع عمومی خود را به نشستی فراخواند

ود نیامده است و پرولتاريای داری به وج اگرچه با توجه به آن كه در ايران هنوز صنايع سرمايه

یكن برخی از رفقا، با وجود ندارد كه گروه بتواند برآن تكیه كند، ل( لمهبه معنی اروپايی ك) صنعتی



 

 

خود خارج ( تبلیغی)تواند از چارچوب فعالیت منفعل  اند كه گروه می ، براين عقیدهداليل محكمی

شود و بايد در ضمن كوشش به نفع دموكراسی و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی كشور، بدون 

بديهی است كه يك . فعاالنه در اين جنبش ها شركت كندود، چشم پوشی از اصول اساسی خ

نفر سوسیال دموكرات، از آن جايی كه نه تنها فردی سوسیالیست است بلكه دموكرات و البته 

 .ها نیز هست، نمی تواند از شركت در جنبش دموكراتیك خودداری كند ثابت قدم ترين دموكرات

ها موافق است، و اگر برخی از رفقا از  ر جنبشبه همین دلیل است كه گروه با اصل شركت د

كنند، امتناع آنها به هیچ وجه مطلق نیست بلكه نسبی و مشروط  دفاع از اين ايده خودداری می

ها مبهم  ها در درك آنان نسبت به ماهیت انقالب ايران است كه برای آن ريشه طرز تلقی آن. است

 .نمايد می

: بنا بر یک نظر. های كشور ما دو نقطه نظر وجود دارد ششايد بدانید كه در مورد خصلت جنب

متفكرين اين دسته مدعی هستند كه . ای نیست انقالب ايران دارای هیچ گونه مضمون مترقی

تواند در كشور  يعنی تنها عاملی كه می. جنبش معطوف به مبارزه با سرمايه خارجی است

بش اين است كه مانع پیشرفت تمدن به طور خالصه اهداف جن. توسعه اقتصادی ايجاد كند

 .اروپايی در ايران شود

اظهار می دارند كه جنبش مترقی است زيرا علیه طبقه  دیگردر مقابل اينان، هواداران نقطه نظر 

جنبش . فئودال است و اين جنبش به علت استثمار توده ها از سوی زمین داران پديد آمده است

علیه مالكان بزرگ ارضی است كه از طريق ( كه تجارينه صنعتی بل)بورژوازی بزرگ و كوچك 

عالوه بر اين . كنند احتكار كردن، مردم را در فقر نگهداشته و از توسعه تجارت جلوگیری می

های  چنین می افزايند كه اگرچه جنبش در مرحله اولیه خود حاوی گرايش هم این نظرهواداران 

مضامین تخیلی  با شود، اما اين قبیل تمايالتقهقرايی است، كه از عناصر ارتجاعی ناشی می 

 ...به پای تحول جنبش محو خواهند شد خود پا

ما مطمئن هستیم كه شما تا آن اندازه در جريان واقعیت ضمن ارائه خالصه این دو نقطه نظر، 

هرگاه  .... كشور ما قرار داريد كه بتوانید نظر خودتان را درباره خصلت انقالب ايران به ما ارائه كنید

ايم كه  های كافی برای فرموله كردن نظرات خود را در اختیار نداشته باشید ما آماده شما داده

  ...فراهم نمايیم ماتوانیم گردآوری كنیم، برای ش همه نوع اطالعاتی را كه در اين جا می

ط به با فرض اين كه شما دارای اطالعات الزم هستید اگر محبت كرده به سواالت زير كه مربو

 .گزار خواهیم بود مسائل نظری و عملی است پاسخ دهید، بسیار سپاس

تواند اخذ تصمیم ما  های شما می در مجمع آينده ما اين مسائل بايد مورد بحث قرار گیرند و پاسخ

 .را بسیار تسهیل كند

توضیح ) آيا قهقرايی است؟ .(توضیح دهید)نظر شما درباره خصلت انقالب ايران چیست؟  – 6

 .(دهید

مترقی يا در يك جنبش  ،پیشرو ،دموكراتیك کامالا ها در يك جنبش  دموكرات نقش سوسیال-   7

 .(توضیح دهید) قهقرايی چگونه می تواند باشد؟

... 

 با درودهای دوستانه        

 چلنگريان. آ         

 تبريز ، ايران        

 



 

 

  (6311اوت )كائوتسكی  کارل پاسخ  -

 جواب .دهد اجتماعیون عامیون تبریز می گروهاو و به طور کلی به به  پاسخیکائوتسکی  نامه چلنگریان،یک ماه بعد از 

 به رشته تحریر هنگامیبه یقین  شود، روشن می نامهدر باالی  شهرستان یاد شدهکائوتسکی، همان طور که از نام شهر و 

داماد ) Paul Lafargue الفارگ لپ   در منزل( یالت تابستانی؟تعطبرای ) 2198در اوت  سفری به فرانسهدر او  است که آمدهدر

کیلومتری  11در  Seine-et-Oiseشهرستان در  اقعو Draveilدر شهر ( دختر مارکس) Laura Marx مارکس لورا و( مارکس

به  département" )شهرستان"این امروز  ،جدید در فرانسه کشوریبندی  طبق تقسیم)جنوب پاریس اقامت داشته است 

تجمع و دیدار رهبران مارکسیست  مرکزبه تبدیل به  زمانپ ل و لورا در آن  منزل .(شود نامیده می Essonne ا سون( فرانسوی

هنگامی  2129در  ،و کروپسکایا نیز لنین .استشده  های آلمان چون کائوتسکی، برنشتاین و غیره دموکرات ، سوسیالاروپا

 آپارتماناز  جا جالب است که برای رفتن به آن. روند می ها آن منزل به همینپ ل و لورا  یدارد برای که در پاریس اقامت دارند،

 11در  است که در همین منزلسرانجام  .کنند طی می را رفت و برگشت دوچرخه مسیرسوار بر خود که در پایس است 

خود پایان  حیات، به خواند می «و روحیجسمی  نظرسالم از » اش خود را نامه الفارگ، که در وصیت پ ل ،2122نوامبر 

   .کند همراهی میدر مرگ  او را نیز لورا مارکس. نرود" رحمی کهنسالی بی"تا زیر بار یوغ  دهد می

 Draveil دراوي( شهر)

  Seine-et-Oise   استان سن واوآز

 6311اول اوت 

 

 رفقای گرامي

اين تأخیر، ناشی از بی عالقگی . خواهماز اين كه به نامه شما زودتر پاسخ نداده ام، پوزش می 

من در سفر بودم و نامه شما . من نیست، بلكه برعكس، من برای نامه شما اهمیت قائل هستم

 .ديروز به دستم رسید

از آنجا كه من دائما در سفر هستم و منابع كافی در دسترس من نیست، من نمی توانم پاسخی 

در رابطه با سؤال شما، برای . ا به چند سطر محدود كنمبايد اظهار نظر خود ر. كامل به شما دهم

من دشوار است كه بتوانم در مورد وضع كشوری داوری كنم كه كم شناخته شده و نیروهای آن 

تا امروز ناشناخته مانده اند، و حتی در همین وضعیت، غلیان نیروها و نوسانات شديد روز به روز 

 .رخ می دهد

های ايرانی وظیفه دارند در  توان گفت كه سوسیالست آگاهی كامل میمعتقدم با من با اين حال 

 .جنبش دموكراتیك شركت كنند

توانند موضع كامال انفعالی نسبت به انقالب داشته باشند، اگر  نیروهای سوسیالیست نمی

كشوری به میزان كافی توسعه نیافته باشد كه بتواند يك پرولتاريای مدرن داشته باشد آنگاه تنها 

 .كند جنبش دموكراتیك امكان مشاركت سوسیالیست ها را در منازعه انقالبی فراهم می

بورژوا شركت   های بورژوا و خرده دموكرات بیندر  عادیهای  دموكرات مانندها  سوسیالیست

دانند كه پیروزی  می ها آن. است ای كنند، اما برای آنان مبارزه برای دموكراسی مبارزه طبقاتی می

و ناشناخته خواهد بود كه  جدیدای  ی پايان مبارزه سیاسی نخواهد بود بلكه آغاز مبارزهدموكراس

 .بوددر سیستم استبدادی عمال ناممكن 

ای  تمام طبقات زحمتكش كشور است، همواره پاره حمایتدر يك جنبش دموكراتیك كه مورد 

ه بورژوايی آن را بروز های ارتجاعی وجود دارد كه برخی از اقشار كوچك دهقانی و خرد گرايش

ولی اين دال بر بیرون ماندن از مبارزه نیست، بلكه در عوض دلیلی است بر كاركردن . دهند می

اين همان تاكتیكی است كه ماركس در . های ارتجاعی در جنبش دموكراتیك علیه اين گرايش

قعیت برای ايجاد در آلمان به كار بست، يعنی هنگامی كه كوچك ترين مو 6141جريان انقالب سال 

 .حزب پرولتری قوی وجود نداشت



 

 

طبعا تأسیس صنايع سنگین و . برخورد خصمانه با سرمايه خارجی ضرورتا ماهیتی ارتجاعی ندارد

لیكن ايران ديگر به راه . راه آهن ايران برای ايران نیز به اندازه ساير كشورها اهمیت دارد

ر توسط سرمايه خارجی استثمار نشور بتواند داری گام نهاده است و ممكن است كه اگ سرمايه

در ايران اين سرمايه تنها به شكل سرمايه صنعتی كار . در اين مسیر به سرعت پیش برود

به اين ترتیب تمام ملت و . سرمايه ربايی است –و حتی تا حد زيادی  –كند بلكه همچنین  نمی

به . می پردازند، استثمار می شوندحتی دهقانان كه از طريق مالیات بهره بدهی های حكومت را 

اين علت، دهقان فقیر می شود و توانايی آن را نخواهد داشت كه محصوالت صنعتی را خريداری 

داری خارجی مانع از توسعه بازار  به اين دلیل است كه در ايران، مانند روسیه، سرمايه. كند

 .می شود توسعه صنعتی است،( Voraussetzung) داخلي، كه اولین پیش شرط

هنگامی كه استثمار ايران توسط سرمايه خارجی قطع شود، بازار داخلی و سرمايه بومی 

 .ماند توسعه خواهند يافت، زيرا ارزش افزوده در داخل كشور باقی می

جنبش كارگری برای ظهور خود نه تنها به آزادی سیاسی دموكراسی محتاج است بلكه همچنین 

 .نیاز دارد -چه اقتصادی و چه سیاسي –جی به استقالل كشور از نفوذ خار

های خود واژگون كنند  داری را در سرزمین هنگامی كه خلق های خاور زمین می كوشند سرمايه

 ها آن. كنند چنین برای ما در اروپا نیز مبارزه می نه تنها برای سوسیالیسم در كشور خود، بلكه هم

 .دهند كنند و نیروی بیشتری به پرولتاريای اروپا می داری اروپا را تضعیف می به اين وسیله سرمايه

روسیه موفق شده بود و از پرداخت بهره بدهی های حكومتی سرباز زده  6315مثال اگر انقالب 

اگر هند و مصر بريتانیا به اندازه كافی . بود، اين امر به انقالب مشابهی در فرانسه می انجامید

داری انگلسی  ود را به دست آورند، ضربه محكمی به سرمايهنیرومند بودند كه بتوانند استقالل خ

ايران و . شد داری و پرولتاريای انگلیس تشديد می آمد و در نتیجه تضادهای بین سرمايه وارد می

 .مبارزه می كنندنیز كنند، برای آزادی پرولتاريای جهان  تركیه كه برای رهايی خويش مبارزه می

به محض . ر عجوالنه اين سطور كوتاه مورد رضايت شما باشدرفیق گرامی امیدوارم كه تحري

به هرحال برای . بازگشت به برلین، اگر وقتم اجازه بدهد، وضع ايران را عمیقا مطالعه خواهم كرد

ما مهم است كه درباره جنبش انقالبی ايران، علل آن، و گرايش ها و طبقاتی كه از آن حمايت 

 .كنند، كسب اطالع كنیم می

اشتیاق مقاله شما را در اين زمینه در نئوزيت، روزنامه ای كه در سراسر جهان پخش  من با

اين به ما . نقطه نظر ماركسیستی شما، مقاله را غنی تر خواهد كرد. دشود، انتشار خواهم دا می

را روشن تر از وقتی ببینیم كه از يك ديدگاه دموكراتیك صرف نوشته  دهد كه مسائل اجازه می

 .شده باشد

. امیدوارم با اين كه كشور شما در شرايط انقالبی به سر می برد، اين سطور به دست شما برسد

 .دست شما را می فشارم و موفقیت شما و رقايتان را آرزو می كنم

  كارل كائوتسكی

  

 
 (6311نوامبر )پلخانف از  واسو خاچاطوریانهای  پرسش -

گروه   اوضاع انقالب ایران و فعالیتبه طور کلی ، و برای آگاهی او (والنتینوويچ گئورگی) به پلخانف زیر در نامهخاچاطوریان، 

نفر کارگر در آن  219اکتبر در سه کارخانه چرم سازی که  18در : "نویسد که او می. دهد توضیح می راعامیون تبریز  اجتماعیون

بدین را سپس تقاضاهای کارگران ."  ا رهبری کردیمما در این اعتصاب مداخله کرده و آن ر. اشتغال داشتند اعتصابی رخ داد

افزایش یک شاهی دستمزد برای هر قطعه؛ استخدام و اخراج کارگران با رضایت و توافق کارگران؛ شرایط  :شمارد می سان

از  کاستن؛ پرداخت نصف دستمزد در مدت بیماری؛ باشد بهداشتی؛ در هنگام بیماری، هزینه معالجه بر عهده صاحب کار

خاچاطورین ... در اعتصاب نباید اخراج شود ؛ پرداخت دستمزد در مدت اعتصاب؛ هیچ کس به دلیل شرکتیساعت اضافه کار



 

 

کارگران ایران نیاز به سازماندهی سیاسی و دهد که  ادامه می این ضرورتبا طرح را توضییح و تحلیل خود از شرایط ایران 

، های اقتصادی طریق ایجاد تشکل سیاسی کارگران از یکسو و سازمان خود دارند و این امر تنها ازمستقل اقتصادی 

مفصل   نامهدر زیر آن بخش از ما . پذیر است ،  امکانیورش بورژوازیای از سوی دیگر، به منظور مقابله با  حرفهو ای  اتحادیه

ی  گر پلخانف پاسخی به نامهیادآوری کنیم که ا. های او از پلخانف است م که مربوط به پرسشیآور خاچاطوریان را می

با توجه به پاسخ کائوتسکی، جالب است بدانیم که  .خاچاطوریان داده باشد، متأسفانه دست رسی به آن پیدا نکردیم

  .پلخانف در مورد مسأله ایران چه موضعی گرفته است

 

 !استاد بسیار محترم، گئورگی والنتینوويچ 

... 

های سوسیال  كه از عقايد و نظريات تئوريسینبرای ما كامال ضروری و به صالح است 

 : دموكراسي، بدون توجه به اين كه به كدام فراكسیون تعلق دارند، آگاه شويم و بدانیم كه

 –يعنی فعالیت سوسیالیستی و دموكراتیك  –آيا فعالیت ما به صورت سوسیال دموكرات [ اوالا ]

اگر :   ال دموكرات تبريز نوشته استصحیح است؟ در اين مورد كارل كائوتسكی به گروه سوسی

اوضاع اقتصادی كشور به صورتی نیست كه كارگر صنعتی مدرن به وجود آيد، بر عهده 

اين  .ها است كه با جنبش دموكراتیك متحد شوند و در مبارزه انقالبی شركت كنند سوسیالیست

در . می شود، وجود ندارد به صورتی كه در اروپا فهمیده  يك واقعیت است كه در ايران، پرولتاريا

ايران پرولتاريا، يعنی انسان هايی كه صاحب وسايل تولید نیستند و دانش و نیروی كار خود را به 

در ايران تولید صنعتی وجود ندارد و به تبع آن پرولتاريا هم . فروشند وجود ندارد  كارفرمايان می

 .وجود ندارد

دهد كه كارگران را سازماندهی نكنند، كه  ها حق می آيا اين وضعیت به سوسیال دموكرات[ اا دوم] 

برای دستمزد بیشتر مبارزه كنند كه سرمايه داران و كارفرمايان مجبور شوند شیوه تولید بهتری را 

به كار گیرند؟ بايد توجه داشت كه در ايران دستمزدها ناچیز است، يك نفر كارگر غیر ماهر روزانه 

اين . دريافت می كند کكوپ 51كارگر ماهر در روز چیزی حدود  و يك( كوپك 71حدودا )يك قران 

دهد كه بدون راه اندازی كامل ماشین آالت و ابزارهای  دار اجازه می دستمزد ناچیز به سرمايه

ما درباره اين موضوع بحث كرديم كه در نتیجه آن چند نفر . مكانیكی هم در رقابت پیروز شود

رت جلسه نشست عمومی را برای شما می فرستم و امیدوارم من صو. تشكیالت ما را ترك كردند

 .درباره آن نظر بدهید

توانیم به نفع آزادی تجارت تبلیغ كنیم؟ من اين سؤال را به  ها می آيا ما سوسیال دموكرات [اا سوم]

آيا ما بايد برای از میان برداشتن سیستم حمايتی تعرفه گمركی و مانند : اين شكل می فهمم 

ارزه كنیم، اما وقتی كه شرايط اقتصادی كشور را در نظر می گیريم متوجه می شويم كه اينها مب

تولید صنعتی ملی وجود ندارد، آيا اين اقدام ما به معنای مبارزه علیه رشد سرمايه داری ملی و در 

 نتیجه مانعی بر سر راه رشد پرولتاريای صنعتی نخواهد بود ؟

آيا مشاركت ما در مبارزه علیه سرمايه خارجی صحیح است؟ چه زمانی چنین  [...اا چهارم]

ای ارتجاعی است و چه زمانی ارتجاعی نیست؟ بايد توجه كرد كه در اين جا تولید تركیبی  مبارزه

است از تولیدات دستی يا كار صنعتگران اگرچه اين شیوه در گذشته تضعیف شده و روش های 

شده است و پرولتر شدن در میان صنعتگران به سرعت رشد كرده  سرمايه داری جايگزين آن

در اين جا از مدتی قبل تفكیك در بین گروه بزرگی از كارگران كارخانه آغاز شده است اما در . است

 .علت آن است كه دستمزدها خیلی پائین است. حال حاضر دستگاه ها و ماشین ها كامل نیستند

می تواند در ايران نیروی نظامی تشكیل دهد؟ ارتش دائم، به  آيا سوسیال دموكراسی[ پنجماا ]

در . ..استبه اين ترتیب  [در ایران] نظام وظیفه. صورتی كه در اروپا وجود دارد، در ايران نیست

آغاز انقالب مشروطه سربازان در كنار مردم قرار گرفتند و در مقابل، قزاق ها به شدت از شاه و 



 

 

شخص است كه در چنین اوضاعی برای به سرانجام رساندن م. ارتجاع طرفداری كردند

ها را سازماندهی كنیم و سپس ارتش مردمی تشكیل  آمیز انقالب الزم است اول توده موفقیت

 .دهیم

... 

از . در خاتمه بايد به اطالع شما برسانم كه نفوذ و اعتبار سوسیال دموكرات ها در تبريز زياد است

ما . ها پاسخ دهیم، ولی ما اهل عمل هستیم نه تئوريسین االت آنخواهند كه به همه سؤ ما می

ما . كنیم تئوری و عمل را با هم درآمیزيم و مسائل را به لحاظ عملی حل كنیم سعی می

اگر يك سوسیال دموكرات بتواند چنین تعبیری را به كار )توانستیم انقالب ايران را بیافرينیم  می

و دو نفر كارگر بومی ( كه از خارج آمده اند) اين جا چهار نفر كارگر  در. ولی قدرت كافی نداريم (برد

ما به كمیته باكو نوشتیم كه . وجود دارند كه می توانند از اصول سوسیال دموكراتیك حمايت كنند

 .در اينجا به كارگران مسلمان نیاز داريم ولی تاكنون كسی نیامده است

و جناح منشويك و بلشويك حزب سوسیال دموكراسی كنم سؤاالت ما را در د از شما تقاضا می

 ...روسیه مطرح كنید و مورد بحث قرار دهید و ما را از نتايج آن مطلع كنید

 با احترام

 (خاچاطوريان)واسو  

  

 
 (6311دسامبر  9)پلخانف  بهتیگران درویش  نامه -

ی دوم نامه،  ویژه در نیمه در آغاز و به. استگروه، شامل دو بخش  اصلی درویش، یکی دیگر از اعضای تیگران ی نامه

به در بخش دوم، تیگران . زند می نویسنده دست به یک بررسی کلی از اوضاع اقتصادی و سیاسی ایران برای آگاهی پلخانف

یکی، بر سر مسایل تاکت ها بر کند که اختالف تصریح می نیزاو . پردازد می آندرون نظری و دو گرایش   تبریز گروه تشریح وضع

درویش به  تیگرانخود  . دموکرات یا حزب دموکرات حزب سوسیال :است دهی استراتژیکی و به طور مشخص نوع تشکل

 . کنیم را بازگو می او نامهاین بخش از  ،ما در زیر. دارد اعتقاد دموکراتحزب تشکیل صرفاً دموکراتیک و  یفعالیت

 

 !رفیق عزيز  

.... 

ما بايد : كراسی تبريز بود كه بحث درباره اين سؤاالت شروع شد اول بار در محافل سوسیال دمو

در قبال انقالب ايران چه ديدگاهی اتخاذ كنیم؟ چه سیستم تشكیالتی را به كار بنديم؟ و تاكتیك ما 

خواهیم عقايد  چه باشد؟ اين ها سؤاالتی هستند كه ما با آن مواجه بوديم و در اين باره می

 .بدانیم رفقای برجسته خودمان را

های ايران عده كمی هستند و  قبل از هر چیز الزم است به اطالع شما برسانیم كه سوسیالیست

ها روشنفكرانی هستند كه تحصیالت خود را در روسیه گذرانده اند و  آن. عمدتا در تبريز متمركزند

تا . ار گذاشتندروسیه، تفكر بورژوايی خود را كن 6315تحت تأثیر سوسیالیسم بین المللی و انقالب 

اند و تبلیغات اندكی  های فرهنگی روشنفكری محدود كرده به حال، آن ها خودشان را به بحث

دموكراسی ايران  بايد توجه داشت كه در سوسیال. به عمل آورده اند( عمدتا در بین ارامنه)

 .توان پرولتاريا را به معنی واقعی كلمه يافت نمی

، اكنون به انقالب پیوسته اند، اما در حال حاضر به دلیل یطوالن ها پس از ترديد دموكرات سوسیال

 .سؤاالتی درباره تاكتیك و تشكیالت متوقف شده اند



 

 

درمیان آن ها به . تفاوت بسیاری دارد [تاکتیک و سازماندهی] پرسشها درباره اين دو  های آن ديدگاه

سوسیال دموكراتیك، گرايش گرايش دموكراتیك و گرايش : طور كلی دو گرايش مهم وجود دارد

های مربوط به آن در ايران پیشنهاد  دموكرات را با پرنسیب و تاكتیك اخیر تشكیل يك حزب سوسیال

داند و با در نظر  گرايش اول بالعكس، اين برخورد را خیال پردازانه و دست نیافتنی می. كند می

يده تشكیالت دموكراتیك حمايت گرفتن اوضاع سیاسی و اقتصادی كشور و شرايط طبقه كارگر از ا

يك . يعنی به عبارت ديگر، فقط دموكراسي، مردم در مقابل فئودالیسم و استبداد –كند  می

را ( كه اينجا نیمه سرف هستند)خواهد كارگران قرون وسطی و زحمتكشان روستايي گرايش می

 .سازماندهی كند، يك حزب كارگری علیه استبداد و فئودالیسم و سرمايه داري

گیرد ، تولید به شیوه  طوری كه هست در نظر می همانبرعكس، گرايش ديگر شرايط واقعی ما را 

زمین نیمه سرف  كارگاهی قرون وسطايی است، با داشتن پرولتاريای ضعیف و كشاورزان بی

 –آگاهی طبقاتی و آرمان های طبقاتی  ،يعنی تقابل طبقاتی آشكار –شرايط مبارزه پرولتری 

سازماندهی عناصر دموكراتیك علیه : ها يك تاكتیك موقتی را پیشنهاد می كنند  آن. وجود ندارد

يكی از داليل بسیار مهمی كه آن ها مطرح می كنند اين است كه اگر در . استبداد و فئودالیسم

ايران طبقه كارگر رنج می برد، مانند كشورهای متمدن به دلیل توسعه سرمايه داری نست بلكه 

درباره . داری است يیم به دلیل فقدان، الاقل به دلیل عدم توسعه كامل سرمايهحال اگر نگو

سوسیالیسم ايرانی بايد گفت كه روشنفكران سوسیالیست آن را به عنوان چیزی وارداتی 

بینند و نه محصول اجتناب ناپذير واقعیت زندگی ما، زيرا ما به معنای اروپايی كلمه نه بورژوازی  می

 .لتارياداريم و نه پرو

خواستار آنند كه  6141طرفداران اين گرايش اخیر به پیروی از سرمشق ماركس و انگلس در 

بصورت موقتی تحت لوای دموكراسی صرف متحد شوند و جنبش نیروها برای سازماندهی 

را به سمت جناح چپ در جهت قدرت فراگیر مردمی هدايت كنند، بدون شك  جنبشهمیشه 

اريا را در نظر داشت، كه امروز به دلیل جهل و شرايط بسیار اسف انگیزی همیشه بايدمنافع پرولت

 .كه در آن به سر می برد، از فعالیت مستقل سیاسی ناتوان است 

رسد  اكنون چنین به نظر می. خالصه نظريات دو گرايش سوسیال دموكراسی در ايران ارائه شد

یل در ارائه پاسخ از جانب شما، الزم است كه برای اطمینان از واقع بینانه بودن نظر شما و تسه

  ...ماعی ايران را بری شما بیان كنیمكه ما خالصه ای از زندگی اقتصادی و سیاسی و روابط اجت

.... 

 با درود خالصانه 

  تیگران درويش -ز طرف گروه سوسیال دموكرات تبريزا

 

  گذار بندی مرحله خطی و تکگذار 

اشاره کردیم،  جستارکه در ابتدای این  گونه همانادل نظر فکری بین شرق و غرب، تب ،سوسیالیستیجنبش تاریخ در 

و  21های اول و دوم در سده  الملل با جهانی شدن این جنبش، با تشکیل بین دانیم که می .وجود داشته استهمیشه 

یی و غیر اروپایی از حد های اروپا ها و کمونیست میان سوسیالیست روابط، 2121در ( کمینترن)الملل سوم  سپس بین

 توان از میمارکس و انگلس  حیاتدر زمان . دنگرد د و به پیوندهایی ارگانیک و نهادینه تبدیل مینشو خارج می نگاری نامه

این  اکثر .نام برد آمریکای شمالی و جنوبی، آفریقا، در آسیا جهان با فعالین سوسیالیست   ها های فراوان آن نگاری نامه

 این پرسش که ،ایم اشاره کرده، همان طور که از جمله. پذیرند انجام می اصلی پرسش چندبر گرد  طور عمدهبه مکاتبات 

این  بستر پیدایش و برآمدن   در آن جا کهیعنی  اروپایی غیر انقالبی مارکس را در جهان   -کمونیستی نظریهتوان  چگونه می

ی پیشرفته  جامعه شرایطدر  تنها کمونیستیگذار  آیا که دیگر سشپراین و  .و تحقق بخشید بستبه کار  نبوده است نظریه

توان چنین گذاری را  مانده از دید رشد نیروهای مواده نیز می و یا این که در کشورهای عقب امکان پذیر استداری  سرمایه

 پرسشی ،خص مارکسیعنی با ش "سوسیالیسم مدرن" گذار بنیانبا  مراسالتاین گونه  ی بارز   نمونهیک  .ممکن شمارد



 

 

 :کنند می مارکساز  2882 سال در این مبارز زن انقالبی روس، ،زاسولیچ از جمله ورا، روس یها پوپولیست است که

  .داری سرمایهی  داری به جامعه ی ماقبل سرمایه از جامعه تکامل فاز کردنطی به کمونیسم بدون  روسیه گذار پذیری امکان

نیست،    سابقه بیجدید و  یپدیدار آغاز قرن بیستمهای ایرانی و غربی در  دموکرات سیالسو نگاری بین نامهسان،  بدین

 برانگیز تأمل وبدیع ، جسورانه ابتکاری ،شان   اصلی   و جوی پرسدر مضمون  خود و در  مراسالتاز نظر ما، این  ،در عین حال اما

یا  مارکسیستی نگاری   در تاریخ با وجود این کهپذیرد،  انجام میبرای نخستین بار  و در زمان خود در نوع خود است که

در آن ، گروه تبریزنوآموز  های دموکرات سوسیالگفتیم که . قرار گرفته است شناسایی و ارج توجه، موردکمتر  سوسیالیستی

 کننده در عیینت و  اساسی، مهم یپروبلماتیک، ها ریانگ ا و ساده ها نارساییی کمبودها،  ، با همهمشخص تاریخی ی برهه

همواره تا  کهکشند به میان می انگیزی مسأله .کنند طرح می خواهانه و کمونیستی سرنوشت ایده و آرمان رهایی رابطه با

به  مارکسیسم یا سوسیالیسم چشم اسفندیار   چون از آن زمان تا کنون مطرح است و همواره هناگشود معماییامروز چون 

 های زمینه در ناپذیر  سوسیالیسم و دموکراسی  ی پر تعارض و در عین حال گسست رابطه : است این مسألهو . رود میشمار 

 .ملی و جهانی ...سازماندهیی کشوری،  اداره اقتصادی، اجتماعی، مختلف

 متوجه اینو غیره،  هند، روسیه، چین ی بارهاش در  اروپایی و در پرتو مطالعات غیر عمر خودهای پایانی  مارکس، در سال

در  های گذار راهدر جهان و  مختلف اجتماعی( های فرماسیون)های  بندی در رابطه با صورتاو . شود می مشکل و غرنجب

که  ،شود می ناروا دریافتیو انگلس  خود اونظرهای  از برخی اظهار که بر خالف آن چهرسد که  می گیری نتیجهبه این  ،ها آن

 توان نمی –معروف شده است  مداری -اروپا   نظریهبه نام  امروزه آن چه که – شود نسبت داده می تئوریبه نیز اً معمو

سان،  بدین. کرد مطلقو  تجویزمورد توجه قرار داد، را  کمونیسمبه گذار  ی برایبعد یکخطی و  تکواحد،  تنها یک راه

. شود انجام نپذیرد بینی می سان که در اروپای غربی پیش تواند به همان می در کشورهای غیر اروپایی به کمونیسمنیل 

 بهبدیعی نو و های  شکل بلکه ننمایدگذر  آن پیمودن تمام و کمال باداری  سرمایه مقدماتی   ی از یک مرحله ضروره به یعنی

گفتار چاپ  ، در پیش(2811 – 2811)ی فرانسوی سرمایه  در نسخه توان می رانزد مارکس  تأکید نظریاین . خود گیرد

مارکس، بسان پاسخی که های  ها و یادداشت در برخی از واپسین نوشتهچنین  همو ( 2881)مونیست روسی مانیفست ک

بینیم که مارکس نسبت به  به روشنی می ها یادداشتدر این . دهد، مشاهده کرد زاسولیچ می روس و ورا های نارودنیکبه 

های  نوشتهاز که  ،های اجتماعی بندی امل صورتتک از مداری اروپا وخطی  ک، تباورانه علیت، باورانه تاریخ دریافت  

  .گیرد ، فاصله میشوند می برداشت انگلس های نوشته ازویژه  پیشین او و به

 :نویسند می 2881 ژانویهروسی مانیفست در  دوم در پیشگفتار چاپملرکس و انگلس 

مالکیت کنونى  عبارت بود از اعالم نابودى آتى و احتراز ناپذير" مانیفست کمونیستى"وظیفۀ 

دارى که با سرعت تمام در حال  ولى در روسیه، به موازات التهاب پر تب و تاب سرمايه. بورژوازى

رشد و گسترش است و نیز به موازات مالکیت ارضى بورژوازى که فقط حاال در حال تکوين است 

ون اين سؤال اکن. کنیم ما بیش از نیمى از اراضى را در مالکیت اشتراکى دهقانان مشاهده می

آيا آبشین روس ــ اين شکل مالکیت اولیۀ دسته جمعى زمین که در حقیقت اينک به : پیش می آيد

تواند بالواسطه به شکل عالى يعنى به شکل کمونیستى  سختى مختل و خراب شده ــ می

مختص اى را بپیمايد که  مالکیت زمین مبدل گردد؟ يا آن که بر عکس بايد بدواا همان جريان تجزيه

 سیر تکامل تاريخى باختر است؟

 آغاز ی نشانهاگر انقالب روسیه : داد اين است پرسشتنها پاسخى که اکنون می توان به اين 

ديگر را تکمیل کنند، در آن صورت مالکیت  انقالب پرولتارياى باختر بشود، به نحوى که هر دو يک

 1.تى گرددارضى اشتراکى کنونى روسیه می تواند منشاء تکامل کمونیس

ی آن  که نویسنده مقاله. نویسد می سرمایهکتاب  نقد ای در مقاله نقددر  نکاتیمارکس ، 2881در سال  پنج سال بعد

به نام  ای مجله در ، استNikolaï Mikhajlovski میخایلُوسکی نیکوالی، روسی پوپولیست – یکی از رهبران سوسیالیست

Otechestvennye Zapiski  گرا و جبرباورانه تئوری مارکس را حتمیت سرمایهخود بر  در نقد   میخایل وسکی .شده استمنتشر  

آن، بنا بر و  شده متصل تئوری رشد به پینبا  که تاریخ بشر خطی   تک تئوری " :کند توصیف می مداری بر اساس اروپا

  2."است پیمودهداری انگلستان  سرمایه کهاست راهی  پیمودن در ی جوامع سرنوشت همه



 

 

ی  گویند در روسیه که می ندارد های روسی پوپولیست  که مخالفتی با این استدالل نویسد پاسخ خود می در مارکس

 به غیر از آن چه را برگزید و راه دیگری داری جهش کرد فاز سرمایهبه سوسیالیسم از روی  برای نیلتوان  افتاده می عقب

 :  شود میبرای غرب در نظر گرفته  که

 منظور] کند میدنبال  6116اگر روسیه راهی را ادامه دهد که از سال : ام نتیجه رسیدهمن به این 

، این کشور بزرگترین شانسی که تاریخ [است های اشتراکی دهقانی تخریب مالکیت در این جا مارکس

حوادث مصیبت بار رژیم تمام  که است را از دست خواهد داد و ناگزیر خواهد شد دادهآن به مردم 

   .داری را تحمل کند ایهسرم

بر آینده جوامع غیر اروپایی چون روسیه را  راهنخواسته گاه  هیچ سرمایه کتاب دهد که او در ادامه می ، در ضمن،مارکس

 :نمایدترسیم  کرده طی کشوری انگلستان و مسیری که این  اساس نمونه

آن در اروپای ست که بنا بر تنها مدعی ترسیم راهی ا [سرمایهدر ] فصل مربوط به انباشت اولیه

 [تأکید از من است] .آید داری از دل نظم اقتصادی فئودالی برون می نظم اقتصادی سرمایه غربی

بازبینی و تصحیح کرده  به شخصه اوکه ، (2811 – 2811) سرمایهتأیید بیان خود، مارکس به چاپ فرانسوی کتاب اول  در

در جهت یک  تغییراتی ،انباشت اولیه در فصلو  کتاب در چاپ فرانسوی او هک دهد تذکر میمارکس . کند ، اشاره میاست

 ،در رابطه با سلب مالکیت از کشاورزان. است داده غیر اروپایی اجتماعی های بندی صورتدر مورد " خطی دورنمای چند"

ی  نمونه گوید که د و میهای قبلی وجود ندار که در چاپ است شدهاضافه  چاپ فرانسویدر ای  جملهنویسد که  مارکس می

    :کند مارکس بدین گونه نظر خود را تصریح می .کنند طی می کشورهای غربیرا  انگلیس

ی  اما همه... پذیرد میانجام  رادیکالای  هنبه گوسلب مالکیت از کشاورزان تنها در انگلستان 

های پیشین سرمایه  پدوم در چا ی جمله نای  .پیمایند های اروپای غربی همین مسیر را می کشور

 .  شود دیده نمی

تنها در . گوید ی روس نمی جامعه ویژگیی  چیزی در بارههنوز  ،2811در سال خود پاسخ این  ، در، با این حالمارکس

متفاوت از آن  ،ی اجتماعیا احتمال راه توسعه ،روسیه در موردو  برای نخستین بار ،او است که زاسولیچ ورا ی پاسخ به نامه

آغازگر  انقالب روسبا این شرط که  ،آن را حتا ای کند و به گونه طرح میمرا  ،داری رخ داده است در غرب سرمایه هک چه

در پرسش  ،در این هنگام آنارشیست و سوسیالیست است که ،زاسولیچ ورا ،به واقع .نماید شود، توصیه می غربانقالب 

ی توانند بستر روسیه می زراعیهای  آیا ک مون: این موضوع اعالم کند را نسبت بهش خواهد که نظر از او می خود از مارکس،

ها نابودی است و در  آن محتوم و یا این که سرنوشت فراهم کنند کشوردر این ( کمونیستی)سوسیالیستی  گذاریراه  برای

در پاسخ  .باشندروسیه در  و رشد نیروهای مولده داری سرمایه ی توسعه چشم انتظار های روسیه باید نتیجه سوسیالیست

 کردهمحدود به  اروپای غربی را  انباشت اولیهبه چاپ فرانسوی کتاب اول سرمایه که  دوباره، مارکس 2882مارس  8خود در 

 انباشت اولیهمنظور ] این حرکت «تقدیر تاریخی» ریح شده که تص ": که در چاپ جدید نویسد و می دهد ارجاع می

دهد که در اروپای غربی گذار مالکیت فئودالی به  ادامه میمارکس  ".است وپای غربیمحدود به کشورهای ار  [است

، اما راه رشد "تغییر و تبدیل شکلی از مالکیت خصوصی به شکلی دیگر از مالکیت است"داری  مالکیت سرمایه

را به مالکیت  یعنی مالکیت اشتراکی خود ،عکس روند یجهتدر "دارد که   روس را وا می دهقانانداری  سرمایه

مرا اکنون متقاعد کرده ... ام  ی که من انجام داده ا مطالعات ویژه" : این در حالی است که. "کنند تبدیل خصوصی

احیأ  ی اتکأ  نقطه[ است در روسیه آن زمانهای اشراکی دهقانی  یا مالکیت ها بشینمنظور مارکس آ] ُکمون که است

از  " ها ُکمون ی رشد خودانگیخته" ی بازدارنده"  بار تأثیرات زیان"که  ه اینمشروط ب ،..."باشد اجتماعی  روسیه می

 .روندمیان 

های شرقی، این بار  که سوسیالیست پرسشی مارکس، وروس  های سوسیالیستبین  مکاتباتاز  پسسال  11اما 

از سنخ دیگری  ،کنند میکی و پلخانف کائوتسها  آن" پیروان"از  بلکه ،اند درگذشته که ،یا انگلس نه از مارکس ولیایرانی، 

بیستم،  ی در این جا، در ایران  آغاز سده. گذارند در میان می ای دیگر گونه بهرا  ضلعبا این که در اساس همان م ،است

و بدین های اشتراکی به کمونیسم راه یافت  از ک مون راست واسطه و یک بی توان مسأله بر سر این نیست که چگونه می



 

 

در  اشتراکی دهقانی های این گونه جماعت .خالص شد (به قول مارکس) داری سرمایه سیستم های مصیبت شر زا ترتیب

دهند،  عظیم جمعیت را تشکیل می اکثریت 2198در سال  ، کهدهقانانرعیتی ایران،  - در نظام ارباب. ایران وجود ندارند

 بورژوازی تجاریساالری و  دیوانبا  ائتالفدر ، کین ارضیمال. نه به صورت خصوصی و نه جمعی ،نیستند آب و خاکیصاحب 

و  مالکان ارضییوغ مشترک  در دهقانان. اند داشته روی زمین مالک وا (سرواژ) ای بندگی گونه را به رعایا ،(بازار)سنتی 

ایران و مالک  بزرگ، که خود مالکان استحامی که  دولتیدستگاه .  برند به سر می گر و ستم مستبدخودکامه،  حکومتی

  .است بسا شرق

، مشهود است شان های نامه، که به روشنی در در آن زمان ایران سوسیالیست مبارزان پیشاروی اصلی   ی  مسألهپس 

، دهندوند به هم پیرا  ناهمگن جنبشدو توانند  می خود کشوردر شرایط چگونه  بدانندخواهند  ها می آن این است که

 تواند حتا گیرد و از جمله می ملت را در بر می که علیه استبداد و خودکامگی جنبش ،سو از یک یعنی .سازندهماهنگ 

 جنبش ،از سوی دیگر و آزادی و حکومت قانون چیزی نیست حز آن   مشخص هدفشامل شود، که نیز را مالکین و بورژوازی 

تحت ستم و  مردمانزحمتکشان و  توسطند توا تنها می، که صاحبان قدرت، ثروت و مالکیت اقتصادی و اجتماعی  علیه ستم 

 شهدف، که شود راندهپبش به ها  آن و مدافع حامی و روحانیت   ، بورژوازیارضی ، مالکانداخلی و خارجی استثمار سرمایه

 .باشد مینیز سوسیالیسم ، برابری و الغأ مالکیتبلکه عدالت اجتماعی،  نبودهآزادی و دموکراسی  تنها

، چنین دموکراسی و سوسیالیسم در شرایط مشخص ایرانی  به هم پیوستهمناسبات  بطه بارادر  مرکزیاز پرسش 

 ای مبارزه: قرار دارند مبارزه در دو جبهه چگونگیدر برابر معضلی چون  ایران عامیون اجتماعیون توان نتیجه گرفت که می

، سرمایه ، مالکان ارضیاستثمارگر داخلی علیه بورژوازی  هم خارجی و  مورد حمایت سرمایه علیه استبداد  هم  ،زمان هم

 هستندمطرح  ها آننیز برای های دیگری  پرسش ،(مبارزه در دو جبهه)تنگاتنگ با همین معضل  پیوندیدر اما  .غیره و خارجی

حداقل و حداکثر؛  ی ؛ برنامه(کمونیست یا حزب دموکرات /حزب سوسیالیست) سازماندهینوع و شکل  :اند از که عبارت

تبلیغ و ترویج در ) از جامعه خاصی های و گروه کارگر طبقه رابطه بادر  سوسیالیست وظایف اصلی  مبارزانتیک سیاسی، تاک

های ارتجاعی و  ؛ مبارزه علیه سنت(دموکراتیک تنها فعالیت  ) مردم در کلیت آنعموم  رابطه باو یا در  ...(میان زحمتکشان

 از روحانیت قرار دارد یو بخش( ملی)داخلی شروطه که زیر رهبری بورژوازی کهن؛ چگونگی شرکت و مشارکت در انقالب م

خود را ای  و برنامهشرکت کرد و در عین حال استقالل عمل و ویژگی مبارزاتی  جنبشتوان در این  چگونه می و این پرسش که

 .نمودحفظ  سیاسی های ها و دسته  نسبت به دیگر گروهبه عنوان سوسیالیست 

. است قابل تأملآموزنده و  جهاتبسی  از ،بودنکلی  با وجودعامیون،  های اجتماعیون سکی به پرسشپاسخ کائوت

خوانده شناخته و خوب را  و انگلس مارکساو . سوسیالیستی نامدار در سطح جهانی است، 2198در سال کائوتسکی، 

های  بندی و دسته ها گرایش او. ست آشناو غیره ی روسیه، هند  دربارهنیز  ها آنهای  واپسین یادداشت با گمان بیو ا. است

شناسد و خود  را خوب می( و غیره روسی ،انقالبی رفرمیست، های سوسیالیست)دموکراسی اروپا  درون سوسیال مختلف  

اگر ) بزرگ ینظریه پرداز چونو  استاز اعتبار باالیی برخوردار  هنوز کائوتسکی ،در آن زمان.  ی آن است ها جناحرهبر یکی از 

، های تبریز دموکرات به سوسیال پاسخ کائوتسکی .پذیرفته شده استسوسیالیسم در مسائل ( پرداز نه بزرگترین نظریه

به  یوفاداردر  است موضعی. است (دکسارتو   )کالسیک  گیری یک موضع شا همان طور که خواهیم دید، در خطوط کلی

 حیاتشدر پایان  گذارش بنیانکه خود " مارکسیسمی" سنخهمان از  و مارکسیسم از ،جزمیتا حدی کالسیک، دریافتی 

دو مرحله متمایز و جدا اصل وجود به  اعتقاد راسخکه  است موضعی .مرزبندی کند گیرد، با آن فاصله کرد  سعی می

 معین، صمشخ یمرزبا  متفاوتدو فاز  چون ییکی، دموکراتیک و دیگری سوسیالیست: دارد را برای رهایی در مبارزه هم از

 .بین آن دو عبورناپذیرو 

  کند؟ چه توصیه می 2198سال ایران در های  تسوسیالیسبه کائوتسکی 

کنند، حتا  شرکت، چون امری ضروری، در مبارزه برای آزادی و دموکراسی در کشور خود هستند موظفها  که آناین  -

با آگاهی كامل  که معتقدم من": نویسد او می .ان باشدناتوگذاری روی این مبارزه بسیار  اگر نیروی پرولتاریا برای تأثیر

نیروهای سوسیالیست  .های ايرانی وظیفه دارند در جنبش دموكراتیك شركت كنند می توان گفت كه سوسیالست

 ."توانند موضع كامال انفعالی نسبت به انقالب داشته باشند نمی



 

 

در نظام استبدادی  که ای جدید و ناشناخته آغاز مبارزه " چون این که پیروزی دموکراسی بر استبداد در ایران باید -

شرایط  ، پیشدر وضعیت کنونی ایران میسر نیست ی سوسیالیستی مبارزه از آن جا که .به شمار آید" بودناممکن 

  .است دموکراسیامروز  تنها در پیروزی آیندهآن در  شروع

، نباید حزبی جدا گانه به "ایجاد حزب پرولتری وجود ندارددر زمانی که کمترین شرایط برای "ها،  این که سوسیالیست -

و . شرکت کنند "بورژوا های بورژوا و خرده دموکرات بینعادی در های  در جنبش مانند دموکرات"بلکه باید  وجود آورند

". استای طبقاتی  مبارزه برای دموکراسی مبارزه"کند که  این در حالی است که کائوتسکی در جای دیگر تأکید می

مبارزه برای دموکراسی چگونه باید خود را نشان دهد، با چه شکل و مضمون  « خصلت طبقاتی»این که اما 

  .دنمان چنان نامعلوم باقی می که در پاسخ کائوتسکی هممسائلی هستند  سیاسی، اجتماعی، سازمانی و غیره،

 ،گرایشات ارتجاعی علیه  ناگزیر باید" ی عادیها دموکرات"ها، به عنوان  این که در جنبش دموکراتیک، سوسیالیست -

در این جا، . ، مبارزه کنندکنند نمایندگی می نیز بورژوازی از برخی اقشار دهقانی و خردهو  که همیشه وجود دارند

  ".رددر آلمان به کار ب   28۱8همان تاکتیکی را به کار برند که مارکس در روند انقالب "ها باید  سوسیالیست

 وجودی شرطشود که  می چهیعنی مانع آن . شود میرمایه خارجی در ایران مانع رشد بازار داخلی این که س -

sine qua non یالزام، شرط Voraussetzung  ،هر برای ی صنعتی بنابراین  برای هر گونه توسعهبه قول کائوتسکی

 ،بدین معنا. لتاریا و غیره استداری ملی، بومی و در نتیجه رشد نیروهای مولده، پرو گونه رشد مستقل سرمایه

زیرا با پایان دادن به استثمار یک کشور توسط سرمایه  "مبارزه علیه سرمایه خارجی در ماهیت ارتجاعی نیست"

داری  انباشت سرمایه یعنیماند  رود، بلکه در داخل می کشور به خارج نمیآن خارجی، ارزش اضافی تولید شده در 

  .ردپذی در چارچوب ملی انجام می

این که جنبش کارگری، برای شکوفا شدن، نیاز به استقالل کشور، چه اقتصادی و چه سیاسی، در برابر نفوذ و  -

 .استثمار کشورهای خارجی دارد

بدین . کند می تواناپرولتاریای اروپا را  ،داری اروپا سرمایه ناتوان کردنبا  ،های شرق ی خلق مبارزه سرانجام این که -

 ".کنند ها نیز مبارزه می برای ما اروپایی" ،داری اروپا با مبارزه علیه سرمایهدر کشور خود،  ،ها معنا، این خلق

به  .نتیجه گرفتعامیون ایران  توان از پاسخ کائوتسکی به اجتماعیون خالصه میکلی و آن چه که به طور  استاین 

گرایس )ئید و تقویت موضع گرایش دوم در جهت تأ به طور عمدهکه این پاسخ کنیم  مشاهده میروشنی در این جا 

زمان ایران تجویز  مشخص آنرا  در شرایط  عینی و « دموکراتیک»ای صرفاً  گرایشی که مبارزه. در گروه تبریز است( دموکرات

ه این خود البت. کند دنبال نمیدموکرات آلمانی را  پرداز سوسیال های نظریه دانیم که اکثریت گروه توصیه اما می. کند می

پژواک انقالب اگر چه این استقالل با  .های شرقی است ای استقالل نظر و رأی از سوی این مارکسیست دهنده گونه نشان

 .   و میرنده است متزلزل ،استالینی بر جنبش فکری مارکسیستی –ایدئلوژی لنینی  چیرگیاکتبر و 

 

  :گیری نتیچه

  مارکسیسمدر  ای پروبلماتیک رابطه:  دموکراسی/ سوسیالیسم 

، از جمله های غیر اروپایی که مارکسیست مسائلیایم،  این نوشتار مورد تأکید قرار داده درازایطور که در  همان

اند،  مطرح کرده تا کنون آن ابتدااز  در کاربست مارکسیسم در کشورهای خود، 2198در سال  عامیون ایران اجتماعیون

چنان برای  هم، ما را گردد ناشی میمشخص عمل  با و در نتیجه عینیشرایط  بانظریه  که در اساس از ناسازگاری  بغرنجی 

بسیاری از که  شود می حمطر دنیاییدر  مهم امروز و این. دهند مورد خطاب قرار می و خوانند می فرا( ها)   جوی پاسخ و جست

خواهانه،  رهاییهای  و جنبش شده یجهان داری   سرمایه، گلوبالیزاسیونبرآمدن  با گذشته، سده، نسبت به جهان  جهات

 متحول و دگرگون گشته است

و  ، کلیدیچنان یکی از مسائل اصلی دموکراسی هم با و متعارض آن پروبلماتیکی  ی سوسیالیسم و رابطه مسأاله

 چنینبر  چیرگی .دهد تشکیل می اجتماعی سازماندهیچه عملی و  -چه از دید نظری  را ی عصر ما ناگشودهتاکنون 

ایفا  ما های ساختاری و رادیکال در جهان ای امروز در سرنوشت مبارزات اجتماعی برای دگرگونی کننده نقش تعیین یغرنجب

ایران  که ،در دیگر مناطق جهان از آسیا و آفریقا تا آمریکای التین ،ویژه به هم،داری غربی و  در کشورهای سرمایه همکند،  می



 

 

با رشد  که سر و کار داریم ییها در کشورهای دسته اول ما امروزه با دولت. دهد می را تشکیلنیز بخشی از این مجموعه 

، پلیسی، بیش از پیش اقتدارطلب ،(راست و چپ )و پوپولیستی   ، ناسیونالیستی، فاشیستینژادپرستانههای  ایدئولوژی

های "دموکراسی"در این  ندگیدموکراسی نمای. شوند می (آن خشناز جمله از نوع )داری  و حامی سرمایه طلب سلطه

خودگردانی و ، خودمختاریامر خود،  مردم در امور مشارکت مستقیم ی مسأله. است  شده دچار بحرانبه شدت  غربی

مالی، های گوناگون   رهایی از سلطه:  شود بیش از پیش به مسأله اصلی تبدیل میدر آزادی و رهایی  حکومتی خود

های افقی و  ها و سازماندهی مردمی در شکل و اجتماعی نوین های جنبشو  مبارزاتبا اتکأ به ... اقتصادی، سیاسی

 ائتالف مقدسیسته دوم، مردمان در برابر د  کشورهایدر . تحزب سنتی عمودی و بوروکراتیک نفیدر  ،مراتبی سلسله ضد

نظامی، تئوکراتیک چون جمهوری )ی خودکامه و مستبد یها دولت از یکسو :قرار دارند دو قدرت ارتجاعی و استثماری بین

، از جمله در همین کشورهای سه قاره که در همه جا ای داری جهانی شده و از سوی دیگر سرمایه (و غیره اسالمی ایران

و  دموکراسی تحقق آزادی ودر این جا . کند اعمال می ی خود را و سلطه رخنه کردهموسوم به جهان سوم و یا جنوب، به کل 

...( ها زحمتکشان، جوانان، زنان، اقلیت)و مبارزات اقشار مردمی  های اجتماعی جنبش از راه ر امور خود تنهامشارکت مردم د

 .   استپذیر  امکانو استثمار  علیه  استبداد

به و تأکید می کنیم باهم  با هم را توان هر دو مبارزه در دنیای امروز چگونه می بر سر این است که بدین سان مساله

 خود یعنی مردم در امور ی مستقیم و بدون واسطهمبارزه برای دموکراسی چون مشارکت : ، متصل و متحد کرددپیش بر

به معنای پایان دادن به نظام  از سوی دیگر مبارزه برای کمونیسمو ، برای خود و توسط خود حکومتی مردم بر خود -خود

اند  نشان داده درازای تاریخ جنبش سوسیالیستیهمواره در  اماتجارب تاریخی در این رابطه، . و مناسبات آن داری سرمایه

این را  - شدهنسخ نمایندگی فراموش و حتا  دموکراسی   ی مبارزه برای بهانهبه  به کل سوسیالیسممبارزه برای  یا : که

الیسم واقعًا سوسی مورددر  ،و یا -کنیم مشاهده میو امروزه  بیستم ی ی سوسیال دموکراسی در سده در نمونهبخوبی 

 پایمالبه طور تام و تمام در یک کشور  دولتی، اقتدارگرا و توتالیتر "یسوسیالیسم" ی ساختمان بهانهبه  دموکراسی، موجود

 .شده است

دلبه دو کنیم  ی کوتاهی  اشارهدر این جا،   2121 روز انقالب اکتبر صدمین سال با مناسبت در ،ویژه هب و تاریخی فوق م 

 .دهد جنبش سوسیالیستی تشکیل می تاریخهر یک سکانسی را در . سوسیالیسم واقعًا موجودی  ونه، به نمروسیه

به عدم امکان و حتا ضرورت برچیدن پی به تدریج و قدم به قدم،  ها سوسیالیست ،دموکراتیک  - سوسیال کانسدر س  

یعنی در وجود  خود  در اساس   ها آناز نظر ری دا سرمایه. برند میداری از طریق انقالب یا تغییرات رادیکال  نظام سرمایه

امروز و فردای سرمایه، کار مزدوری، بازار و دولت تنها نظم عقالنی، عملی و ممکن بشری دموکراسی  نمایندگی، مالکیت، 

گیری پیوند  این س کانس پس از شکست کمون پاریس و با شکل. نیستبر آن متصور  بدیلیو جایگزین یا  ست دنیای ما

نام « دموکراسی سوسیال»مفهوم آن چه که  زیررفرمیستی  - بش کارگری آلمان با جنبش فکری سوسیالیستیجن

در بسیاری از کشورها و نه تنها در زادگاه  (سوسیالیست) دموکرات  سوسیال "چپ"با این که امروز، . شود آغاز میگیرد،  می

یا ) دموکراسی سوسیال  توان گفت که تاریخ واقعی اما می ،دهد ه میادام به حیات خود و بحران  نشیب و با فراز ،اش اروپایی

طور عمده با شرکت و مشارکت این چپ در جنگ   به ،داری سرمایه ضد به عنوان چپ( سوسیالیسم رفرمیستی

ه کردخاتمه پیدا پس از جنگ جهانی دوم داری  همکاری در رتق و فتق امور سرمایهبا و سپس امپریالیستی جهانی اول 

در  داری سرمایه ضد ی مبارزهدموکرات و سوسیالیست  اروپا و جهان با کنار گذاشتن هر گونه ارجاع به  احزاب سوسیال. است

داری و امحای آن  خواهان گسست از نظام سرمایه جریانی پایانی بر حیات خود چون  ی بیستم، نقطه اول سده ی  نیمهاواخر 

هستند که   ها و احزاب رفرمیستی مروزه از چنین چپی باقی مانده است، سازمانبه این سان، آن چه که ا. گذارند می

از این نظر، این چپ برای  .باشند آن می "تر سالم" داری در چارچوب حفظ و مدیریت مدعی انجام اصالحاتی در نظام سرمایه

   .ما مرده است

کانس. نامید تیکسوی تر یا به طور عام استالینی- لنینی  توان میرا  یس کانس بعد درآمدی نظری و  با پیش ،این س 

از انقالب اکتبر و تصرف قدرت سیاسی توسط حزب  تر مشخصکامل و و به طور  2191لنین در سال  باید کرد چه عملی، از

 در این. رسد به پایان می 2119در  سوسیالیسم واقعًا موجود های رژیمشود و با فروپاشی  آغاز می 2121بلشویک در سال 

به ایدئولوژی و سیاست  حفظ و اقتدار  است،خواهان محو دولت در اصل و بنیان خود که  ،کسیسمس کانس تاریخی، مار

 شورایی  - ی جنبشی دولتی به جای شیوه   - ی حزبی شیوه. شود تبدیل می خواه و تمامت مطلق دولتی بوروکراتیک و پلیسی

از جمله همان ) ها ها رسالت قیمومیت بر انسان زحمتکشان و به نام آن ی کارگر و دولت به جای طبقه -  حزب. نشیند می



 

 

های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی  ی زمینه ی امور جامعه را در همه و هدایت جابرانه (طبقه کارگر و زحمتکشان

مانندی در تاریخ   ی بی یه سلطهاش برای توج دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی در اشکال مبتذل و جبرباورانه. گیرد به دست می

به خدمت گرفته متمرکز و پلیسی دولتی  ایدئولوژیاز سوی  گیرد مینام  ساختمان سوسیالیسم در یک کشور بشر که

طلب  حاکمیت اقلیتی قدرت سودو هم سوسیالیسم به  ، هم مناسبات شوراییسیستم، هم دموکراسی ایندر  .شوند می

 .اش، برای ما مرده است از این نظر، این چپ نیز، حتا در بقایای امروزی .شوند ل میدر هیبت تنها حزب حاکم پایما

---------------------------------------- 

 

هایی که در میان  پیشین و پرسشمثبت و منفی  با حرکت از تجارب   ،دموکراسی و سوسیالیسم طرفدارنیروهای  ،هامروز

ی  در باره توانند رد تأمل قرار دادیم، چه میدر این نوشتار موها را  برخی از آنکه  ،باشند میهای جهان مطرح  مارکسیست

را با هم  دموکراسی و سوسیالیسم امراین دو  ندتوان یمچگونه  ؟بگویندسوسیالیسم و  دموکراسیبین مناسبات پر تعارض 

 ؟به پبش رانندو در پیوند با هم 

 مفهومیعنی به  ،آن مستقیم دموکراسی اما به معنای. باشند فع دموکراسیمداباید  خواه رهایینیروهای ما  به باور

 نهایتدموکراسی حقیقی که در  ی ازطرفداربه معنای . «امر عمومی»یا  Res publica در ی مردمان ی بی واسطه  مداخله

نقد حق  مارکس،" )گردد در دموکراسی حقیقی، دولت سیاسی محو می: "باشد می Etat دموکراسی علیه دولت

تر و  گری رادیکال، هر چه گسترده ، از فرایند مبارزه برای دخالت(دمکراسی علیه دولت)چنین فرجامی  (.سیاسی هگل

ی مردمان و زحمتکشان در امور خود؛ ا عمال شیوه و روش  مشارکت آزادانه، داوطلبانه و برابرانه:   گذرد مردم می تر   مستقیم

ی امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، محیط  گری و کنترل از پائین در همه یریتی؛ دخالتمد خودگردانی و خودخودمختاری، 

مردم  دخالت گری جمعی، مشارکتی و مستقیم  باید تأکید کنیم که در این میان، . مردمخود  زیستی، فرهنگی توسط 

« نمایندگی  دموکراسی»ا ب سنخیتیگردانی مردم،  -مورد نظر ما، خود« دموکراسی مستقیم» .شودنمی« نمایندگی»

با همان منطق که نمی تواند واگذار شود، . نمی تواند نمایندگی شود" روسو ژاک ژانی  به گفته" حاکمیت. "ندارد امروزی

اراده . کند خود نمی ی گاه کسی را نماینده عمومی هیچ  عمومی است و اراده  حاکمیت به طور اساسی اراده. منتقل شود

قرارداد روسو، پاراگراف پنجم از فصل پانزدهم در " )وجود ندارد میانینیو یا چیز دیگری، حد  عمومی یا خودش است

دموکراسی بدین سان در حکومت، دولت، پارلمان، نهادهای رسمی، انتخابات و از این دست خالصه و محدود  (.اجتماعی

مان در امور خود، در امور سیاسی و اجتماعی مرد دخالتبه نقش و  Demos kratos «مردم تواناییت »شود، بلکه چون  نمی

ویژه  های گوناگون و به رهایی مردمان  تحت ستم و سلطه. دهد می رجوعی جامعه و کشور  اداره در فراتر از آن  شهر و

در  تصرف و یا دموکراسی در معنای. ها باشد ها و برای آن ها، به دست آن تواند امر خود  آن زحمتکشان تنها می

فرایند  بی پایانی است که  بدون میانجی، ای مستقیم و بالواسطه، به گونه ،توسط خود و برای خود ،امور خود فتنگر دست

تر  تر، کامل تر، مشارکتی را به سوی دموکراسی هر چه مردمی «دموکراسی نمایندگی»همواره مرزهای ساختگی و قانونی 

 .نامیم می دموکراتیزه کردن دموکراسی ما زی است کهاین آن چی. نوردد تر در هم می و گستردهتر  رادیکال

جدا از مبارزه برای . نیست کمونیسمروند مبارزه برای دموکراسی رادیکال و مستقیم جدا از مبارزه در جهت برابری و  اما

سلطه  .کند از هم تفکیک نمی امروز را مبارزه دیوار چینی این دو. نیست ی آن داری و مناسبات سلطه سرمایه الغای

جمعی و تعاون  حاصل ،در عصر ما، بیش از هر زمان دیگربشر  زندگیاز یکسو، . داری، امروزه جهانی شده است سرمایه

در  شدیدترچه بقأ محیط زیست او هر و زندگی انسان و  کاراما از سوی دیگر و بیش از پیش،  ،شود می ها انسان مشترک

ی سیادت  در نتیجه. انجامد می طبیعتو   انسان محتوم خود   به نابودی که ،گیرد قرار می سودآوری مالکیت و سرمایه گرو

انسان، با استثمار  بیشترهر چه  بیگانگی   زندگی، با ازخود سرمایه، امروزه مواجه هستیم با کاالئی شدن هر چه گسترده

، ، چون قدرتی بَرینحد و مرزش بیی جوی سود در ی سرمایه کننده ی اسارت بار و نابود نیروی کار و سرانجام با سلطه شدید

هر چه  ، در سطح ملی و جهانی،در سرنوشت خود دموکراتیک و مستقیم گری   که از دخالت مردمانی و حاکم بر گر سلطه

های  از سلطه و رهایی بهزیستیدموکراسی، ها برای  ی انسان توان مبارزه سان، امروزه نمی بدین .شوند میمنع بیشتر 

توان اولی را جدا از دومی به پیش راند و  نمی. داری در سطح ملی و جهانی تفکیک کرد سرمایه ضد ی مبارزهرا از  گوناگون

به هم پیوسته و  داری سرمایه برای امحایو دیگری  رادیکال دموکراسی   ایجاد برای، یکی اصلی دو مبارزه. متحقق ساخت

 .اند وابسته شده



 

 

، با این ویژگی که با باشد میداری بر اساس کار مزدوری حاکم  ات سرمایهدر جمهوری اسالمی ایران، مناسب امروزه

استبدادی  ضد ، یکی، دو مبارزهابراندر نتیجه در . اند آمیخته ساالری، استبداد، فساد و خودکامگی در خواری دولت، دین رانت

داری  سرمایه ضدبر دیگری، و  (یک و الئیکدموکرات ای برای جمهوریمبارزه )و دین  1  دولتو جدایی  برای آزادی و دموکراسی

های اولیه  یابی به آزادی آمیزند، با این حقیقت  دیگر که دست از هم اکنون در هم می ،و رهایی برابری، برای عدالت اجتماعی

 .باشد برخوردار می ایران دیکتاتوری دینی در ای در شرایط فعلی   و ابرام ویژه اهمیتاجتماعی و سیاسی از 

ی  داری به جامعه ی سرمایه ی تغییر انقالبی جامعه دوره »راستاست که تبیین آن چه مارکس  ینادر 

در مرکز تبیین . شود طرح میم، نامیم می« سوسیالیسم» با نارسایی ، کهخواند می( نقد برنامه گوتا)   «کمونیستی

جدا دولت چون قدرتی  احتضاربرابری و سوم،  ، دوم،و اجتماعی کردنیکم، الغای مالکیت : سوسیالیسم سه چیز قرار دارند

و چگونه  کدامند ،باشند و نه دولتی نه خصوصی که و اشتراکی، اشکال اجتماعی این پرسش کهحال . بر جامعه حاکمو  از

 پرسش اینگیرد؟  این پرسش که فرایند امحای دولت چون دستگاهی جدا و مسلط بر مردم چگونه شکل ؟گیرند شکل می

ای و جهانی تحقق پذیرد، زیرا که ساختمان سوسیالیسم در یک کشور به  تواند در سطح منطقه یسم چگونه میکه سوسیال

 های اجتماعی   در جریان مبارزات و جنبش و تنها تنها، نیست بیش پوچ سخنی ویژه امروزه در عصر جهانی شدن و به تنهایی

های خود را  پاسخ... ها مترقبه دادهای انقالبی، در غیر ر رخد در سطح ملی و جهانی، خواهانه داری و رهایی سرمایه ضد

سوسیالیسم واقعاً » ناکام ی که آن چه تجربه اعالم کرد و با صراحت توان به یقین اما از هم اکنون می. د کردندریافت خواه

« دموکراسی  وسیالس» ناکام ی  و تجربه( چین و غیره، اروپای شرقی سابق، در شوروی سوسیالیسم توتالیتر)« موجود

این  که در اقتدارگرایانه اند این است که اشکال دولتی در جهان در سده گذشته به ما آموخته( سوسیالیسم لیبرال)

 سان به همان ،اشکال تحزب سنتی و شوند میمستقر  ی امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ها برای اداره سیستم

، به داری نه تنها راه به گسست از سرمایه ،گیرند می شکلهدایت جامعه  برای رهبری وکه  ،اقتدارگرایانه و عمودی

، سلطه شوروی سابق ی نمونهتوانند، چون  برند بلکه حتا می نمی چون حکومت مردم بر مردمدموکراسی به و  سوسیالیسم

 ی ادارهبا دموکراسی،  لسوسیا ی نمونهو یا هم چون  بخشند شدتزحمتکشان را به مراتب بر و ستم بر مردمان و به ویژه 

 .نمایندتأمین و تضمین آن را  بار   و مصیبت پایان بی دوام ،داری سرمایه امور
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