ﮔﻔﺘﮕـﻮی ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه :ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﺻـﺎدق
اﻓﺮوز ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎﻟﮕﻮﻧﯽ در
ﺑﺎره ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و دوﻟﺖ
ﮐﺎرﮔﺮی
حدود بیست سال قبل ،رفیق محمد رضا شالگونی مقاله ای نوشت تحت
عنوان “اختلاف بر سرچیست؟” این مقاله در گرماگرم بحث ها و تلاش
هایی در جهت وحدت سه سازمان چپ نوشته شده بود .پس از گذشت دو دهه
از نگارش این مقاله ارزنده  ،بر آن شدم تا با رفیق شالگونی در
مورد رئوس مطرح در این مقاله مصاحبه ای داشته باشم .این مقاله در
فرمت ورد توسط وبلاگ سیاسی – تئوریک مجددا تایپ شده و در دسترس
علاقمندان می باشد
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حدود بیست سال قبل ،رفیق محمد رضا شالگونی مقاله ای نوشت تحت
عنوان “اختلاف بر سرچیست؟” این مقاله در گرماگرم بحث ها و تلاش
هایی در جهت وحدت سه سازمان چپ نوشته شده بود .پس از گذشت دو دهه
از نگارش این مقاله ارزنده  ،بر آن شدم تا با رفیق شالگونی در
مورد رئوس مطرح در این مقاله مصاحبه ای داشته باشم .این مقاله در
فرمت ورد توسط وبلاگ سیاسی – تئوریک مجددا تایپ شده و در دسترس
علاقمندان می باشد )(۱
ﺻﺎدق اﻓﺮوز  :با تشکر از شما رفیق شالگونی عزیز که دعوت مرا برای
انجام این گفتگو پذیرفتید.راستش وقتی وبلاگ سیاسی – تئوریک این
مقاله را مجددا منتشر کرد فرصتی ایجاد شد تا دوباره این مقاله با
ارزش را بخوانم .در حالی که در طول بیست سال گذشته و پس از نگارش
این مقاله  ،چپ ایران همواره تلاش هایی را به منظور وحدت انجام
داده  ،ولی دو موضوع کلیدی را که شما در این نوشته مطرح کرده اید
کمتر مورد توجه قرار داده است  .اول  ،نظامی که می خواهیم بجای
جمهوری اسلامی برقرار کنیم و دوم  ،نیرویی که می بایست با اتکا
به آن این تغییر انجام پذیرد .قبل از آنکه به خود مقاله بپردازیم
 ،رفیق شالگونی عزیز می شود ما را به بیست سال قبل ببرید و توضیح
دهید در چه شرایطی این مقاله نوشته شد و دوگروه دیگری که قرار
بود اتحاد با آنها انجام شود چه گروه هایی بودند و سرنوشتشان چه
شد ؟
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎﻟﮕﻮﻧﯽ –

ﻣﻦ ﻫﻢ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﺠﺪد اﯾﻦ

ﺑﺤﺚ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ و
ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻫﻮاداران ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ از اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﮕﺮه اول ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻼش ﻫﺎی
ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﭗ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ  ،ﻣﺸﺨﺼﺎً
ﺿﺮورت ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺑﺤﺚ ﻫﺎی اﺗﺤﺎد ﺑﺎ دو ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در
آن ﻣﻮﻗﻊ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی دارﻧﺪ“ :ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ”
) (۲ﮐﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ – اﻗﻠﯿﺖ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد و “ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ” ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﻋﺪه ای از ﻓﻌﺎﻻن ﺟﺪا ﺷﺪه
از دو ﺳﺎزﻣﺎن “اﻗﻠﯿﺖ” و ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ “ ۱۶آذر” ) (۳ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن “اﺗﺤﺎد ﻓﺪاﺋﯿﺎن
ﺧﻠﻖ” را ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ .در ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﺳﺎزﻣﺎن  ،از
ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻫﺪف ﺑﯽ واﺳﻄﻪ ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ
ﭘﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺰﺑﯿﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
ﻣﺪت ﻫﺎ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ  ،زﯾﺮا در داﺧﻞ ﺧﻮد “راه ﮐﺎرﮔﺮ” ﻋﺪه ای ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻃﺮﻓﺪار اﺗﺤﺎد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت را ﻣﺎﻧﻊ وﺣﺪت ﺣﺰﺑﯽ ﻧﻤﯽ
داﻧﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ در داﺧﻞ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دو ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎد
ﺷﺪه  ،ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﺤﺮان ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ در
اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی  ،در ﺧﻮد “راه ﮐﺎرﮔﺮ” ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺧﻮاﻫﺎن ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف ﺑﯽ واﺳﻄﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای
ﻣﺎ ﺑﻮد ؛ در آﻏﺎز  ،اﺳﺘﺪﻻل آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ  ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ
دﯾﮕﺮی از ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﮐﻨﮕﺮه اول داﺷﺘﻨﺪ و ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ
ﺳﻤﺖ ﮔﯿﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راه ﮐﺎرﮔﺮ در ﺻﻮرت اﺗﺤﺎد ﺑﺎ دو
ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﮕﺮ آﺳﺎن ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﻋﺪه ای ﻫﻢ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻧﻈﺮ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ  ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﭼﺴﺒﯿﺪن ﺑﻪ وﺣﺪت ﻃﻠﺒﯽ  ،داﻧﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ  ،ﻋﻤﻼ ً
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻣﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻫﺮﺣﺎل ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺣﺪت ﻃﻠﺒﯽ ﺳﺎده ﻟﻮﺣﺎﻧﻪ ﻣﺎن در ﺗﺼﻮﯾﺐ
آن ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ در ﮐﻨﮕﺮه اول  ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮدم از آﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن آن
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه اول ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ واﻗﻌﺎً ﯾﮏ ﻫﺎﻟﻮﮔﺮی
ﺑﻮد.
صادق افروز  :همانگونه که شما به درستی در مقاله تان نوشته اید ،

بدون توافق روی این دو موضوع اصلی  ،امکان رسیدن به وحدت روی یک
برنامه سیاسی وجود ندارد  .شما در پاسخ به سوال اول گفتید که حتی
در خود “راه کارگر ” کسانی بودند که با سمتگیری سوسیالیستی مشکل
داشتند و هدفشان از اصرار بر وحدت با گروه هایی که به سمتگیری
به زیر بردن مصوبه
سوسیالیستی و دولت گذار اعتقادی نداشتند
کنگره اول در همین رابطه بود .پس از به شکست کشیده شدن مذاکرات
سه سازمان نام برده  ،تنش در “راه کارگر ” ادامه یافت  .آن
گرایشی که شما در خود “راه کارگر ” به آن اشاره می کنید پس از
خاتمه مباحثات چگونه به زندگی سیاسی اش ادامه داد ؟ ما در “راه
کارگر” حتی در یک دوره شاهد ظهور خط هواداران جان هالووی ) (۴هم
شدیم که نه فقط به دولت کارگری بلکه به هیچ دولتی اعتقاد نداشتند
 .رفیق شالگونی  ،یک کم توضیح دهید که اگر امکان فعالیت مشترک
و وحدت با کسانی که به دولت گذار معتقد نیستند )ولی به یک دولت
دمکراتیک بورژوایی حداقل معتقدند( وجود نداشت  ،چگونه “راه
کارگر” برای یک مدت طولانی هواداران جان هالووی ) (۵را که از
برنامه ای شبه آنارشیستی دفاع می کردند درون خود تحمل کرد؟ می
گویم شبه آنارشیستی  ،چون آنارشیست ها حداقل به نابودی ماشین
دولتی معتقدند  .ولی هواداران هالووی از مواجهه انقلابی با ماشین
دولتی سرمایه داری اجتناب می کنند  ،زیرا فکر می کنند نباید از
همان شیوه هایی استفاده کنند که دولت سرمایه داری برای سرکوب
استفاده می کند .شباهت هواداران هالووی با آنارشیست ها در عدم
اعتقاد به سازمان های توده ای کارگران ،حزب و دولت و سانترالیزم
دمکراتیک بود .آیا همه این اختلاف ها سرمنشاء انشعاب سال ۱۳۸۸
نبود؟ آیا وجود این ناخالصی ها دلیل یک سکون طولانی مدت در “راه
کارگر” نبود ؟ وقتی شما به پرداخت هزینه بسیار سنگین اشاره می
کنید  ،آیا منظورتان همین مشکلات است ؟
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎﻟﮕﻮﻧﯽ – ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻤﺖ ﮔﯿﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد ،
ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎ ﮐﺸﺎﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ را ﻧﯿﺰ زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮدﻧﺪ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﯾﺎد دارم در ﮐﻨﮕﺮه دوم ﺳﺎزﻣﺎن  ،از ﻣﺎ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ
ﯾﺎدآوری ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺿﻊ و ﻧﻈﺮات ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮ
ﺿﺮورت ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  ،وﻟﯽ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺪا
ﺷﺪﻧﺪ  ،ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺬار ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﺮ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﺟﺎن ﻫﺎﻟﻮی ﮔﺮاﺋﯿﺪﻧﺪ  ،رﺑﻄﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﻓﺮاد اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ،
در ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻧﯿﺰ اﺗﺤﺎد ﺑﺎ دو

ﮔﺮوه ﯾﺎد ﺷﺪه  ،از ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺬار ﺑﻮدﻧﺪ .وﻟﯽ ﺟﻮاب
ﺳﺆال ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺎ ﺑﺎ ﻃﺮﻓﺪاران ﻧﻈﺮ ﻫﺎﻟﻮوی ﻣﺪت ﻫﺎ در ﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻼت
واﺣﺪ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺮدﯾﻢ  ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮔﺬار اﺗﺤﺎد ﺣﺰﺑﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺪﻫﯿﻢ  ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻ ً در ﺻﻮرت اﺗﺤﺎد ﺑﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺬار ﻣﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﻣﺎن و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻫﻮﯾﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺎن را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ و اﯾﻦ ﺟﺰ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺖ .زﯾﺮا “راه ﮐﺎرﮔﺮ” از آﻏﺎز ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ روی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﯾﺎدم ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در اواﺋﻞ ﺳﺎل  ۱۳۵۸ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز رﺳﻤﺎً اﻋﻼم
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﯾﻢ و اﻟﺤﺎق ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﯾﯽ را ﺳﺒﮏ – ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽ
ﮐﺮدﯾﻢ  ،ﻋﺪه ای از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﺎﺑﻖ در آن ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﻣﺎ
در زﻧﺪان آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻟﺤﺎق ﻣﺎ ﺑﻪ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،
ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ) ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﺎﻓﻞ اوﻟﯿﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه “راه
ﮐﺎرﮔﺮ” ( ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﻧﻘﻼب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ و
اﯾﻦ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ را در آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺴﺖ ﻧﺒﻮدﯾﻢ و ﺣﺘﯽ در آن ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﺖ ﺑﻮدﯾﻢ ،
ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﺛﺎر ﺧﻮد ِ ﻟﻨﯿﻦ  ،آن درک راﯾﺞ از “اﻧﻘﻼب
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ” را رد ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .و ﺑﺎز ﯾﺎدم ﻫﺴﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﻧﮓ
ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺴﻢ ﺣﺘﯽ ﻧﺸﺮﯾﻪ “ﭘﯿﮑﺎر” ﻧﯿﺰ در اﻧﺘﻘﺎد از “راه ﮐﺎرﮔﺮ” در
ﭘﺎﺋﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را
ﺑـﯽ ﺗـﻮﺟﻬﯽ ﺑـﻪ اﻧﻘﻼب دﻣـﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺿـﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﺘﯽ و ﻏﻠﺘﯿـﺪن ﺑـﻪ
ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺴﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺎ در ﻧﺸﺮﯾﻪ “راه ﮐﺎرﮔﺮ” در ﻣﻘﺎﻟﻪ
ای ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد آﻧﻬﺎ ﺟﻮاب دادﯾﻢ .ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺗﺤﺎد ﺑﺎ
ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎن را رﺳﻤﺎً ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ  ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎن  ،آن را “ﺷﻠﯿﮏ ﺑﻪ ﺷﻘﯿﻘﻪ راه
ﮐﺎرﮔﺮ” ﻧﺎﻣﯿﺪم و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣۀ ﮔﺬار ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ
را ﻫــﻢ ﺑــﻪ ﯾــﮏ ﺟــﻮک ﺗﺒــﺪﯾﻞ ﮐــﺮده ﺑﻮدﻧــﺪ و ﻣﺴــﺨﺮه ﻣــﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺛﺎﻧﯿﺎً ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻃﺮﻓﺪاران ﻧﻈﺮات ﻫﺎﻟﻮوی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﺳﺖ
ﮐﺸﯿﺪن از ﻫﻮﯾﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﺒﻮد  ،ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ :اول اﯾﻦ ﮐﻪ اﻓﺮادی
ﮐﻪ ﺻﺮاﺣﺘﺎً از ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮی دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  ،اﻗﻠﯿﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺧﻂ ﺳﺎزﻣﺎن رﺳﻤﺎً زﯾﺮ ﺳﺆال ﻧﺒﻮد  ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﻃﺮف
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ اﻋﻀﺎء ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .و دوم اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻈﺮات ﻫﻤﺎن اﻗﻠﯿﺖ
ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و ﺗﺎ اﯾﻦ اواﺧﺮ در
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ روزﻣﺮه ﭼﻨﺪان اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﻓﺖ .اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻗﻠﯿﺖ ) از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮدی ﺳﺘﻮن “دﯾﺪﮔﺎه” ( ﺷﺮوع ﮐﺮد
ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﻣﯿﺎن ﻣﻮاﺿﻊ اﻗﻠﯿﺖ و اﮐﺜﺮﯾﺖ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﯾﻦ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﺮاﯾﺶ “وﺣﺪت ﻃﻠﺐ” )(۶روﺑﺮو ﺷﺪ  ،ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ
دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﻨﺎور ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺧﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﺛﺎﻟﺜﺎً ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻣﺎ در ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ ﮔﯿﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ “ﺳﮑﻮن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت” از آن ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ  ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﺗﻼق
ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻃﺮﻓﺪاران ﻧﻈﺮات ﻫﺎﻟﻮوی ﻧﺒﻮد  ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻦ
دادن ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ “وﺣﺪت ﻃﻠﺐ” ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﺑﺎ ﺧﻂ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ،
اﻣﺎ داﻧﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ  ،ﻋﻤﻼ ً آن را ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﯾﮏ
دﮐﻮر ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد .آﻧﻬﺎ وﺣﺪت ﻃﻠﺒﯽ را ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ
ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﮑﺮی
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪ ای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻋﺪه ای از آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﺎ ﺑﺎ
دو ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﮕﺮ  ،ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﮐﺪﺧﺪا ﻣﻨﺸﯽ  ،ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺎ
را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺟﻮش ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺣﺘﯽ از اﯾﻦ ﻓﺮاﺗﺮ  ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ “اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ
ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ” را ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ “ ،ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات” و “اﺗﺤﺎد ﻓﺪاﺋﯿﺎن
ﺧﻠﻖ” ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد  ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ “ﺟﺒﻬﻪ” درآورﻧﺪ .ﺣﺘﯽ در
اﻧﺸﻌﺎب ﺳﺎل  ۱۳۸۸ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد  ،زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺷﻌﺎر “ﺷﻨﺎ در ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ” را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺪاﯾﯽ از ﮔﺮاﯾﺶ “وﺣﺪت ﻃﻠﺐ” آﺳﺎن ﻧﺒﻮد  ،زﯾﺮا
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻂ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻼش ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺑﯿﺎﯾﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ آﻧﻬﺎ رﺳﻤﺎً ﺧﻮد را ﻣﺪاﻓﻊ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﭼﻨﺪ
ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ  ،ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ “وﺣﺪت ﻃﻠﺒﯽ” آﻧﻬﺎ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه
ﺑﻪ ﻧﻔﯽ ﻋﻤﻠﯽ و ﺣﺘﯽ رﺳﻤﯽ ﺧﻂ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ
ﻻزم ﻣﯽ داﻧﻢ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﻢ ﮐﻪ وﺣﺪت ﻃﻠﺒﯽ اﺻﻮﻟﯽ ﭼﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ
و ﻫﯿﭻ آدم ﻋﺎﻗﻠﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺳﺎده و ﻣﻌﻘﻮل را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﺪ اﺳﺖ
و وﺣﺪت ﭼﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ .و ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎً ﻣﻌﺘﻘﺪم در داﺧﻞ ﯾﮏ ﺣﺰب
واﺣﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻧﻈﺮی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ وﺣﺪت ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺧﺪﻣﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺮﻧﻪ وﺣﺪت ﻃﻠﺒﯽ  ،ﺑﻪ وﯾﮋه در دوره ای ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻨﺎر
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺗﻌﻬﺪات ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  ،ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺸﻮد .ﻣﻦ
واﻗﻌﺎً ﻃﺮﻓﺪار اﺗﺤﺎد ﻣﯿﺎن ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﭗ ﻫﺴﺘﻢ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ  ،ﻻاﻗﻞ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت ﻣﺎن را ﻧﺎدﯾﺪه ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ و در ﺣﺪی ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ اﺗﺤﺎد و ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﻫﺎی واﻗﻌﺎً ﻣﺆﺛﺮی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ  ،ﺑﺎﯾﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺎن را ﺑﻪ

رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و آﻧﻬﺎ را ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﻧﮑﻨﯿﻢ و اﺷﮑﺎل ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﻣﺴﯿﺮی ﺳﺎزﻧﺪه ﭘﯿﺶ ﺑﺮود.
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﭼﭗ در ﺳﺎزﻣﺎن واﺣﺪی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ  ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ راه درﺳﺖِ اﺗﺤﺎد و ﻫﻤﮑﺎری اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺳﺎزﻣﺎن واﺣﺪی ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ آن ﺣﺮف ﻣﻌﺮوف ﻟﻨﯿﻦ ﮐﻪ در
اواﺋﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ در زﻣﯿﻨﻪ اﺗﺤﺎد و ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ روﺳﯿﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد  ،ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺴﯿﺎر درﺳﺖ و روﺷﻨﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽ دﻫﺪ“ :ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﻢ و ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﻢ  ،ﺑﺎﯾﺪ
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺎن را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ“.
صادق افروز  :اکثر
آموزش های انستیتو
را از کانال حزب
بودند  .این آموزش

فعالین چپ دهه  ۴۰و  ۵۰در ایران  ،تحت تاثیر
مارکسیزم –لنینزم مسکو بودند  .یعنی مارکسیزم
توده که معرف نظرات این انستیتو بود آموخته
ها برای جا انداختن نظرات استالین بر روی یک

سری از نظریات مارکسیستی و از جمله مفهوم دوران گذار به
سوسیالیزم و یا دولت گذار سایه انداخته بودند .آموزش های
استالینیستی  ،چپ ایرانی را به نوعی منشویست کرده بود .هیچ کس
نمی بایست از سوسیالیزم حرفی به میان آورد  .نیروهای مولده به
اندازه کافی رشد نکرده بودند و انقلاب خصلت بورژوا دمکراتیک داشت
) .(۷همه طرفدار انقلاب دو مرحله ای بودند .حتی رفقای چریکی که
جان بر کف به میدان کارزار با رژیم شاه آمده بودند از این گرایش
بری نبودند .همه جا صحبت از دمکراسی محض بود و کسی درباره دوران
گذار  ،دمکراسی کارگری یا سوسیالیستی سخن به میان نمی آورد .چپ
ایرانی با مفهوم آزادی های سیاسی و پلورالیزم سیاسی در دمکراسی
سوسیالیستی هم آشنا نبود .چپ ایرانی نمی دانست که در دولت کارگری
ای که پس از انقلاب اکتبر سر کار آمد  ،احزاب و سازمان های
گوناگون شرکت داشتند  .اس ار های راست و چپ ) ،(۸منشویک ها ،
آنارشیست های ماخنویست ) (۹در کنار بلشویک ها در این دولت حضور
داشتند .دولت کارگری دولت یک حزب تنها نبود .دولت کارگری برآمده
از انقلاب اکتبر بیانگر رابطه دیالکتیکی دمکراسی و دیکتاتوری
درون دولت کارگری بود .راه کارگر از جمله اولین جریاناتی بود که
در مقابل جریان فکری مسلط بر چپ در جامعه ایران ایستاد و همانطور
که شما اشاره می کنید هم از سوی فداییان و هم از سوی پیکار مورد
انتقاد قرار گرفت .با این همه شما معتقدید که راه کارگر حتی در
آن مقطع نیز استالینیست بود  .حالا سوال من از شما این است که به
نظر شما مشخصات اصلی استالینیزم چه هستند که شما سازمان راه
کارگر را در مقطع سال  ۵۸استالینیست ارزیابی می کنید و پروسه

گسستن از آن چگونه بود ؟و چگونه پس از گسستن از استالینیزم با
درک لیبرالی از مارکسیزم مرزبندی کردید؟
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎﻟﮕﻮﻧﯽ – ﺷﻤﺎ در ﺳﺆال ﺗﺎن ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﭙﺮدازم :ﯾﮏ – وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﻣﺎ در آن
ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﺖ ﺑﻮدﯾﻢ  ،ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﺠﻤﻮع  ،زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﯿﻢ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ
ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯿﺪ  ،اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﭼﭗ در اﯾﺮان  ،از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ روﺳﯽ ﮐﻪ از ﺻﺎﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد  ،ﺑﺎ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﭼﭗ ﻣﺎ ) ﺻﺮف ﻧﻈﺮ
از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺎره ﺷﺨﺺ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﭼﻪ ﻧﻈﺮی
دارﻧﺪ ( ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ از زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ آن ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .و
اﯾﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﻮد  ،در ﻏﺎﻟﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎ )ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری( ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ اﺛﺮ ﭘﺬﯾﺮی را دﯾﺪ .و
ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﯾﮑﯽ از “ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ” اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﮑﺮی ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻢ در آن زﻣﺎن ﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﺖ ﺑﻮدﯾﻢ  ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ
ﻫﻨﻮز ﺑﺎ آن ﻧﮕﺮش  ) ،ﺧﻮد ِ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺴﺖ
ﻣـﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧـﺪ ( ﺗﺮوﺗﺴـﮑﯽ را از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﻨﺤﺮﻓـﺎن از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴـﻢ ﻣـﯽ
ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﯿﻢ و ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺴﻢ را ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺤﺶ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .دو – ﮔﺴﺴﺖ ﻣﺎ
از درک راﯾﺠﯽ ﮐﻪ در ﭼﭗ اﯾﺮان از “اﻧﻘﻼب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ” وﺟﻮد داﺷﺖ ،
ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻟﻨﯿﻦ و ﺗﻤﺮﮐﺰ روی آﻧﻬﺎ
ﺑﻮد .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻟﻨﯿﻦ در دوره اﻧﻘﻼب ﻫﺎی  ۱۹۰۵و ۱۹۱۷
ﺟﺎی ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد ﮐﻪ او اوﻻ ً ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﯽ
زﻣﯿﻦ را ﻣﻮﺗﻮر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺣﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺴﺴﺖ از ﺑﻬﺮه
ﮐﺸﯽ ﻓﺌﻮداﻟﯽ و ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻣﯽ داﻧﺪ ؛ ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺑﺮای
ﺑﻮرژوازی ﻟﯿﺒﺮال ﻧﻘﺸﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ و روی ﺳﺎزﺷﮑﺎری آن در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺒﺪاد و ارﺗﺠﺎع ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ورزد ؛ ﺛﺎﻟﺜﺎً ﭘﯿﺮوزی
اﻧﻘﻼب را در ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .اﯾﻦ درک ﻟﻨﯿﻦ ﮐﻪ
ﻣﺮز ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺒﻮری ﻣﯿﺎن “ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﺸﻢ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﻢ” ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ
آورد  ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در اﻧﻘﻼب  ۱۹۱۷ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ
درک ﻟﻨﯿﻦ از “اﻧﻘﻼب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ” در روﺳﯿﻪ ) ﮐﻪ در آﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ
 ،در ﻣﺠﻤﻮع ﯾﮏ ﮐﺸﻮرﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻮد ( ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای درک
ﺧﺼﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺻﻒ آراﯾﯽ ﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﻏﺎﻟﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر
اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺌﻮرﯾﮏ  ،ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ و اﻧﺴﺠﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .ﻧﻈﺮﯾﻪ او در ﺑﺎره دوﮔﺎﻧﻪ “ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮﮐﺐ و ﻧﺎﻣﻮزون ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داری” ) (۱۰و “اﻧﻘﻼب ﻣﺪاوم” ) (۱۱ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ

ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ ) (۱۲و ﻣﻨﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آور َد
و ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﺎ
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ  ،ﺗﺌﻮری ﻟﻨﯿﻦ در ﺑﺎره ﻧﻘﺶ
دﻫﻘﺎﻧﺎن و ﺷﺮاﯾﻂ دوام و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻠﻮک ﮐﺎرﮔﺮان و دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر
دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ،دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺮ و دور اﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ ﺗﺮ اﺳﺖ و درک ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ
آﺷﮑﺎرا ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ
ﺑﯿﻨﺪازد .در واﻗﻊ  ،ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﺠﺎد دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی “ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ
دﻫﻘﺎﻧﺎن” ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ دوﻟﺖ ﯾﮏ اﻗﻠﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن روﺳﯿﻪ ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺎن “ﺟﻤﻬﻮری
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و دﻫﻘﺎﻧﺎن” ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ دوﻟﺖ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ  ،ﺗﺌﻮری ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ در
ﮔﺴﺴﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺿﺮورت اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺋﺘﻼف
ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ ﺑﻮرژوازی آﺷﮑﺎرا ﺻﺮﯾﺢ ﺗﺮ ﺑﻮد .ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ
در ﺳﺎل  ۱۹۱۷ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺟﺪﯾﺪ و ﺻﺮﯾﺢ ﺗﺮی از ﻧﻈﺮﯾﻪ اش  ،ﻣﻮﺿﻌﯽ اﺗﺨﺎذ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ً ﻣﺮز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﺒﻮد
ﮐﻪ “ﺗﺰﻫﺎی آورﯾﻞ” ) (۱۳او را ﮐﺎﻣﻨﻒ و “ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ” ﻏﻠﺘﯿﺪن
ﺑﻪ ﺗﺰ “اﻧﻘﻼب ﻣﺪاوم” ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﺮ رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ  ،ﻋﻤﻼ ً در
ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺷﺪ .از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ،ﺧﻂ ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن ) (۱۴در ﭼﯿﻦ
ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﻠﻮک ﺑﺎ ﮐﻮﻣﯿﻦ ﺗﺎﻧﮓ ) ﯾﺎ ﺑﻮرژوازی ﭼﯿﻦ ( ) (۱۵را ﺗﺠﻮﯾﺰ
ﻣﯽ ﮐﺮد و در واﻗﻊ ﺧﻂ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﻮد ،از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺧﻂ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﭼﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎری ﺑﺮای ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺑﺎر آورد ) ، (۱۶وﻟﯽ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺰ دﻧﺒﺎل ﺷﺪ و ﺑﻌﺪﺗﺮ  ،در دوره ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ  ،ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی رﻫﺎﯾﯽ ﻣﻠﯽ و ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ  ،ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺟﺎ
اﻓﺘﺎد و زﯾﺮ ﻋﻨﻮان “راه رﺷﺪ ﻏﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری”) (۱۷ﺑﻪ ﺗﺌﻮری رﺳﻤﯽ
اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و اﯾﻦ اﺣﺰاب را
ﻋﻤﻼ ً ﺑﻪ زاﺋﺪه دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻫﺎی “ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ” ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .در ﺳﺎل
ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ اﻧﻘﻼب  ،ﻣﺎ ﮐﻮﺷﯿﺪﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻂ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﯾﺎد دارم  ،ﺻﺮﯾﺢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻂ  ،در ﻧﻮﺷﺘﻪ ای ﺑﻮد ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان “ﻣﺮزﻫﺎی ارﺗﺠﺎع و ﻣﺮزﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎ” ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۶۰ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ
) (۱۸و ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ  ،ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﺤﺪ ﺛﺎﺑﺖ و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻪ – ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،
“اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﻢ” ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﺸﺎﻧﺪن ﺣﺰب “ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ” ﺑﻪ ﺟﺎی ﻃﺒﻘﻪ
ﮐـﺎرﮔﺮ و ﺗﺒـﺪﯾﻞ آن ﺑـﻪ ﻗﯿـﻢ ﻃﺒﻘـﻪ ﮐـﺎرﮔﺮ اﺳـﺖ .ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻌﻨـﺎ
“اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﻢ” ﻋﻤﻼ ً در ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻈﺮی ﻫﻤﻪ “ﺣﺰب – دوﻟﺖ ﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ”
وﺟﻮد دارد  ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺴﺐ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ

ﺑﺮﺳﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ و ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊ رﺳﻤﯽ آﻧﻬﺎ در ﺑﺎره اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ
و ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ او ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ﺣﺰب ﺣﺎﮐﻢ ﻓﻘﻂ
ﺑﻪ ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﮐﺘﻔﺎء ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ  ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی رﺳﻤﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ  ،اﯾﻦ ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد ِ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻫﻢ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ دﻫﺪ و درﺳﺘﯽ و ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﺣﺘﯽ ﻧﻈﺮات ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎ
ﻣُﻬﺮ دواﯾﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺣﺎﮐﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ ﻧﺎم
“ﺗﮑﺎﻣﻞ” ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .در دوره ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد ِ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ اﯾﻦ
روﻧﺪ “ﺗﮑﺎﻣﻞ دادن” ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آﺋﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آن از ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽ
ـﺪ“ :چپ ایران نمی دانست که در دولت
ـﯽ ﮔﻮﺋﯿـ
ـﺎ ﻣـ
ـﺎر – ﺷﻤـ
رود .ﭼﻬـ
کارگری ای که پس از انقلاب اکتبر سر کار آمد  ،احزاب و سازمان
های گوناگون شرکت داشتند .اس ار های راست و چپ  ،منشویک ها ،
آنارشیست های ماخنویست در کنار بلشویک ها در این دولت حضور
داشتند .دولت کارگری دولت یک حزب تنها نبود .دولت کارگری برآمده
از انقلاب اکتبر بیانگر رابطه دیالکتیکی دمکراسی و دیکتاتوری
درون دولت کارگری بود“ .ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﯿﺶ از ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی
اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ  ،دوﻟﺖ ﺷﻮروی دوﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺑﻮد .و ﻟﻨﯿﻦ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﻧﺘﻘﺎد ﮔﺎﻫﯽ آن را “دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﻮﻟﯿﺖ ﺑﻮرو”ی ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ
 ،اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل اﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری را ﺿﺮوری و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ
داﻧﺴﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ  ،ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ و ﻋﻠﻞ ﺗﮑﻮﯾﻦ اﺳﺘﺒﺪاد
اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ  ،ﻧﻤﯽ ﺷﻮد آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﻪ دوم دﻫﻪ  ۱۹۲۰در ﺷﻮروی ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪ  ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد .ﺣﺘﯽ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺧﻮد ِ ﻟﻨﯿﻦ را ﻧﯿﺰ در ﺗﮑﻮﯾﻦ
اﺳﺘﺒﺪاد اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻗﻠﻢ اﻧﺪاﺧﺖ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ از ﻓﺮدای ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی  ،ﺣﻖ رأی ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و
آن را ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺣﺎل ﻣﺤﺪود ﮐﺮدﻧﺪ؛ در
ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﻫﻤﻪ اﺣﺰاب دﯾﮕﺮ را ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ) (۱۹و ﻟﻨﯿﻦ
ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎرﺗﻮف ) (۲۰را ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ اﺣﺰاﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺷﻮراﯾﯽ را
ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در دوره
ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ  ،آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯿﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ  ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﻬﺪ
ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺷﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ،اﺣﺰاب دﯾﮕﺮ ﭼﭗ را ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران و زﻣﯿﻦ داران و
ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ،از ﺧﻮد ﺑﺮاﻧﻨﺪ .ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺿﻌﻒ ﻧﻔﻮذﺷﺎن در ﻣﯿﺎن دﻫﻘﺎﻧﺎن ،ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ ﺟﻨﺎح ﭼﭗ اس .ار .ﻫﺎ
اﺋﺘﻼف ﮐﺮدﻧﺪ  ،وﻟﯽ اﯾﻦ اﺋﺘﻼف ﺑﻌﺪ از ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن دو ﺣﺰب ﺑﺮ
ﺳﺮ ﻗﺮارداد ﺻﻠﺢ ﺑﺮﺳﺖ ﻟﯿﺘﻮﻓﺴﮏ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺷﺪ و دوﻟﺖ ) ﯾﺎ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ،
“ﺷﻮرای ﮐﻤﯿﺴﺮﻫﺎی ﺧﻠﻖ” ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﻔﻒ روﺳﯽ “ﺳﻮوﻧﺎرﮐﻢ” ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ (
ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﻟﺖ ﺗﮏ ﺣﺰﺑﯽ در آﻣﺪ ،اﯾﻦ از ﻫﻤﺎن ﻓﺮدای ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی ﺑﻮد.

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ در آن ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ  ،وﻟﯽ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﻮﺟﻪ داﻧﺴﺖ .ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ً اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ روزا ﻟﻮﮔﺰاﻣﺒﻮرگ ،ﻫﻤﺎن
ﻣﻮﻗﻊ از ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎره ای از اﻟﺰاﻣﺎت دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ (۲۱).ﭘﻨﺞ – اﯾﻦ ﺳﺆال ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ“ :ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﭘﺲ از ﮔﺴﺴﺘﻦ از اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺰم ﺑﺎ درک ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺰم ﻣﺮزﺑﻨﺪی
ﮐﺮدﯾﺪ؟” ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﻢ .ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﮔﺴﺴﺖ از اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺰم
ﺿﺮورﺗﺎً ﺑﻪ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .اﮔﺮ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ  ،ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻧﻈﺮم را ﺑﮕﻮﯾﻢ.
صادق افروز  :نه  ،من فکر نمی کنم گسست از استالینیزم ضرورتا به
لیبرالیزم منجر بشود  .می شود طبق همان تعریفی که شما از مهمترین
خصوصیت استالینیزم کردید یعنی “جایگزین کردن حزب و سازمان خود به
جای طبقه کارگر” گسست کرد و به لیبرالیزم هم نلغزید  .برای من
لغزیدن به لیبرالیزم به مفهوم رها کردن آموزش ها و دستاوردهای
یا تغییر آن و تجدید نظر در اصول شناخته شده آن به
مارکسیزم
منظور سازش طبقاتی است .آن دسته از استالینیست های سابق بخصوص در
طیف فدایی  ،که شما هم در همین مقاله به آنها اشاره می کنید،
ناگهان بصورت هواداران دمکراسی ناب و محض و غیر طبقاتی ظاهر
از این سوال که ” چگونه با درک لیبرالی مرزبندی
شدند .منظورم
کردید”  ،این بود که چگونه آلودگی های استالینیستی را در عین
وفاداری به مارکسیزم از راه کارگر زدودید ؟ می خواهم بگویم که در
این مرزبندی این خطر هم هست که از آن طرف پشت بام پرت شویم و کلا
اهمیت سازمان و حزب سیاسی و تئوری انقلابی را برای هدایت مبارزه
طبقاتی نادیده بگیریم .
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎﻟﮕﻮﻧﯽ – ﺣﻖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ از ﻧﻈﺎم
ﻣﺴﻠﻂ در ﺷﻮروی و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ آن “ ،از آن ﻃﺮف ﭘﺸﺖ ﺑﺎم
ﭘﺮت ﺷﺪﻧﺪ” و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ را ﺗﻤﺎﻣﺎً ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﯿﺎل
ﺧﻮدﺷﺎن ﻃﺮﻓﺪار دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ .در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﻫﻢ ﻋﺪه ای ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً
ﺑﻪ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ .در واﻗﻊ ﺣﺎﻻ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﺮوﺟﺎن
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﻟﯿﺒﺮال ﻫﺎی اﯾﺮان را ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺠﯿﺐ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ“ .ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻤﯽ” ﮐﻪ ﺣﺰب – دوﻟﺖ ﻫﺎی
“ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ” ﻣﺪاﻓﻊ اش ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻧﺪاﺷﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ آن را ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ  ،ﻣﺪت ﻫﺎ ﻃﻮل
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ در ذﻫﻨﯿﺖ ﺗﻮده ای ﻣﺮدم  ،ﺣﺴﺎب آن رژﯾﻢ ﻫﺎ از ﺣﺴﺎب

ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺸﻮد .و درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
 ،ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺣﺴﺎب آن رژﯾﻢ
ﻫﺎ از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاداران
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎﺷﺪ .و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ِ
ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ راه ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﺳﺎﯾﺮ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺑﻮرژواﯾﯽ اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ در
ﻫﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎﺳﺖ  ،ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از
ﺷﻌﺎر “ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ” اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ از ﻣﺎرﮐﺲ ﯾﮏ “ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎء”
درﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﺎﻻی ﺣﺮف اش ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰد.
زﯾﺮا ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺰب –
دوﻟﺖ ﻫﺎی “ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ” اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادﻧﺪ و از ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ روح
اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را ﮐﺸﺘﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻻزم ﻣﯽ داﻧﻢ ﻧﮑﺘﻪ ای
را ﻫﻢ در ﺑﺎره ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺴﺎوی ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﯿﺎن ﻫﻮاداری از “دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺎب”
و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﻢ :ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
دو ﭼﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ؛ دو ﺳﻨﺖ ﻓﮑﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﺟﺪال
ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﺑﻮده اﻧﺪ .ﻟﯿﺒﺮال ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ وﺣﺸﺖ داﺷﺘﻪ
اﻧﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻣﺜﻼ ً ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﮑﺴﯽ دو
ﺗﻮﮐﻮﯾﻞ  ،ﺟﺮﻣﯽ ﺑﻨﺘﺎم  ،اﺳﺘﯿﻮارت ﻣﯿﻞ و آﯾﺰﯾﺎ ﺑﺮﻟﯿﻦ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ آﻧﻬﺎ را از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدم )= دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ( درﯾﺎﺑﯿﺪ .ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺮﻓﺪار دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺎب )= دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ( ﻧﺒﻮده و
ﻧﯿﺴﺖ  ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺟﻬﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﺮدن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮده و ﮐﻮﺷﯿﺪه
ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﺋﯿﻦ را از اﻣﮑﺎن إﻋﻤﺎل اراده ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﺪ و ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ را از زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ آﻧﻬﺎ ﺧﺎرج ﺳﺎزد .ﺣﺘﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎن
اﺳﺘﯿﻮارت ﻣﯿﻞ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً از ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻫﻢ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﺮده  ،ﺑﺎ
ﺣﻖ رأی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮﻫﺎن ﻗﺎﻃﻊ اش ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺣﻖ رأی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ  ،ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﺑﺮای
دﺳﺘﻤﺰد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ! ﯾﺎ آﯾﺰﯾﺎ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ دﻓﺎع از “آزادی
ﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ” )= آزادی از دﯾﮕﺮان (  ،ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺮدم در ﻗﺪرت را ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﺪ و “آزادی ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ” )= آزادی ﺑﺎ دﯾﮕﺮان  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﺮدم در اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ ( را ﻣﻨﺸﺄ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺎرﯾﺰم ﻣﯽ داﻧﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻖ رأی ﻋﻤﻮﻣﯽ در زادﮔﺎه آن در اورﭘﺎ  ،ﻓﻘﻂ
ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺎرﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و ﻫﻤﯿﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺑﯿﺶ
از ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﻟﯿﺒﺮال ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده
اﻧﺪ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را از دﺳﺘﺮس ﻣﺮدم دور
ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺮﻣﯽ ﺑﻨﺘﺎم ) ﮐﻪ ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺮﺷﺪ ﺟﺎن اﺳﺘﯿﻮارت ﻣﯿﻞ ﻫﻢ ﺑﻮد (
“ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ” را وﺳﯿﻠﻪ ای ﻣﯽ دﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺧﻄﺮ ﻧﻔﻮذ
ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﺋﯿﻦ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﻨﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ

ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﺮد  ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن
ﻧﻔﻮذ ﻣﺮدم ﭘﯿﺪا ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی را ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺲ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد  ،از ﺟﻤﻠﻪ در “ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ” ﮐﻪ در ﺑﺎره ﻗﯿﺎم
“ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ” ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺗﺎ ﻃﺒﻘﺎت وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻫﺮ
دوﻟﺘﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ دوﻟﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ  ،ﺧﺼﻠﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ اﻣﺎ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ از اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ  ،ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ
دﻓﺎع از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ رﻫﺒﺮی ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻫﺮﭼﻪ وﺳﯿﻊ ﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ  ،زﯾﺮا
اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻫﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ،
“اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ” ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻓﻌﺎل و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎل ﺑﺸﻮد و در ﻣﯿﺪان ﺑﺎﺷﺪ ،
ﻫﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ و ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ،ﻧﻔﻮذ
ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در
ﭘﺎﯾﺎن  ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺣﺮف ﺷﻤﺎ در ﺑﺎره اﻫﻤﯿﺖ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺗﺌﻮری ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً درﺳﺖ اﺳﺖ .ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺤﺮوم
ﺑﺪون اﺗﺤﺎد  ،ﺑﺪون ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺪون آﮔﺎﻫﯽ از اﻓﻖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ  ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ رﻫﺎﯾﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺣﺘﯽ در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ
ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻪ ﻫﺎی رأی دﻫﻨﺪه ﺳﻘﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻦ و آن ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ.
صادق افروز  :من با شما کاملا موافقم وقتی می گویید  ”:درست به
همین دلیل  ،من اکنون بیش از پیش معتقدم که تلاش برای جدا کردن
حساب آن رژیم ها از سوسیالیسم مارکس باید یکی از مهم ترین اولویت
های هواداران سوسیالیسم باشد .و هم چنین فکر می کنم بازگشت به
اندیشه های خودِ مارکس بهترین و کارآمدترین راه مرزبندی با
لیبرالیسم و سایر ایدئولوژی های بورژوایی است ”  .خود مارکس در
مانیفست تا حدودی رابطه بین دمکراسی  ،دولت و دیکتاتوری را توضیح
داده است  .در بخش دوم  ،پرولتارها و کمونیست ها  ،مار کس می
گوید  ”:نخستین گام در انقلاب کارگری عبارت است از ارتفاء
پرولتاریا به مقام طبقه حاکمه و به کف آوردن دمکراسی” یعنی از
دید مارکس طبقات یک شبه از بین نمی روند و پس از پیروزی انقلاب
کارگری جای طبقه حاکمه عوض می شود  .اگر تا بحال دمکراسی در کف
بورژوازی بود حالا دمکراسی کارگری جایگزین آن می شود  .مانیفست
ادامه میدهد  ”:پرولتاریا از سیادت سیاسی خود استفاده خواهد کرد
تا قدم به قدم تمام سرمایه را از چنگ بورژوازی بیرون بکشد
البته این کار در ابتدا ممکن است تنها با دخالت
و…………..

مستبدانه در حقوق مالکیت و مناسبات تولیدی بورژوازی یعنی با کمک
اقداماتی انجام گیرد که از لحاظ اقتصادی نارسا و نا استوار به
نظر می رسند………
در این جملات مانیفست  ،حکومت کارگری را حکومتی می داند که
دمکراتیک است ولی برای خلع ید از بورژوازی به دیکتاتوری متوسل می
شود  .این درک مانیفست با درک لنین از دمکراسی و دیکتاتوری و
حکومت کارگری در جزوه “انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد” و جزوه ”
انقلاب روسیه “لوکزمبورگ خوانایی دارد .لنین بر خلاف کائوتسکی
چیزی را به نام دمکراسی محض به رسمیت نمی شناخت و معتقد بود
تاریخ شاهد آن بوده است که دمکراسی بورژوایی جانشین سلطنت مطلقه
می شود و پس از پیروزی انقلاب کارگری  ،دمکراسی کارگری جانشین
دمکراسی بورژوایی می گردد .دمکراسی در یک جامعه طبقاتی معنی می
دهد و ماهیت آنرا طبقه ای که در حکومت است تعیین می کند
.لوکزمبورگ هم در جزوه “انقلاب روسیه” در حالی که خطر جایگزین
شدن حزب بجای طبقه را گوشزد می کند و روی سخن اش هم با لنین و
تروتسکی است  ،از رابطه دیالکتیکی دمکراسی و دیکتاتوری در دولت
کارگری صحبت می کند و دولت کارگری را عمیق ترین دمکراسی ها معرفی
می کند  .برنامه راه کارگر هم با این برداشت ها از دمکراسی
کارگری خوانایی دارد .آیا فکر نمی کنید شفافیت بخشیدن به این بخش
از برنامه راه کارگر  ،یعنی برنامه انتقالی و دولت کارگری ،
را برای اتحاد و نزدیکی گروه های چپ به هم هموار تر می کند؟

راه

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎﻟﮕﻮﻧﯽ – ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺮای روﺷﻦ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺎن را دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﮔﺮ ﻧﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮزﺑﻨﺪی
روﺷﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺰب – دوﻟﺖ ﻫﺎی “ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ” دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻢ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ِ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺳﺆال ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪه
اﯾـﺪ ) و اﻟﺒﺘـﻪ ﻫﻤـﻪ ﺷـﺎن ﻧﮑـﺎت ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬﻤـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ( ﺟـﺪاﮔﺎﻧﻪ
ﺑﭙﺮدازم :ﯾﮏ – در آﺛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ  ،اﺻﻄﻼح
“دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری” ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوز ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﻢ  ،ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ “دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ” را ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﯾﺎ دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺗﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﺪ ﺳﻮم “ﺗﺌﻮری
اﻧﻘﻼب ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ” ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎل درﯾﭙﺮ ﮐﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ دارد
 ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ  ،از ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﺎ ﻟﻨﯿﻦ” ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً در ﺗﮑﻤﯿﻞ اﺛﺮ ﻗﺒﻠﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه ،درﯾﭙﺮ ﺑﺎ دﻻﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﻃﻊ و روﺷﻨﮕﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اوﻻ ً

ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ اﺻﻄﻼح “دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ” را در ﯾﮏ دوره ﭘﻨﺠﺎه
ﺳﺎﻟﻪ  ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً دوازده ﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﻧﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﯾﺎ دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﮑﻠﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ و
در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ .ﺛﺎﻧﯿﺎً آﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﺧﻮد در اﺳﻨﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای از
اﯾﻦ اﺻﻄﻼح اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﯾﺎ
ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺛﺎﻟﺜﺎً آﻧﻬﺎ از اﯾﻦ اﺻﻄﻼح در دروه ﻫﺎی
ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاران اﮔﻮﺳﺖ
ﺑﻼﻧﮑﯽ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮای ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ
“دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن” ﯾﺎ “ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ” ﻫﺎ را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .راﺑﻌﺎً
در ﻧﯿﻤﻪ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ “دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری” در زﺑﺎن ﻫﺎی اورﭘﺎﯾﯽ اﺻﻼ ً ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﺪه و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﺷﮑﻠﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؛ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ
ﻫﺎ از “دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺮدم” و ﺣﺘﯽ “دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ” و “دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
آزادی” ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﻣﻌﻨﺎی اﻣﺮوزی را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ “دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ” اﺳﺖ .دو – در
ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ اﺻﻄﻼح “دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ” ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه و اﯾﻦ
ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ درﯾﭙﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ  ،آﻧﻬﺎ
اﯾﻦ اﺻﻄﻼح را در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﻧﺪ و در ﻫﯿﭻ ﺳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ای ﻫﻢ ﻧﯿﺎورده اﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻣﻨﻈﻮر از “ﻣﺪاﺧﻼت اﺳﺘﺒﺪادی” در
ﺟﻤﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﯾﺪ  ،ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻢ
اﯾﻦ ﺟﻤﻼت را از ﺗﺮﺟﻤﻪ رﻓﯿﻖ ﻣﺎن ﺷﻬﺎب ﺑﺮﻫﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ دﻗﯿﻖ
ﺗــــﺮی اﺳــــﺖ ” :این کار طبعاً در ابتدا فقط از طریق مداخلات
استبدادی در حق مالکیت و در مناسبات تولید بورژوایی  ،یعنی از
طریق اقداماتی می تواند عملی شود ،که از لحاظ اقتصادی نارسا و بی
ثبات به نظر می رسند  .”...در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
“ﻣﺪاﺧﻼت اﺳﺘﺒﺪادی” را ﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ و ﻣﺤﺘﻤﻞ  ،ﺑﻠﮑﻪ ﺿﺮوری و ﮔﺮﯾﺰ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ  ،اﯾﻦ “ﻣﺪاﺧﻼت اﺳﺘﺒﺪادی” ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
اوﺿﺎع و اﺣﻮال و واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺑﻮرژوازی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ اﺗﺨﺎذ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ  ،ﺑﻠﮑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳﺖ در ﻫﺮ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮔﺬار و ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻦ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻪ آن
ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮد .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﻬﺎ از اﯾﻦ “ﻣﺪاﺧﻼت اﺳﺘﺒﺪادی”
ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم آﺛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از
ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﺟﺎی ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪی اﺳﺖ ﺑﺮ
ﻣﻀﻤﻮن و ﺧﺼﻠﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ دوﻟﺖ ﮔﺬار .ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اوﻻ ً ﻣﺎرﮐﺲ ﺿﺮورت دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ را ﺷﺮط ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽ داﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را
ﭼﻨﺎن ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ) در ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ وﯾﺪِﻣﯿﺮ در ﻣﺎرس  ( ۱۸۵۲آن را

ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﻣﺤﻮر ﺗﺌﻮری ﺧﻮدش در ﺑﺎره ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻃﺒﻘﺎت و ﭘﯿﮑﺎرﻫﺎی
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺛﺎﻧﯿﺎً ﭼﮑﯿﺪۀ ﺗﺌﻮری ﻣﺎرﮐﺲ در ﺑﺎره دوﻟﺖ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ و ﺗﺠﺴﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ
ﺑﺮ ﻃﺒﻘﺎت دﯾﮕﺮ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﺎت ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯽ ﻃﺮف
ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺌﻮری ﻣﺎرﮐﺲ در ﺑﺎره دوﻟﺖ  ،ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﺷﻮرش ﻣﺎرﮐﺲ
ﻋﻠﯿﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻫﮕﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ را ﺗﺠﺴﻢ روح
ﻣﻠﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺣﺎﻓﻆ ِ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻞ ﻣﺮدم و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  ،ﻧﻬﺎدی ﺑﺮ
ﻓﺮاز ﻃﺒﻘﺎت و ﻓﺎرغ از “ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮی ﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ” .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﮕﻞ ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ دوﻟﺘﯽ را “ﻃﺒﻘﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ” ﯾﺎ “ﻃﺒﻘﻪ ای ﺑﺮای
ﻫﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت” ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺷﻮرش ﻣﺎرﮐﺲ دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم
“ﻃﺒﻘﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ” ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﺛﺎﻟﺜﺎً ﻧﺘﯿﺠۀ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﺌﻮری
ﻣﺎرﮐﺲ در ﺑﺎره دوﻟﺖ  ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ دوﻟﺖِ ﮔﺬار ﺗﺠﺴﻢ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖِ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺴﻠﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﻮرژوازی ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮ ﺧﺼﻠﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
دوﻟﺖِ ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ  ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪی اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﻀﻤﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی و وﻇﯿﻔۀ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن .راﺑﻌﺎً ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺧﺼﻠﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و وﻇﯿﻔۀ
دوﻟﺖ ﮔﺬار ،ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه  ،اﯾﻦ ﺳﺆال را ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آورد ﮐﻪ آﯾﺎ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﻖ رأی ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ
در زﻣﺎن ﻣﺎرﮐﺲ ﺣﺘﯽ در دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری از ﺣﻖ
رأی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد و دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﺣﺘﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﻫﺎ ﺑﺎ آن
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ( و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء  ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دوﻟﺖ را در
ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ و اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال
 ،از آﻏﺎز ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد؟ ﻣﺜﻼ ً در “ﭘﯿﮑﺎرﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ” ) ﮐﻪ
در ﺳﺎل  ۱۸۵۰ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه  ،در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ( ﭼﮑﯿﺪۀ ﭘﺎﺳﺦ او ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
“اعلام تداوم انقلاب  ،دیکتاتوری طبقاتی پرولتاریا به عنوان نقطۀ
گذار ضروری به الغای عمومی تمایزات طبقاتی؛ الغای همه روابط
تولیدی که تکیه گاه آن ]تمایزات[ هستند؛ الغای همه روابط اجتماعی
مرتبط با این روابط تولیدی و انقلابی کردن همه اندیشه هایی که از
این روابط اجتماعی ناشی می شوند ”.در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎرﮐﺲ ﺟﺎی ﺗﺮدﯾﺪی
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﻫﺪاف اش ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮد  ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳﺖ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ “اﻧﻘﻼب” ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﺎﻧﯽ ﺑﭙﺮدازد .او
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻦ رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪی  ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻦ رواﺑﻂ
ﻧﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ را ﻧﯿﺰ ﺿﺮوری ﻣﯽ داﻧﺪ.
ﻋﺒﺎرت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﺟﻤﻼت “ ،اﻋﻼم ﺗﺪاوم اﻧﻘﻼب” اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  ،ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳﺖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزی را

ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﯾﺰد و ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺗﺮی اش را
ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﺎرآﻣﺪن ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت را
در ﮐﻨﺎر ﺟﻤﻼت ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺑﮕﺬارﯾﻢ  ،در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از “ﻣﺪاﺧﻼت
اﺳﺘﺒﺪادی” ﻫﻤﯿﻦ “اﻋﻼم ﺗﺪاوم اﻧﻘﻼب” اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎی ﻫﺮدو در ﯾﮏ ﮐﻼم
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ دوﻟﺖ ﺑﻮرژواﯾﯽ را دﺳﺖ
ﻧﺨﻮرده در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮد .ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،در ﺳﺎل
 ۱۸۷۱ﻣﺎرﮐﺲ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ ) در “ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ” (
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ“ :اما طبقه کارگر نمی
تواند ماشین دولتی حاضر – آماده ای را صرفاً به دست بیاورد و آن
را در جهت مقاصد خودش به کار گیرد ”.و در ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖِ ﮐﻤﻮن ،
ﻣــﯽ ﮔﻮﯾــﺪ ﮐﻤــﻮن آن “شکل سیاسی بود که سرانجام کشف شد تا رهایی
اقتصادی کار از طریق آن عملی گردد” و در ارزﯾﺎﺑﯽ از ﻗﯿﺎم
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﭘﺎرﯾﺲ ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﻮن ﺑﺮﺧﻼف ﻫﻤﻪ “اﻧﻘﻼب ﻫﺎی
ﭘﯿﺸﯿﻦ”  ،ﺑﺎ درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺖ  ،ﻗﺪرت را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﻣﯽ
داد .از آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮم ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎرﮐﺲ از “ﻣﺪاﺧﻼت
اﺳﺘﺒﺪادی” در ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ  ،ﻫﻤﺎن درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ دوﻟﺖ ﺑﻮرژواﯾﯽ
اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻋﻤﯿﻖ اﯾﻦ درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ را اﻧﺠﺎم داد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ را ﻧﻤﻮﻧﻪ
“دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ” ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ )ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺮ
ﭼﺎپ “ ۱۸۹۱ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ” و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ او ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ارﻓﻮرت ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ( ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﯾﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ از
ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ  ،در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ دوﻟﺖ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﻖ
دادن ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ “اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ” ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺒﻮه
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮد و ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دوﻟﺘﯽ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ
در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﻫﺪاف ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻪ – اﻣﺎ
ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻟﻨﯿﻦ در “اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی و ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﻣﺮﺗﺪ”.
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درک ﻟﻨﯿﻦ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ در اواﺋﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ) ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی روزا ﻟﻮﮔﺰاﻣﺒﻮرگ (
از ﻣﻔﻬﻮم “دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ”  ،ﺑﺎ درک ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﺗﻔﺎوت
داﺷﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ  ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﺎل درﯾﭙﺮ )) (۲۷در
“دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ  ،از ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﺎ ﻟﻨﯿﻦ” ( ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻨﮕﺮ اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﺷﺎره ﮐﺮدم  ،او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ  ،ﮐﻠﻤﻪ “دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری” ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻏﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﺪ ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در
ﻧﯿﻤﻪ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ از آن ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ  ،ﮐﺎﻣﻼ ً ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت

ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ در ﺑﺤﺚ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ رﯾﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺰم ﺑﺮﻧﺸﺘﯿﻦ در ﻣﯿﺎن
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺖ ﻫﺎ درﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﻮﺟﺐ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮔﺮدﯾﺪ .ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﺮﻧﺸﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺑﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ راﺑﻄﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻧﻘﻼب و ﻣﻔﻬﻮم
ـﺎرت
ـﻢ  ،ﻋﺒـ
ـﻮد از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴـ
ـﺎد ﺧـ
ـﻮد .او در اﻧﺘﻘـ
ـﺖ ﺑـ
ـﺎﺗﯽ دوﻟـ
ﻃﺒﻘـ
“دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ” را “ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل” ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻔﻬﻮم
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ دوﻟﺖ )و از ﺟﻤﻠﻪ دوﻟﺖ ﺑﻮرژواﯾﯽ( و ﺿﺮورت دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی را
ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ و اﺳﺘﺪﻻل اش ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ “هر نوع اندیشه
دیکتاتوری طبقاتی” ﺑﻪ “ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻧﺎزل” ﺗﻌﻠﻖ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﻖ
رأی ﻋﻤﻮﻣﯽ دوران اش ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،او ﻧﮕﺮان
ﺑﺮﻗﺮاری دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﻏﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻧﺒﻮد  ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ِ دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی
را ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻬﻨﻪ و ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺮوع ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻣﺎرﮐﺲ در ﺑﺎره ﻣﻔﻬﻮم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ دوﻟﺖ از ﻃﺮف ﺑﺮﻧﺸﺘﯿﻦ  ،ﺑﺴﯿﺎری از
رﻫﺒﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻔﻬﻮم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ دوﻟﺖ
را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﻧﻈﺮﯾﻪ
دوﻟﺖ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ  ،درک آﺷﻔﺘﻪ ای از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻞ
ﻻﻓﺎرگ و ﺷﺎرل ﻟﻮﻧﮕﻪ )داﻣﺎدﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺲ ( ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺤﮑﻢ و )از آن ﺑﺪﺗﺮ(
ﺣﺘﯽ درک روﺷﻨﯽ از ﻣﻔﻬﻮم “دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ” ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ آدﻣﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرل ﻟﯿﺒﮑﻨﺸﺖ ) ﮐﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً اﺳﺘﻮار در ﻣﻮرد
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ داﺷﺖ ( ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﺮد ﻋﺒﺎرت “دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ” ﺑﻪ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺗﻌﻠﻖ دارد و ﻣﻔﻬﻮم “دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری” را ﺑﻪ
ﻣﻌﻨـﺎی “اﺳـﺘﻔﺎده ﻓﻌـﺎل از ﻣـﺎﺷﯿﻦ دوﻟﺘـﯽ ﺑـﺮای ﺗﺜـﺒﯿﺖ” ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ؛ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺮای
دﻓﺎع از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ .اﻣﺎ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﮐﻪ در آن دوره ﮔﻤﺎن ﻣﯽ
ﺷﺪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦ ﻣﺪاﻓﻊ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺎرﮐﺲ در ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
آﻟﻤﺎن اﺳﺖ  ،ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻼت ﺑﺮﻧﺸﺘﯿﻦ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ دﻓﺎع ﻣﯽ
ﮐﺮد ،وﻟﯽ در ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﯾﻪ دوﻟﺖ  ،آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻫﺎ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﯾﺎدی داﺷﺖ،
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ دوﻟﺖ ﺑﻮرژواﯾﯽ را دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ) از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺜﻼ ً در
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﻠﻄﻨﺖ ( ﺑﺮای ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد.
ﺿﻤﻨﺎً ﮐﺎﻧﻮﺗﺴﮑﯽ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ،ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را ﻋﻤﻮﻣﺎً
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی اﺣﺰاب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت “دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ” را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺣﺰﺑﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ  ،ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ ﺑﻮد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺰب
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ  ،ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﻫﻤﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ .و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻟﺤﺎظ  ،ﮔﺴﺴﺖ از ﺳﻨﺖ و درک ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ

ﺑﻮد :ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ) ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﺷﺎره ﮐﺮدم (
اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را در ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻧﯿﺎورده ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﻫﻢ
دوﻟﺖ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ؛ دوم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﻬﺎ از
ﮐﺎرﮔﺮی ﯾﺎ دوﻟﺖ ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ  ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻮد ،
ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻪ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ؛ و ﺳﻮم اﯾﻦ ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮم “دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری” را ﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻔﻬﻮم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ  ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی “ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ” ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ
ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ را ﺑـﺪون ﻋﻤـﻖ دادن ﺑـﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ ﻧـﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣـﯽ داﻧﺴـﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻫﺎی روس ) ﭼﻪ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ و ﭼﻪ ﻣﻨﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ (
اﺻﻄﻼح “دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ” را از ﻫﻤﺎن ﮐﻨﮕﺮه دوم “ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﻮﮐﺮات ﮐﺎرﮔﺮی روﺳﯿﻪ” ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ درک ﻣﺎرﮐﺲ
آﺷﮑﺎرا ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ) دﺳﺖ ﮐﻢ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ (
اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،
ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی آن را ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺸﺮو و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺟﺰ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﻗﻠﯿﺖ ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻟﻨﯿﻦ در “اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی و ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ
ﻣﺮﺗﺪ” .ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
آﺷﮑﺎرا ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی و ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و دﻫﻘﺎﻧﺎن روﺳﯿﻪ و ﻣﻮاﺿﻊ
ﻣﺎرﮐﺲ ﭘﺸﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد  ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﻮاﺿﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮدش در ﺑﺎره اﻫﻤﯿﺖ
اﻧﻘﻼب در روﺳﯿﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺑﻮد .وﻟﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ در رد ﻧﻈﺮات ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ) ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ درﯾﭙﺮ ﯾﺎدآوری
ﮐﺮده ( اﯾﻦ اﯾﺪه ﻣﺎرﮐﺲ را ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی اﻧﻘﻼب اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم
اﺳﺖ  ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ رد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از درک ﻣﺎرﮐﺲ در
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ) از ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ و راد ِک ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻨﻒ و ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ ( ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺳﻨﺘﯽ را ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯽ رﯾﺰد ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،ﺑﺮای ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﺑﺎ اﯾﺪﻧﻮﻟﻮژی ﺣﺰب – دوﻟﺖ
ﻫﺎی “ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ” و ﺟﻨﺎﯾﺎت اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ
ﻣﻮﺿﻊ ﻟﻨﯿﻦ در “ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﻣﺮﺗﺪ” ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺎرﮐﺲ در ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﯾﮑﺴﺎن
ﻧﺒـﻮد .اﻣـﺎ در ﻣـﻮرد ﻟﻮﮔﺰاﻣﺒـﻮرگ ﻣﺴـﻠﻢ اﺳـﺖ ﮐـﻪ او “دﯾﮑﺘـﺎﺗﻮری
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ” را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ و
اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻮد  .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ دﻓﺎع ﻗﺎﻃﻊ از اﻧﻘﻼب
ﮐﺎرﮔﺮی و ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ ،در ﺑﺎره ﺧﻄﺮ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻧﺸﺎﻧﺪن
ﺣﺰب ﺑﻪ ﺟﺎی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﻫﺸﺪار ﻣﯽ داد .ﭼﻬﺎر – اﻣﺎ در
ﺑﺎره ﺷﻔﺎف ﺗﺮ ﮐﺮدن و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ “راه ﮐﺎرﮔﺮ” ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ
ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﺑﮑﻨﯿﻢ .آﯾﺎ ﻧﮑﺎت ﻣﺸﺨﺼﯽ را در ﻧﻈﺮ

دارﯾﺪ؟
صادق افروز :من فکر نمی کنم نگاه لنین به دمکراسی پرولتری یا
سوسیالیستی در جزوه انقلاب پرولتری با نگاه مارکس در مانیفست
متفاوت باشد .هر دو معتقد هستند یک دوران گذار بین سوسیالیزم و
سرمایه داری هست .هردو معتقدند طبقات بر خلاف عقیده آنارشیست ها
یک شبه حذف نمی شوند .دولت کارگری که جانشین دولت بورژوایی می
شود یک دولت دمکراتیک است .ولی چون به هر حال دولت است در جامعه
طبقاتی یک دولت طبقاتی است .این دولت ارگان طبقه حاکم است .در
بخش سوم همین جزوه لنین می گوید ” :دمکراسی پرولتری یک میلیون
بار دمکراتیک تر از هر دمکراسی بورژوایی است  .حکومت شوروی یک
میلیون بار دمکراتیک تر از دمکراتیک ترین جمهوری بورژوایی است ”
با این عبارات  ،لنین نشان می دهد به امر دمکراسی در دولت کارگری
بی توجه نبوده و بر عمق آن تاکید می کند .همانطور که در بالا خود
شما هم اشاره کردید بهتر است در مراجعه به مارکس به خود کتاب های
مارکس و انگلس برگردیم .به مانیفست  ،مبارزه طبقاتی در فرانسه ،
نقدی بر برنامه گوتا و …… تا به تعبیر و تفسیر هال دریپر .این که
مارکس چند بار اصطلاح دیکتاتوری پرولتاریا را بکار گرفته به نظر
من زیاد مهم نیست .آنچه مهم است دیدگاه او در انتقال به
سوسیالیزم و تلفیق توامان دمکراسی و دیکتاتوری است  .به نظر من
وقتی مارکس از مداخلات استبدادی صحبت می کند نه فقط از انقلاب
سیاسی و درهم شکستن ماشین بورژوازی ،بلکه انقلاب اجتماعی را نیز
در نظر دارد .او این مداخلات استبدادی را پس از انقلاب سیاسی به
اینگونه می بینید
If the proletariat during its contest with the bourgeoisie is
compelled, by the force of circumstances, to organize itself
as a class, if, by means of a revolution, it makes itself the
ruling class, and, as such, sweeps away by force the old
conditions of production, then it will, along with these
conditions, have swept away the conditions for the existence
of class antagonisms and of classes generally, and will
.thereby have abolished its own supremacy as a class
ترجمه :
اگر پرولتاریا در حین مبارزه اش با بورژوازی مجبور شود بدلیل
شرایط  ،خود را به مثابه یک طبقه سازمان دهد ،و بوسیله یک انقلاب

خود را به طبقه حاکم تبدیل کند ،و در طی چنین روندی با اعمال قهر
)زور (شرایط تولید قدیمی را جارو کند ) از بین ببرد( به همراه
این شرایط ،شرایط وجود آنتاگونیزم طبقاتی و طبقات بطور عام را از
بین می برد و در نتیجه خود را به عنوان طبقه برتر از بین می برد
همانطور که می بینیم مانیفست اعمال قهر و اقدامات استبدادی را در
درهم شکستن ماشین دولتی و انقلاب سیاسی محدود نمی کند و برای یک
دوره طولانی  ،تا از بین بردن شرایط تولید قدیمی آن را ادامه می
دهد.برنامه راه کارگر تاثیر بسیار زیادی از مانیفست کمونیست
گرفته است.این برنامه بوضوح با برنامه سازمان های لیبرال که فقط
برای دست یابی به دمکراسی ،آنهم از نوع کائوتسکیستی غیر طبقاتی
مبارزه می کنند متفاوت است.سلب مالکیت از سرمایه بزرگ و از زمین
داران بزرگ وجه بارز تفاوت برنامه راه کارگر با سازمان های
لیبرالی است.در تلاش برای اتحاد نیروهای چپ و کمونیست شفافیت
بخشیدن به این بخش از برنامه راه کارگر و نزدیکی های غیر قابل
انکار آن با آموزش های مارکس بر بسیاری از پیشداوری ها غلبه
خواهد کرد.منظورم از شفاف تر کردن این بود.تفاوت های برنامه راه
کارگر با یک سازمان لیبرال.این شفاف تر کردن بویژه در شرایطی که
از طرف محافل امپریالیستی سعی می شود سازمان های چپ و کمونیست را
به وصله پینه پروژه های امپریالیستی تبدیل کنند اهمیت بیشتری
پیدا می کند.
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎﻟﮕﻮﻧﯽ – در ﻣﻮرد ﻧﺒﻮد ِ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن درک ﻟﻨﯿﻦ و ﻣﺎرﮐﺲ
در ﺑﺎره دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ دﻻﺋﻞ
ام را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﻢ :ﯾﮏ – دﻻﺋﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻧﺒﻮد ِ ﺗﻔﺎوت
ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ و ﻟﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ “هر دو معتقد هستند یک دوران
گذار بین سوسیالیزم و سرمایه داری هست .هردو معتقدند طبقات بر
خلاف عقیده آنارشیست ها یک شبه حذف نمی شوند .دولت کارگری که
جانشین دولت بورژوایی می شود یک دولت دمکراتیک است .ولی چون به
هر حال دولت است در جامعه طبقاتی یک دولت طبقاتی است .این دولت
ارگان طبقه حاکم است ”.در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺣﻮزه اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﻦ در دو ﻣﻮرد ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﻮاﻓﻘﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻗﺒﻮل دارم ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ ﻫﺮ دو ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﮏ دوران
ﮔﺬار وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در آن ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﻫﺮ دو
ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻃﺒﻘﺎت ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﺣﺬف ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ ﻣﮕﺮ
در اﯾﻦ دو ﻣﻮرد ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ و اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد دارد؟ ﺟﻮاب
ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮوﯾﻢ ﺳﺮ ﻣﻮرد ﺳﻮم ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﺧﺘﻼف

اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ دﻟﯿﻞ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ “… ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮروی ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎر دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺮ از دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻮرژواﯾﯽ اﺳﺖ”.
ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺣﺮف ﻟﻨﯿﻦ از ﺟﻬﺘﯽ درﺳﺖ ﺑﻮد .ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
آن ﻣﻮﻗﻊ در اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق “دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻤﻬﻮری ﻫﺎی
ﺑﻮرژواﯾﯽ” از ﺣﻖ رأی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد .زﻧﺎن و ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﮐﺎرﮔﺮان و
ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﺎن و اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎ از ﺣﻖ رأی ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﻼوه ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ “دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻤﻬﻮری ﻫﺎی ﺑﻮرژواﯾﯽ” ﺿﻤﻨﺎً ﻗﺪرت
ﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن را ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺷﻮروی ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺳﺎل  ۱۹۱۸ﺣﻖ رأی ﻃﺒﻘﺎت ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ را ﻣﻠﻐﺎ ﮐﺮده
ﺑﻮد ،وﻟﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم در آن از ﺣﻘﻮق و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﺒﻮد و آﺗﺸﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮی
اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻓﻖ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﻫﻤﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﻟﮕﺪﻣﺎل ﺷﺪﮔﺎن ﺟﻬﺎن
را روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد .از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮروی در آن
زﻣﺎن واﻗﻌﺎً دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺮ از دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی ﺑﻮرژواﯾﯽ
ﺑﻮد .اﻣﺎ از ﺟﻬﺘﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻨﮓ
داﺧﻠﯽ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮروی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﮏ ﺣﺰﺑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺣﺘﯽ در داﺧﻞ ﺧﻮد ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺣﻖ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ،ﻋﻤﻼ ً
ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒِ ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ از ﺑﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮات ﺷﺎن
ﻣﺤﺮوم ﺷﺪﻧﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﻧﺪ،
اﺣﺰاب ﺑﻮرژاﯾﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﻣﻨﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ و آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ ﻫﺎ در ﺑﯿﻦ
ﮐﺎرﮔﺮان و اس .آرﻫﺎ در ﻣﯿﺎن دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻧﻔﻮذ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮروی را ﺣﺘﯽ در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻟﻨﯿﻦ
ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ واﻗﻌﺎً دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮرژواﻫﺎ را ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ.
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ از ﺳﺮﮐﻮب ﻗﯿﺎم ﮐﺮوﻧﺸﺘﺎد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ؛ ﺣﺘﯽ “اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﮐﺎرﮔﺮی” در داﺧﻞ ﺧﻮد ِ ﺣﺰب ﻫﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ و آدﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﮑﺴﺎﻧﺪرا
ﮐﻮﻟﻨﺘﺎی )ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود رﻫﺒﺮان ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر
“ﺗﺰﻫﺎی آورﯾﻞ” ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺷﻮرﯾﺪﮔﯽ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از او ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد(
ﻧﯿﺰ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ دَم ﻓﺮو ﺑﻨﺪد .ﯾﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻣﺜﻼ ً ﺑﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ً ﺑﻪ آﻧﺠﺎ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ را در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ﺑﻪ ﺧﻂ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻮد ِ
ﻟﻨﯿﻦ در آﻏﺎز ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﮐﻨﮕﺮه دﻫﻢ ﺣﺰب ) در ﻣﺎرس  (۱۹۲۱اﻋﻼم
ﮐــــﺮد“ :رفقا  ،ما سالی استثنائی را پشت سر گذاشته ایم ؛ ما به
خودمان اجازه داده ایم که از تجمل بحث و کشمکش در درون حزب
برخوردار باشیم .برای حزبی که مسؤولیت های بی سابقه ای را بر دوش
می کشد و به وسیله مقتدرترین و نیرومندترین دشمنانی که تمام جهان

سرمایه داری را متحد می کنند  ،محاصره شده ،این یک تجمل حیرت
آوری است“ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ  ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻏﻠﺘﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﮏ
ﺣﺰﺑﯽ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
ﻟﻨﯿﻦ ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﻤﯽ ﺗﻮان داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ واﻗﻌﺎً ﺷﺮاﯾﻂ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎزی را از ﺳﺮ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﻤﯽ ﺗﻮان داﺷﺖ ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ از
ﭘﯽ آﻣﺪﻫﺎی ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺮان ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺮد
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻮﻗﺘﯽ و اﺿﻄﺮاری و زود ﮔﺬر
ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ آﯾﻨﺪه ای ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺠﺎز و
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ درک ﻟﻨﯿﻦ
از ﻣﻔﻬﻮم “دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ” ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ .دو – ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﻮادث
و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ در ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮروی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺗﮏ ﺣﺰﺑﯽ
ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺖ  ،اﻣﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﮑﺮی آن در ﻣﯿﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ
ﻫﺎی روﺳﯿﻪ ﻣﺪت ﻫﺎ ﭘﯿﺶ از ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﮑﺮی در آﺛﺎر ﺧﻮد ِ ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روﺷﻨﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﻨﯿﻦ در ﺳﺎل ) ۱۹۰۶در ﺟﺰوه ای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
“ﭘﯿﺮوزی ﮐﺎد ِت ﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان” ( ﺗﻔﺴﯿﺮی از ﻣﻔﻬﻮم
“دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری” داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد .او در ﺳﺎل
 ۱۹۲۰ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ  ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ وﯾﮋه ﺧﻮدش
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد .ﭼﮑﯿﺪه ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻟﻨﯿﻦ در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد“ :دیکتاتوری
به معنای قدرت نامحدود مبتنی بر زور است ،نه مبتنی بر قانون .در
جنگ داخلی  ،هر قدرتِ پیروز تنها یک دیکتاتوری می تواند باشد …
اصطلاح علمی “دیکتاتوری”  ،بی کم و کاست  ،به معنای اقتدار غیر
مهار شده به وسیله هر نوع قانون  ،مطلقاً نا محدود به وسیله هر
نوع مقررات  ،و مستقیماً مبتنی بر زور است .اصطلاح “دیکتاتوری”
جز این معنای دیگری ندارد…“ .ﻫﺎل درﯾﭙﺮ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ را
“ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺗﺌﻮرﯾﮏ” ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ .ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺧﻮد ِ ﻟﻨﯿﻦ آن را ﻣﺘﺮادف “ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ” ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﻼوه ) ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ درﯾﭙﺮ ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ (
ﺳﻠﻄﻪ زور ﻋﺮﯾﺎن ﻧﺎﻣﺤﺪود ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد ﻓﻘﻂ در دوره ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺤﺪودی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﺑﺎﺷﺪ .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﻣﺎرﮐﺲ ) ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﻮد ِ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯿﺪ ( ﻓﻘﻂ ﻧﺎﻇﺮ
ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺳﯿﺎﺳﯽ و درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ دوﻟﺖ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺎﯾﺪ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎری را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﺮﺟﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ
ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﺑﺮای دوران ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ از اﮐﺘﺒﺮ ،ﺣﺮف ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زور ﻋﺮﯾﺎن ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﺪارد .ﻣﺜﻼ ً

در “ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮری ار ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﻢ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ” ) در ﺳﺎل
 ( ۱۹۱۶او ﻣــﯽ ﮔﻮﯾــﺪ …“ :سوسیالیسم بدون دموکراسی ناممکن است ،
زیرا – ۱ :پرولتاریا نمی تواند انقلاب سوسیالیستی را بدون تدارک
برای آن از طریق پیکار برای دموکراسی  ،عملی سازد ؛ – ۲
سوسیالیسم پیروز نمی تواند بدون برپایی دموکراسی کامل  ،پیروزی
ﯾﺎ در
اش را مستقر سازد و بشریت را به پژمردن دولت برساند“.
“دوﻟﺖ و اﻧﻘﻼب” ) ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ( ﻣﯽ
ﮔﻮﯾـــــﺪ“ :پرولتاریا به دولت نیاز دارد … اما … به نظر مارکس ،
پرولتاریا تنها به دولتی نیاز دارد که در حال پژمردن باشد  ،یعنی
دولتی که چنان ساخته شود که بلافاصله پژمردن را آغاز کند …” .ﺑﺎ
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺗﺰ ﻣﻌﺮوف ﺧﻮد
را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﮋﻣﺮدن  ،ﻧﺨﺴﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮی ﺗﺮ ﮔﺮدد! ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ام  ،ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻟﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ درﮐﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺲ و
اﻧﮕﻠﺲ از ﻣﻔﻬﻮم دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری داﺷﺖ  ،ﺑﻠﮑﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در آن ﻣﻮﻗﻊ  ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .و اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت در ﻣﯿﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﻮﮐﺮات ﻫﺎی روﺳﯿﻪ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ ﺑﻮد .ﻣﺜﻼ ً ﺧﻮد ِ ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ
ﮐـﻪ ﭘـﺪر ﺳﻮﺳـﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ روﺳـﯿﻪ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﯽ ﺷـﺪ  ،ﺗﻔﺴـﯿﺮی از
“دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ” در ﮐﻨﮕﺮه دوم ﺣﺰب ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ً ﻣﺘﺮادف
ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺎ “دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن” ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی و ﺑﻪ
وﯾﮋه ﺑﻼﻧﮑﯿﺴﺖ ﻫﺎ در ﻧﯿﻤﻪ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ و ﻣﺎرﮐﺲ دﻗﯿﻘﺎً
ﺑﺮای ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺻﻄﻼح دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را ﭘﯿﺶ
ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ .ﭼﻨﯿﻦ درﮐﯽ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ از
ﻃﺮف رﻫﺒﺮان ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺟﻮاﺑﯿﻪ
ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ اﮐﻨﻮن رﺳﻤﺎً
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺰب را ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ) ﺑﻪ ﻗﻮل درﯾﭙﺮ ( اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﺎزی از ﻃﺮف ﻟﻨﯿﻦ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﺑﻮد .ﻣﺜﻼ ً ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ) در “ﺗﺮورﯾﺴﻢ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ” ( ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ اﺻﻼ ً
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ را ﻧﻔﯽ ﮐﺮد و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺎاﮔﺎﻫﯽ آﻧﺎن ،در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ دوران ﮔﺬار ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد.
ﺿﻤﻨﺎً ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﺳﺘﺎﯾﺶ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن در
ﻣﯿﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻫﺎی روﺳﯿﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻧﺪاﺷﺖ  ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻨﺖ ﺟﺎ
اﻓﺘﺎده ای ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ از ﻧﺎرودﻧﯿﮏ ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ
ارث ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﻮد ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ ﮐﻪ از ﻧﺎرودﯾﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﮔﺮوﯾﺪه
ﺑﻮد  ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺣﻠﻘﻪ واﺳﻂ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻮد .ﺳﻪ – ﺣﺎل ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺑﻪ
درک ﺧﻮد ﻣﺎرﮐﺲ واﻧﮕﻠﺲ از دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت

“زور” و “اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺘﺒﺪادی” در ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﯿﻦ درک ﻟﻨﯿﻦ و ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯿﺪ
ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﺮف ﻫﺎی درﯾﭙﺮ  ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮن ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه
از ﺧﻮد ِ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮب و ﮐﺎﻣﻼ ً
ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ اﺳﺖ .در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺘﻮن ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از ﺧﻮد ِ
آﻧﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی راﯾﺞ
اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻋﺒﺎرات ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در آن ﻣﺘﻦ در زﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪن
ﻫﻤﺎن ﻣﺘﻦ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﭼﻮن زﺑﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪه زﻧﺪه ﺟﺎری
داﻧﻤﺎً در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻠﻤﺎت و اﺻﻄﻼﺣﺎت اﻣﺮوزی ﭼﻨﺪ
ﺳﺪه ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﯾﮏ
ﻣﺜﺎل از ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺰﻧﻢ :دﮐﺘﺮ ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﺑﺎره
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ دارد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “ﭘﺴﯿﮑﻮﻟﻮژی ﯾﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﺮوح” .اﯾﻦ اﺻﻄﻼح
“ﻋﻠﻢ اﻟﺮوح” در آن ﻣﻮﻗﻊ  ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻋﻤﯿﻖ اراﻧﯽ ﺑﺎ
ادﺑﯿﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ  ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد اﺻﻄﻼح ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮده ؛ اﻣﺎ
اﻣﺮوز اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن اﮔﺮ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ  ،ﻻﺑﺪ ﮔﻤﺎن
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ در ﺑﺎره اﺣﻀﺎر ارواح .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،اﻫﻤﯿﺖ
ﺗﺤﻘﯿﻖ درﯾﭙﺮ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﻣﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ﻣﺎرﮐﺲ ،ﻣﻨﺸﺎء ﺧﯿﻠﯽ از درک ﻫﺎی آﺷﻔﺘﻪ از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ از ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ  ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی روی آﻧﻬﺎ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﯾﻢ و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺎزﺗﺮی در ﺑﺎره ﺷﺎن داوری ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮﺧﻼف
ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻤﺎ  ،ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم آﺛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از
ـﺎﺗﻮی
ـﻄﻼح “دﯾﮑﺘـ
ـﺎﻟﻪ ،اﺻـ
ـﺎه ﺳـ
ـﮏ دوره ﭘﻨﺠـ
ـﺲ در ﯾـ
ـﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠـ
ﻣـ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ” ﻓﻘﻂ دوازده ﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و در دوره ﻫﺎ و ارﺗﺒﺎط
ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ رﻓﺘﻪ  ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ِ ﻣﺘﻦ ﻫﺎی
ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از آﻧﻬﺎ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ اﺻﻄﻼح
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﻧﺪ  ،ﻣﻮردی اﺳﺖ در ﻧﺎﻣﻪ
اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻪ ﮐﻨﺮاد اﺷﻤﯿﺖ ) در  ۲۷اﮐﺘﺒﺮ  ( ۱۸۹۰ﮐﻪ او در ﺑﺎره اﻫﻤﯿﺖ
اﻗﺪام ﺳﯿﺎﺳﯽ در دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ“ :اﮔﺮ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯽ اﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﺮا ﻣﺎ
ﺑﺮای دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﯿﻢ؟ زور ) ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ
( ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ!“ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ِ اﻧﮕﻠﺲ
آﺷﮑﺎرا “ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ” را ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ “زور” ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد .ﯾﮏ ﻣﻮرد
دﯾﮕﺮ :اﻧﮕﻠﺲ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﮐﻪ ) در ﻣﺎرس  ( ۱۸۹۱ﺑﺮ “ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ در
ﻓﺮاﻧﺴـﻪ” ﻧـﻮﺷﺘﻪ  ،ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ از درک ﺑﻼﻧﮑﯿﺴـﺖ ﻫـﺎ از “دﯾﮑﺘـﺎﺗﻮری
اﻧﻘﻼﺑﯽ” اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،ﺑﻠﮑﻪ در اﻧﺘﻘﺎد از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺎح راﺳﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ آﻟﻤﺎن در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺎرﮐﺲ در ﻣﻮرد دوﻟﺖ ﮔﺬار ،

ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ“ :اخیراً وحشت گسترده از عبارت دیکتاتوری پرولتاریا
یک بار دیگر بی فرهنگان سوسیال دموکرات را دربر گرفته است .بسیار
خوب  ،آقایان  ،می خواهید بدانید این دیکتاتوری به چه میماند؟ به
کمون پاریس نگاه کنید .آن دیکتاتوری پرولتاریا بود“ .در اﯾﻨﺠﺎ
ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ او دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﺑﺮد .زﯾﺮا ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﻮن دوﻟﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن
ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد و ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻣﺮوزی ﮐﻠﻤﻪ ﯾﮏ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﺒﻮد .ﯾﮏ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ :ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻧﻮﺷﺘﻦ آن ﻣﻘﺪﻣﻪ،
اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در “ﻧﻘﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﻓﻮرت” ) (۲۴ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از ﺟﻨﺎح
راﺳﺖ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات آﻟﻤﺎن ﮐﻪ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺣﺰب ﻃﻔﺮه ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ  ،ﺿﺮورت ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﺷﻌﺎر ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰب ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ“ :اگر چیزی قطعی باشد  ،این
است که حزب ما فقط در شکل جمهوری دموکراتیک می تواند به قدرت
برسد .حتی این  ،همان طور که انقلاب بزرگ فرانسه قبلاً نشان داده
است  ،شکل ویژه دیکتاتوری پرولتاریاست“ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﻮر او از
“اﻧﻘﻼب ﺑﺰرگ ﻓﺮاﻧﺴﻪ” ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ اﺳﺖ .و اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ او دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﻣﺘﺮادف ﻣﯽ داﻧﺪ .در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮادف ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ “زور” “ ،اﺳﺘﺒﺪاد” ،
“دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری” و “ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ” اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺎل درﯾﭙﺮ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮدش ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی در ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اورﭘﺎ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﻧﯿﻤﻪ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ ﺑﻮد و از ﮔﯿﺰو و ﻟﻮﺋﯽ ﺑﻼن و ﺑﻼﻧﮑﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭼﺎرﺗﯿﺴﺖ ﻫﺎ و ﻟﻮرﻧﺘﺲ ﻓﻮن اﺷﺘﺎﯾﻦ  ،ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ از
ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ “اﺳﺘﺒﺪاد ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ” و “اﺳﺘﺒﺪاد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ” اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﻣﮑﻮﺋﻠﯽ ) ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺲ ﻟﯿﺒﺮال اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ( وﺣﺸﺖ زده از
ﺷﻌﺎر ﺣﻖ رأی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﺎرﺗﯿﺴﺖ ﻫﺎ  ،آن را “اﺳﺘﺒﺪاد” ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ
 ،زﯾﺮا ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﺣﻖ رأی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف دوﻟﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ
ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .ﭼﻬﺎر – ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ ﻣﻮاردی از ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی
درک ﻣﺎرﮐﺲ و ﻟﻨﯿﻦ اﺷﺎره ﮐﺮده ام .اﻣﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ
ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد  ،ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﮔﺮ
واﻗﻌﺎً ﺑﻪ ﻣﺘﺪ ﻣﺎرﮐﺲ وﻓﺎدار ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ  ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد او را ﻫﻢ ﮐﻨﺎر
ﺑﮕﺬارﯾﻢ .اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺘﻮن ﻣﻘﺪس و ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ اﻋﺘﻘﺎد
ﺑﻪ ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎء  ،ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ اﺳﺖ.
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۱۳۰ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻣﺎرﮐﺲ
و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۹۰ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻟﻨﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و از ﺗﺠﺎرب و
ﺣﻮادﺛﯽ ﺧﺒﺮ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ اﯾﻦ
ﮔﻔﺘـﻪ زﯾﺒـﺎی ﻟﻨﯿـﻦ ﭘـﺎی ﺑﻔﺸـﺎرﯾﻢ ﮐـﻪ“ :هرکس بخواهد از طریقی جز
دموکراسی سیاسی به سوسیالیسم برسد  ،ناگزیر به نتایجی خواهد رسید

که هم به معنای اقتصادی و هم به معنای سیاسی مهمل و ارتجاعی
خواهند بود“ .ﭘﻨﺞ – اﻣﺎ در ﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راه ﮐﺎرﮔﺮ  ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻋﻘﻞ ﻣﻦ ﻗﺪ ﻣﯽ دﻫﺪ  ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺲ “ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﻧﺪارد”  ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﺟﺰ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮض ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻗﻮل ﺷﻤﺎ  ،ﺑﺎ “ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ” ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت:
.۱وﺑﻼگ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺌﻮرﯾﮏ
http://siasitheoric.blogspot.com/2012/06/blog-post_29.html#mor
e
http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1069&Id=368&pgn
 . ۲از رﻓﯿﻖ ﯾﺪی ﺷﯿﺸﻮاﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا در ﺑﻄﻦ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮده  ،ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮی درﺑﺎره اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺪﻫﺪ
.رﻓﯿﻖ ﯾﺪی ﻟﻄﻒ ﮐﺮد و ﺗﻮﺿﯿﺢ زﯾﺮ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد:
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان درﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﻓﺎﺟﻌﻪ
ﺗﻤﺎم
ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارم
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ
ﭼﻬﺎرم ﺑﻬﻤﻦ ۶۴
اﻋﻀﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی وﻗﺖ اﺧﺘﻼف ﺳﯿﺎﺳﯽ وﯾﺎ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ
داﺷﺘﻨﺪ و ﮐﻼ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺣﺎﮐﻢ وﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻌﺪ از آن
واﻗﻌﻪ درﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در روﺳﺘﺎی ﮐﺎﭘﯿﻠﻮن ) ﯾﺎ دور وﺑﺮ
آن ( ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ و درﻫﻤﺎﻧﺠﺎ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﻦ )ﮐﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از آن ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺻﺮار ﺑﺮﻣﺒﺎرزه
ﺷﺪﻧﺪ  .ﺷﺎﻣﻞ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻋﻠﻨﯽ و ﭼﺎپ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدم
وﻟﯽ ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺘﺸﺎر آن ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺎی ﻓﺸﺎری ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﮕﺮه و ﺑﺮرﺳﯽ
اوﺿﺎع ﺳﺎزﻣﺎن و ﻏﯿﺮه اﺧﺮاج ﺷﺪه ﺑﻮدم ( ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﺪﻧﯽ  ،ﺣﻤﺎد ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ
و ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺘﺤﯽ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﮕﺮه رﻓﻘﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ ).اﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ داﺷﺘﻢ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ درﺟﺮﯾﺎن ﻫﻤﺎن روز ﭼﻬﺎر ﺑﻬﻤﻦ و ﭘﯿﺶ
از اﺗﻔﺎق ﺗﯿﺮاﻧﺪازی و درﮔﯿﺮی ازﻃﺮف ﺣﻤﺎد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺧﺒﺮ ﻧﺪارم (
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ درﻣﺠﻤﻮع ﺗﺎ ﻣﺪت ﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﻗﻠﯿﺖ را

ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺻﻠﯽ ﺷﻮرای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﻧﻪ ﺟﻨﺎح ﺗﻮﮐﻞ…اﻣﺎ درﻋﺮﺻﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دروﻧﯽ،
ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﭼﻮن ﻗﺒﻼ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ وﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺣﺎﮐﻢ را ﻧﻘﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻟﺬا دراﯾﻦ
ﺑﺎره ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺒﻞ از ﭼﻬﺎر ﺑﻬﻤﻦ زاوﯾﻪ داﺷﺘﻨﺪ .
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ اﺣﺰاب وﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺣﺎﺿﺮ درﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺖ
ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﮕﺮه ای ﮐﻪ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﺪﮐﯽ درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
واﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ وﺧﻂ وﻣﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﮔﺮاﯾﺶ اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻗﻮی
ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺳﺒﮏ و ﮐﺎر وﺧﻂ
ﺑﺎ راه
ﺗﻼﺷﻬﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﻣﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﮕﺮه
ﮐﺎرﮔﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﻫﻢ رد و ﺑﺪل ﺷﺪ وﻟﯽ درﭘﯽ اﻋﻼم ﭘﺮوﺳﻪ
وﺣﺪت اﻗﻠﯿﺖ وﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر وﺣﺪت ﺑﺎ راه ﮐﺎرﮔﺮ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ وﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖ ﭘﺮوﺳﻪ وﺣﺪت اﻗﻠﯿﺖ ﮐﻪ درآن ﻣﻮﻗﻊ
ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻪ اﻗﻠﯿﺖ  ،ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ اﻗﻠﯿﺖ )ﺗﻮﮐﻞ( ﻣﯿﺸﺪ ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ راه ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﺑﺎزﻫﻢ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﺻﻮرت
ﻫﯿﭽﮑﺪام از اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺨﺸﯽ از
ﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﻓﺪاﺋﯿﺎن )ﺣﯿﺪر و ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺸﺘﮕﺮ( وﺣﺪت ﻧﻤﻮد
واﻣﺎﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﻘﺎدی ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺳﺒﮏ
ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن درﮐﻞ ﭘﺮوﺳﻪ ﺣﺮﮐﺖ آن ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺣﺪت ﻧﺮﻓﺖ و ﺑﺎ
ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻫﺎ واﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ درراه وﺣﺪت وﻧﻮﺳﺎزی
ﺳﺎزﻣﺎن  ،ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﺷﻮروی و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻧﻮﯾﻦ از اوﺿﺎع ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺖ وﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﺗﻼﺷﻬﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎن
اﺗﺤﺎدﻓﺪاﺋﯿﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ،اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺳﺒﮏ ﮐﺎر ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻮد.
.۳ﺟﺮﯾﺎن  ۱۶آذر  ،اوﻟﯿﻦ اﻧﺸﻌﺎب در ﺑﺨﺶ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﯾﯽ ﺑﻮد.
اﺧﺘﻼف اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪار ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﻓﺎع از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺘﻔﺎوت از راه رﺷﺪ ﻏﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻮد.
.۴ﺟﺎن ﻫﺎﻟﻮوی  ،اﺳﺘﺎد اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪی داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻮﺋﺒﻠﻮ در ﻣﮑﺰﯾﮏ اﺳﺖ.
اﺛﺮ ﻣﻌﺮوف او ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺪون ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت “ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ
ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را اﯾﺠﺎد
ﮐﺮد .ﭘﺎل داﻣﺎﺗﻮ ﻧﻘﺪ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﯾﻦ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ وﺑﻼگ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﯾﺎ ﻧﺸﺮ ﺑﯿﺪار ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .
 .۵اﻧﺸﻌﺎب ﺳﺎل  ۱۳۸۸در ﺳﺎزﻣﺎن راه ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﺳﺮی اﺧﺘﻼﻓﺎت و
اﻣﻀﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻫﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .رﻓﯿﻖ ﺷﺎﻟﮕﻮﻧﯽ در ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻋﻀﺎی راه ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ زدن
ﻣﻬﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا ﺑﺎ ﺧﻂ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راه ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻔﺎوت

داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن
ﻧﺪاﺷﺖ .در اﯾﻦ اﻧﺸﻌﺎب  ،وﺣﺪت ﻃﻠﺒﺎن و
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ
اول ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ
ﻫﯿﺌﺖ اﺟﺮاﯾﯽ .

ﻣﺎﻧﺪن در زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ وﺟﻮد
ﻃﺮﻓﺪاران ﻫﺎﻟﻮوی در ﯾﮏ ﺳﻮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ .ﮔﺮوه
ﮐﻨﺪ و ﮔﺮوه دوم ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان

.۶ﺟﺮﯾﺎن وﺣﺪت ﻃﻠﺐ درون راه ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
وﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﻔﻆ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮد .
.۷اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژوا دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ  :ﻫﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ دو ﺟﻨﺒﻪ دارد .ﺟﻨﺒﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﺟﻨﺒﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ .ﺟﻨﺒﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژوا دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﮐﻬﻦ
اﻗﺘﺼﺎدی در درون ﻧﻈﺎم ﻓﺌﻮداﻟﯽ اﺳﺖ .ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺳﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮرژواﺳﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮرژوازی
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻬﻦ ﻓﺌﻮداﻟﯽ اﺳﺖ .ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻄﻠﻘﻪ
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺬﻫﺐ در ﺳﯿﺎﺳﺖ و زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه .ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی
اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژوا دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻔﻘﺎن از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
.ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت آزاد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ و اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ آزاد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
و ﻣﺮدم ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﺸﺎن ﺣﻖ رای ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻟﻨﯿﻦ و
ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﻫﺮ دو ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻮرژوازی روﺳﯿﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻨﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ و
ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﺑﻮرژوازی در روﺳﯿﻪ
دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ زد  ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻮرژوازی روﺳﯿﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ زﻣﯿﻦ داران ﻗﺎدر ﺑﻪ رﻫﺒﺮی اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژوا
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر از اﺗﺤﺎد ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و دﻫﻘﺎﻧﺎن
ﺑﺮای ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳﺎﻧﺪن اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژوا دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ
را زﯾﺮ ﺳﻮال
ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﮐﻼ ﺿﺮورت اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژوا دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در روﺳﯿﻪ
ﻣﯽ ﺑﺮد .او ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺣﺎﻻ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب و ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺗﺰارﯾﺴﻢ ﭼﻪ
ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﮑﻨﯿـﻢ ؟اﻧﻘﻼب را ﺑـﻪ ﭘﯿـﺮوزی ﺑﺮﺳـﺎﻧﯿﻢ و ﺑﻌـﺪ از اﺳـﺘﺜﻤﺎر
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺴﺎط
اﺳﺘﺜﻤﺎر را از ﻧﻮ ﻋﻠﻢ ﮐﻨﻨﺪ ”.اﻧﻘﻼب ﻣﺪاوم ” ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺳﻮال اﺳﺖ .ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۱۷از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮐﺎرﮔﺮان و
دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژوا دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻟﻨﯿﻦ در
ﺗﺰ ﻫﺎی آورﯾﻞ ﺧﻮد در واﻗﻊ ﺑﺎ “اﻧﻘﻼب ﻣﺪاوم ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ” در ﯾﮏ ﺟﻬﺖ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .
.۸اس ار ﻫــﺎی ﭼــﭗ و راﺳــﺖ  :ﭘــﺲ از اﻧﻘﻼب ﻓــﻮرﯾﻪ  ۱۹۱۷در ﺑﯿــﻦ
آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻧﺸﻌﺎﺑﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺨﺶ ﭼﭗ
از ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  .ﺑﺨﺶ راﺳﺖ ﻫﻮادار
اﻗﻠﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .از ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر اس ار ﻫﺎی ﭼﭗ ﻣﯽ ﺗﻮان از
ﻣﺎرﯾﺎ اﺳﭙﯿﺮﯾﺪوﻧﻮا ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ در زﻧﺪان ﺗﺰار ﺑﻮد  .ﻣﺎرﯾﺎ
در ﺳﺎل  ۱۹۴۱ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﮕﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ اﻋﺪام
ﺷﺪ .
 .۹ﻣﺎﺧﻨﻮﯾﺴﺖ ﻫﺎ  :ﮔﺮوه آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ارﻧﺴﺘﻮ ﻣﺎﺧﻨﻮ.ﻣﺎﺧﻨﻮﯾﺴﺖ
ﻫﺎ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﻤﻮن ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و دﻫﻘﺎﻧﯽ اداره ﺷﻮد .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎﺧﻨﻮﯾﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
در اوﮐﺮاﯾﻦ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺗﺰارﯾﺴﻢ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻤﺎن
ﻫﺎ درآﻣﺪه ﺑﻮد .ﻣﺎﺧﻨﻮﯾﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻟﺤﺎق اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻋﻠﯿﻪ ارﺗﺶ ﺳﻔﯿﺪ و ارﺗﺶ آﻟﻤﺎن ﻣﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ .
. ۱۰ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮﮐﺐ و ﻧﺎﻣﻮزون ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری  :ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻮزون و
ﻣﺮﮐﺐ  ،ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺮوﺳﻪ
ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد  .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺖ از دو ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻫﻢ .ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ ﺑﺎ آﻫﻨﮓ ﻣﺘﻔﺎوت رﺷﺪ در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮ و
ﮐﺎر دارد و ﻣﺮﮐﺐ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
.ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ رﺷﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان را در ﻣﻘﻄﻊ اﻧﻘﻼب ﺳﺎل  ۵۷ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .وﺟﻮد اﻗﺘﺼﺎد ﻋﺸﺎﯾﺮی در ﮐﻨﺎر رواﺑﻂ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ ذوب آﻫﻦ و اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﺳﺎزی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﮑﻮﻻر ﻏﺮﺑﯽ در ﮐﻨﺎر ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از ﻫﺰار ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ  ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .
 .۱۱اﻧﻘﻼب ﻣﺪاوم  :اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ در ﺳﺎل ﻫﺎی  ۱۸۵۰از
اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ در
ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮدش ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺪون ﮔﺬﺷﺖ اداﻣﻪ دﻫﺪ  .اﻣﺎ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،
اﯾﻦ ﺗﺌﻮری را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﮐﺸﻮر ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ای ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﺮد  .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ  ،در
ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﺑﻮرژوازی ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﻧﯿﺴﺖ  .در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺗﺤﺎد ﺑﺎ دﻫﻘﺎﻧﺎن
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ .
.۱۲ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ :اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻧﺎردﻧﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﻮد .وی ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎد از اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﯿﻮه ﺗﺮور ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺎر در ﻣﯿﺎن دﻫﻘﺎﻧﺎن
 ،از ﻧﺎردﻧﯿﮏ ﻫﺎ ﺟﺪا ﺷﺪ  ..در ﺳﺎل ۱۸۸۰روﺳﯿﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺗﺎ ﺳﺎل
 ۱۹۱۷ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ را ﺻﺎدر ﮐﺮد در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﺑﻮد  .او ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ را در ﺳﺎل  ۱۸۸۲ﺑﻪ روﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ

ﮐﺮد .در ﺳﺎل  ۱۸۸۳از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ ﮔﺮوه آزادی ﮐﺎر ﺑﻮد  .در دﻫﻪ
 ۱۸۸۰ﺟﺰوه ﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ داﺧﻞ روﺳﯿﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ
ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺟﺰوات در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺳﺎل  ۱۸۹۸ﮐﻪ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات روﺳﯿﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﺷﺪ  ،ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ۱۹۰۰ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻟﻨﯿﻦ
ﻧﺸﺮﯾﻪ اﯾﺴﮑﺮا را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد  .اﯾﺴﮑﺮا در دﻓﺎع از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺰم ﺑﺎ
ﻧﻈﺮات روﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮﻧﺸﺘﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﺮد  .ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺧﺘﻼف
درون ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات روﺳﯿﻪ ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ ﻃﺮف ﻣﻨﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺖ و از
ﻟﻨﯿﻦ ﺟﺪا ﺷﺪ .ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ روﺳﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژوا دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی روﺳﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ
در ﮐﻨﺎر ﺑﻮرژوازی ﺑﺎ ﺗﺰار ﺑﺠﻨﮕﺪ .اﻧﻘﻼب  ۱۹۰۵روﺳﯿﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ دﻫﻘﺎﻧﺎن و ﭼﺴﺒﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻮرژوازی روﺳﯿﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه
اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ  ،ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ از ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ آﻟﻤﺎن
دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﺎ روی ﮐﺎر دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ در ﻓﻮرﯾﻪ  ، ۱۹۱۷ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ ﺑﻪ
روﺳﯿﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و از ﮐﺮﻧﺴﮑﯽ دﻓﺎع ﮐﺮد .ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺎراﺣﺖ و ﻣﺎﯾﻮس ﺷﺪ و روﺳﯿﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺗﺮک ﮐﺮد و در ﺳﺎل
 ۱۹۱۸در ﻫﻤﺎن ﺟﺎ درﮔﺬﺷﺖ .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﺧﺘﻼف ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،ﻟﻨﯿﻦ و ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ
ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ ﺑﺮای او اﺣﺘﺮام وﯾﮋه ای
ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ  .ﮐﺘﺎب “ﻧﻘﺶ ﺷﺨﺼﯿﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ ” ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ در ﺑﯿﻦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ
ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .

ﺑﻬﻤﻦ از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ وﯾﮋه ای

 .۱۳ﺗﺰﻫﺎی آورﯾﻞ :اﯾﻦ ﺗﺰ ﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﯾﮏ ﭼﺮﺧﺶ آﺷﮑﺎر در اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺣﺰب
ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد .ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﺧﺘﻼف
ﺑﯿﻦ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ و ﻣﻨﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژوا دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در
روﺳﯿﻪ ﻧﺒﻮد .اﺧﺘﻼف ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﯿﺮوی ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺪه اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﻮد .ﻣﻨﺸﻮﯾﮏ
ﻫﺎ از اﺗﺤﺎد ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﺑﻮرژوازی دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ از
اﺗﺤﺎد ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و دﻫﻘﺎﻧﺎن .وﻟﯽ ﺗﺰﻫﺎی آورﯾﻞ ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺗﺰار ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
دو دﺳﺘﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻮرژوازی ﮐﻨﺪ  ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را در
دﺳﺖ ﮔﯿﺮد .ﻫﻤﻪ ﻗﺪرت ﺑﺪﺳﺖ ﺷﻮرا ﻫﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮد .ﺗﺮ ﻫﺎی
آورﯾﻞ ﻟﻨﯿﻦ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻣﻨﻒ را دﭼﺎر ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﮐﺮد
.
 .۱۴ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن در ﺳﺎل ۱۹۱۹ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ .ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪه
راه اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل اول ﻣﯽ داﻧﺴﺖ و ﺑﺎ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل دوم ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﻮﯾﻨﯿﺴﺖ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﺮد ﻣﺮزﺑﻨﺪی داﺷﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن را

ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب
ﮐﺎرﮔﺮی در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد وﻟﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﺑﺎ ﻫﻤﺖ و
ﯾﺎری ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﺻﻠﯽ ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن در ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻮد  .وﻟﯽ ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ  ،ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن
از اﻫﺪاف اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﺟﺪا ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺰ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر
 ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﺷﻮروی ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ .وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪ در ﭘﯿﺸﺒﺮد
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﻮروی .اﺣﺰاﺑﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ ﺿﺮﺑﺎت ﻣﻬﻠﮑﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻮد وارد
ﮐﺮدﻧﺪ.
.۱۵ﮐﻮﻣﯿﻦ داﻧﮓ  :ﺣﺰب ﺑﻮرژوازی ﭼﯿﻦ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﭼﯿﺎن ﮐﺎﯾﭽﮏ
. ۱۶از ﺟﻤﻠﻪ اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﻮد .ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن از ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ
اﻧﺤﻼل ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻮﻣﯿﻦ داﻧﮓ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد .ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،
ﮐﻮﻣﯿﻦ داﻧﮓ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.در ﺳﺎل  ۱۹۲۷ﮐﻮﻣﯿﻦ داﻧﮓ
در ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻫﺰاران ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ
در اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ از ﮐﻮﻣﯿﻦ داﻧﮓ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﺮ ﺧﻼف دﺳﺘﻮرات ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن راه
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ .
.۱۷راه رﺷﺪ ﻏﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری
(Non capitalist way of development (NCWD
اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦ ﻫﺎی ﺷﻮروی در دوران ﺧﺮوﺷﭽﻒ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ
.اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﺑﺮآن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﻣﮑﺮات ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﯽ رﺳﻨﺪ اﮔﺮ از ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺣﺰاب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﺸﻮر ﺧﻮد و ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ
ﮔﺮدﻧﺪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داراﻧﻪ رﺷﺪ ﮐﺮده
و ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪ  .ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ  ،ﻣﺼﺮ
ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ  ،ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺪ  ،اﻧﺪوﻧﺰی ﺳﻮﮐﺎرﻧﻮ  ،ﻟﯿﺒﯽ ﻗﺬاﻓﯽ ،
ﻋﺮاق ﻗﺎﺳﻢ و اﯾﺮان ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران
اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﺗﺌﻮری از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻃﺮﻓﺪار ﺷﻮروی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﻪ
ﻏﺎﯾﺖ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ و ﺿﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻫﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ از

اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﮔﺎم ﻧﻬﺎدن در راه رﺷﺪ ﻏﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داراﻧﻪ
دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  .وﻟﯽ از ﻫﯿﭽﮑﺪام از اﯾﻦ اﻣﺎم زاده ﻫﺎ ﻣﻌﺠﺰه ای
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ  ،و اﯾﻦ اﺣﺰاب در آﺗﺶ ﺿﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻫﺎ ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ .
 .۱۸ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ :ﻣﺮزﻫﺎی ارﺗﺠﺎع
ﻣــــــــــــﺎ
ﻫــــــــــــﻮﯾﺖ
ﻣﺮزﻫــــــــــــﺎی
و
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/rahe_kar
gar–marzhaye_erteja_va_marzhaye_howiate_ma.pdf
 .۲۰ﻣﺎرﺗﻮف از ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺰدﯾﮏ ﻟﻨﯿﻦ در اواﺋﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻮد  .در
اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺎ ﻣﻨﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ رﻓﺖ .ﻣﺎرﺗﻮف از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺣﺰب ﻣﻨﺸﻮﯾﮏ ﺑﻪ
دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻮد .
 . ۲۱ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮاﺿﻊ ﻟﻮﮐﺰﻣﺒﻮرگ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب اﻧﻘﻼب
روﺳﯿﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ  .ﻟﻮﮐﺰﻣﺒﻮرگ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﺣﺰب ﺑﺠﺎی ﻃﺒﻘﻪ و ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻧﭗ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﯿﺰد .
-۲۲ﻣﻦ آن ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ را اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽ آورم .ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺎﻃﻪ ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﻓﺮزاﻧﮕﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ زﺑﺎن  ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻫﺮ دو ﺑﻮده اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ رﻓﯿﻖ
ﺷﺎﻟﮕﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ رﻓﯿﻖ ﺑﺮﻫﺎن  ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮی اﺳﺖ .
The immediate aim of the Communists is the same as that of all
other proletarian parties: formation of the proletariat into a
class, overthrow of the bourgeois supremacy, conquest of
.political power by the proletariat
Of course, in the beginning, this cannot be effected except by
means of despotic inroads on the rights of property, and on
the conditions of bourgeois production; by means of measures,
therefore, which appear economically insufficient and
untenable, but which, in the course of the movement, outstrip
themselves, necessitate further inroads upon the old social
order, and are unavoidable as a means of entirely
revolutionizing the mode of production.
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-mani

…festo/ch02
 ۲۳اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘــــﺮی و ﮐﺎﺋﻮﺗﺴــــﮑﯽ ﻣﺮﺗــــﺪ .ﺑﺨــــﺶ ﺳــــﻮم
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1918/km/kaut
sky-mortad1.pdf
.۲۴ﻧﻘﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﻓﻮرت  .در ﺳﺎل  ۱۸۹۱اﻧﮕﻠﺲ ﻧﻘﺪی ﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات آﻟﻤﺎن .اﯾﻦ ﻧﻘﺪ ﺑﺎ ﻧﻘﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد
دﻣﮑﺮات آﻟﻤﺎن در ﮔﻮﺗﺎ
اﺳــــــــــــــــــــﺖ
ﻣﺘﻔــــــــــــــــــــﺎوت
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1891/06/29.htm .
۲۵ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮوف ﻣﺎرﮐﺲ در ﻧﻘﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮﺗﺎ
ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ دوران ﮔﺬار از اوﻟﯽ ﺑﻪ
دوﻣﯽ ﻗﺮار دارد .ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﯾﻦ دوران ﯾﮏ دوران ﮔﺬار ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ دوﻟﺖ آن ﭼﯿﺰ ﺟﺰ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺻﻔﺤﻪ  33از ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1875/naghd-go
ta.pdf
 .۲۶ﻗﺮارداد ﺑﺮﺳﺖ ﻟﯿﺘﻮﻓﺴﮏ  :ﻗﺮارداد

ﺑﺮﺳﺖ ﻟﯿﺘﻮﻓﺴﮏ در ﺳﻮم ﻣﺎه

ﻣﺎرچ  ۱۹۱۸ﺑﯿﻦ روﺳﯿﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف و اﻣﭙﺮاﻃﻮری آﻟﻤﺎن و ﻣﺠﺎر-اﺗﺮﯾﺶ و
ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن و اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ  .ﺑﺮﻃﺒﻖ
اﯾﻦ ﻗﺮارداد  ،روﺳﯿﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺟﻨﮓ اول ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪ .ﭘﺲ
از اﻣﻀﺎی اﯾﻦ ﻗﺮارداد  ،روﺳﯿﻪ ¼ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ¼ ،از ﺻﻨﺎﯾﻊ و  10/9ﻣﻌﺎدن
ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﺧﻮد را ازدﺳﺖ داد . .ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﻮر در ﺟﻨﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ اول در  ۱۱ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ، ۱۹۱۸ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﻓﻨﻼﻧﺪ  ،اﺳﺘﻮﻧﯽ ،
ﻻﺗﻮﯾﺎ  ،ﻟﯿﺘﻮاﻧﯿﺎ  ،اوﮐﺮاﯾﻦ و ﻟﻬﺴﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ .
 .۲۷ﻫﺎل درﯾﭙﺮ .ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦ و ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﻬﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺳﺎل
 ۱۹۱۴ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ۱۹۹۰در ﺑﺮﮐﻠﯽ درﮔﺬﺷﺖ .ﻧﺎم اﺻﻠﯽ او
اوﮐﺮاﯾﻨﯽ
ﻫﺎروﻟﺪ دوﺑﯿﻨﺴﮑﯽ ﺑﻮد .ﺧﺎﻧﻮاده اش از ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﯾﻬﻮدی
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ آﻧﺘﯽ ﺳﻤﺘﯿﺴﺘﯽ  ،ﺧﺎﻧﻮاده او ﻧﺎم ﺷﺎن
را ﮐﻪ ﺑﻄﻮر واﺿﺢ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ  .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻮت
زود ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺪر  ،ﻣﺎدر ﻫﺎل ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ و ﻫﺎل دوران ﮐﻮدﮐﯽ
ﺳﺨﺘﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد  .او ازﺳﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ

.دوران ﺣﻀﻮر ﻫﺎل درﯾﭙﺮ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺼﺎدف ﺑﻮد ﺑﺎ ﺳﺎل ﻫﺎی رﮐﻮد
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﭗ ﻫﺎ .درﯾﭙﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ دﻫﻪ  ۶۰در داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﺮﮐﻠﯽ ﺑﻮد .ﺗﺎﺛﯿﺮ او ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه و ﺑﻮﯾﮋه ﺟﻨﺒﺶ
آزادی ﺑﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮد .آﺛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از درﯾﭙﺮ ﻫﻨﻮز
ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﭼﭗ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎری دارد .ﮐﺘﺎب ﻫﺎ
و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﺎت ﺑﺴﯿﺎری از درﯾﭙﺮ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ:
ﺗﺌﻮری اﻧﻘﻼب ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ در ﭘﻨﺞ ﺟﻠﺪ  ،ﺟﻠﺪ اول  :دوﻟﺖ و ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ
ـﺎﺗﻮری
ـﻮم  :دﯾﮑﺘـ
ـﺪ ﺳـ
ـﺎﻋﯽ  ،ﺟﻠـ
ـﺎت اﺟﺘﻤـ
ـﺖ ﻃﺒﻘـ
ـﺪ دوم  :ﺳﯿﺎﺳـ
 ،ﺟﻠـ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ  ، ،ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم  :ﻧﻘﺪ دﯾﮕﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﻫﺎ و ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ :
ﺟﻨﮓ و اﻧﻘﻼب
http://monthlyreview.org/press/author/haldraper
از دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﻣﻬﻢ ﻫﺎل درﯾﭙﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان از “دو روح ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم” ﻧﺎم
ﺑﺮد .
http://www.marxists.org/archive/draper/1966/twosouls/index.htm
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