
  

 

 

 

 

 تئوری انقالب جهانی

و    

 مسئله شرق

 شودی مچگونه جنبش کمونیستی از مسیر خود منحرف  

 شکست یراههانقالبی شکوهمند در ب

 

 

 

 سیامک ستوده



 2                                                               و مسئله شرقجهانی   تئوری انقالب

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3                                                               و مسئله شرقجهانی   تئوری انقالب

________________________________________________ 

 

 

 

 كنندمياز خود تالش بیگانه انئی که در راه برپائی جهانی هاآنبه همه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرا در تهیه این کتاب یاری رسانده اند، نهایت از همه کسانی که بدینوسیله 

 تشکر و امتنان را دارم.
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 پیش گفتار

 

ر داست که تحت همین عنوان  هایيياناین کتاب متن نوشتاری سلسله سخنر

"ای تو"  ايهدر کانال ماهوار توسط مندو ساعته  يجلسه 13در  2010سال  طول

به همت یکی از  چند سال بعد،داد ایراد شد، و که تنها آمریکای شمالی را پوشش می

ران ای وسیعتر، یعنی رو بسوی یشعاعبینندگان، از طریق کانال پیام افغان، اینبار در 

  .دگردیو اروپا، بازپخش 

 بتهکتاب، ال نظرات مندرج در این نگارش اولیهناگفته نماند که تاریخ واقعی 

که در  یگردد. سالمیباز ( 1981) 1360سال در فرمت و عنوانی متفاوت، به 

ر ب حیرت انگیزدر ابعادي خفقان و سرکوب  ،نظام اسالمی برآمده از انقالب يسایه

طی در شرای و گاهدر مخفیم هبازبینی و نقد گذشته، آنو  ،بود ندهافکسایه ایران 

قد . در این نکه می شد انجام داد بود یترین کارمفیدانجام داد،  شدميدیگری ن کار که

 ن شاه و قبل از به زندان افتادنم ـخود در زما يبایست نظرات گذشتهمن در واقع می

نقدی که  .مدادميرا مورد نقادی قرار  بودم ـ دار گروه رازلیقیعنی هنگامی که عهده

 رانایهاجتماعی جامع -کتاب قبلی و مفصل خود در مورد ساختمان اقتصادی ردبا 

به رشته تحریر  زمان شاه ، كه درمستعمره نیمه -نیمه فئودال ايبعنوان جامعه

  آغاز می شد. ، مده  بوددرآور
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ک یعنوان كه آن را دیگر نه بهن راایي هجامع در موردتغییر نظرم  البته،

بي ارزیا یسرمایه دار هجامعیک عنوان بهبلکه  ،نیمه مستعمره –جامعه  نیمه فئودال 

پس از پنج سال زندان را  آن در آخرین شبی که قرار بود فردایدرست  كردم،مي

در آن سالهای پرشتاب انقالب که جز اعالم یعنی م، ترک کنهمراه سایر زندانیان  ب

تان یکی از دوساز طریق نبود، آنها و تفسیر مواضع فرصتی برای توضیح صرف 

عالم ابه دیگران، به رفقای زندانیم، با زندانیان داشت،  ايهکه روابط گسترد مبندهم

بهترین فرصت را در اختیار داشتم که نقد کامل اکنون در مخفی گاه،  لیو .مبودنموده 

 . ورمبه رشته تحریر در آ را، نظرات قبلی خود در این مورد

 ،وملهکمیته مرکزی ک استقبالمورد  کهتحریر کتاب جدیدی بود  ي تالشمهنتیج

، قرار كردي را طي ميجریانی مائوئیستی روند استحاله فکری مشابهبعنوان خود که 

   راه داشت.را به همكتاب موافقت با چاپ  . این استقبالگرفت

هم  زینک حتی وصفحات آن توسط کومله تایپ با آنکه  کتاب،از چاپ  هالبت

نسخه ، شوربختانه. ، خود داری شدمحتوای آن اارتباط ببی و یلی ساختگیبدل شده بود،

ه ب آزادنیروهای کومله از مناطق بزرگ نشینی عقبجریان در  ،نویس آن نیزدست

 رفت.از دست انتشار آن برای همیشه  امكانو باین ترتیب  مفقود ،خاک عراق

و به شكلي  ،در جایي دیگر ،مقدر شده بود كه باري دیگرحال، گویی این با

ای تازه تحت عنوان در هیئت مقاله، آن فشرده، نخستامكان ظهور یابد. دیگر دوباره 

 مهیدر مستعمرات و ن یانقالب یسوم در قبال جنبش ها سمیونالیانترناس"پوپولیسم 

برای اولین  ثات شوروی ظاهر شد وبولتن مباحضمیمه "، بر صفحات مستعمرات

، اشناخشنود از ظهور فشردهگوئي ، سپسقرار گرفت.  بار در معرض دید دیگران

ل بیشتر اینبار با تفصی در هیئت گفتارهاي تلویزیوني، ، همانطور که گفته شد،دوباره

، و اکنون بصورت کتاب در اختیار شما یافت مجدد، ظهوري ای وسیعترو در دایره

 . داردقرار 
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لب فحواي مطانگارش این كتاب شكل گفتاري آن كم و بیش حفظ شده است.  در

ي كه ناش ،جزئی اتتغییر  ، مگركتاب عمدتا هماني ست كه در این گفتارها آمده است

ها ي آن گفتاري این چند سالي است كه از ارایهاز تغییر نظرات نویسنده در فاصله

نظر همفید بکه از دو جهت اند گفتاري اضافه شده هایي نیز به متن. زیرنویسگذردمي

ای جان تازهبه آن  و كردهرا مستند  کتاب مقدار زیادی مطالبهیکی  آنکه برسند، مي

نکار شود، ای ده چیزی به متن گفتارها اضافههر جا که الزم بو، و دیگر آنکه بخشیده

 گرفته است. انجام هامتن، در زیر نویسخود عمدتا، بجای دست بردن در 

ن زحمت تایپ کتاب فراواخانم هما فرید که با پشتکار  در پایان الزم است از

و همچنین از رفقای گرامی دیگری که چه در ویراستاری و چه در  را بعهده گرفت

 لیاند، ومرا یاری داده ، و طرح ایده های بر له و علیه کتابطراحی جلد کتاب

ا امتنان رنهایت تشکر و  آنان معذور می باشم، امخاطر سانسور و خفقان از ذکر نهب

 داشته باشم. 

 سیامک ستوده
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 صل اول: اروپای انقالبی و تحلیل مشخص از شرایطف

 بزنیم و هدفی را دنبال ودست حرکت سیاسی  یک  بهوقتی قصد داریم 

را شرایط جامعه داشته باشیم، چست تحلیلی از بایميحقق نمائیم، قبل از همه تم

 از شرایطی باشد برگرفتهست بایميهای ما و تاکیتکها سیاستکه اهداف، 

 .قرار است در آن اتخاذ شوندها ن اهداف، سیاست و تاکتیکایهک

بین شرایط جامعه و اهداف،  ايهعلت این امر، یعنی وجود چنین رابط

د دیر نسبت به مسئله مبارزه ست که اگهای ما، این او تاکتیک هاسیاست

ماتریالیستی داشته باشیم، یعنی فکر نکنیم که اهداف سیاسی اهدافی هستند که 

را خودسرانه و بنا بر میل شخصی مان اتخاذ کنیم و به شکل  هاآنیم توانميما 

در پی تحقق آن برآییم، و اگر معتقدیم که  ي، با نیروی خودمانهاآناراده گرای

ما باید ناظر بر تغییر و تحوالتی باشند که قرار است در جامعه اهداف سیاسی 

و نه من و  ،انجام گیرند، و لذا این تحوالت توسط نیروهای محرکه اجتماعی

ند توانميقابل تحقق هستند، یعنی آن نیروهایی که  ،و این حزب و آن گروه ،شما

نقش ما این است که  شویم مياین اهداف را دنبال و محقق کنند، آنوقت متوجه 

ه های را به تود هاآندرست،  هایتاکتیککه بتوانیم با درک شرایط و استنتاج 

آگاه و مانع این شویم که در  هاآننسبت به مردم نشان داده، توده مردم را 

  خود به بیراهه روند.   يهمبارز

 وهای رنیاین اهداف، يهبنابراین، باید توجه داشت که نیروی محقق کنند        
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و افکار ما، ها خواستخاطر ه که نه ب   اجتماعی، یعنی مردم هستند، مردمی

م فهخودشان است که به میدان می آیند. از این روي،  خاطر مطالباته بلکه ب

و  است شان کدامو منافعها خواست  اوهن نیرای هو در نظر گرفتن این ک

الزم است. حاال اگر  هاآنظرفیت هایشان چیست، برای به حرکت در آوردن 

چیزهای دیگر نادرست و غلط  يهتحلیل ما نادرست و غلط باشد، طبیعتا هم

مسائل  هاایناز آب در خواهند آمد. بگذارید من مثالی برای شما بزنم. چون 

ست مبنای بایمياساسی هستند، مسائلی که همواره، در هر مبارزه اجتماعی 

       .کار ما قرارگیرند

هر انقالبی دارای نیروهای محرکه خاصی است که آن انقالب معموال 

توسط آن نیروهای محرکه انجام می پذیرد. همین نیروهای محرکه هستند که 

فع که منا ايهطبق ايهند. یعنی اگر در جامعكنميخصلت هر انقالب را تعیین 

 هکه انقالب سوسیالیستی انجام بدهد وجود نداشتكند مياقتصادی اش ایجاب 

انقالب سوسیالیستی امکان پذیر  ايهباشد، معنای آن اینست که در چنین جامع

که در  ، زیرا که نیروی محرکه آن در جامعه وجود ندارد. کما اینباشد مين

و به  تبع آن  طبقه کارگر به  داريسرمایهیک جامعه فئودالی که در آن هنوز 

تی ذهنی و خیالی است، وجود نیامده است، صحبت از یک انقالب سوسیالیس

و اگر یک حزبی، هرچند کمونیست، چنین انقالبی را در دستور کار عملی 

ده گرایانه عمل کند و طور ولونتاریستی و اراهخود قرار دهد، جز اینکه ب

وظیفه هر  بنابراین .انجام و فرجام دیگری نخواهد داشتسر شکست بخورد

است که تحلیل دقیقی از شرایط  حزب و فرد سیاسی، و هر محقق اجتماعی، این

داشته باشد تا بتواند با تشخیص طبقات موجود و ظرفیت های سیاسی و 

برای حرکت انقالبی در مسیر درست  ايهاقتصادی این طبقات، طرح و نقش

 خیلی    طبقات  اقتصادی  -سیاسیهای داشته باشد. درک این منافع و ظرفیت
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های امثال و طبقات، به خاطر افکار و ایدهاهمیت دارد، چون هیچگاه  توده ها 

 ند. كنميمن و شما نیست که حرکت 

من و شما روشنفکران یا افرادی هستیم که در  اثر مطالعه و تفکر و یا  

که نم و بی آایهو انقالبی شدهر دلیل دیگری صاحب ایده ها و افکار انسانی  

 نسانیت و به خاطر بشریتمان ایجاب کند به خاطر احتی منافع مادی و طبقاتی

افتیم، ها راه میو به خاطر میل به خوشبختی انسان ها در مسیر این ایده

آرمانگرائی ي هاآنانس. چرا که شویمميیم، شکنجه و کشته كنميفداکاری 

 هستیم. 

ه کسانی هستند که ب هاآنولی توده مردم این طور نیستند. البته، در میان 

ا هستند. ولی توده مردم در کل به مسائل اینطور سطح مزبور برسند. مسلم

رفع نیازهای مادیشان است، تأمین غذا  شانهمهمترین مسئل هاآن. كنندنمينگاه 

برای خانواده، زنده ماندن، کار کردن، دنبال کار گشتن و... این نیازهای اولیه 

 هایت، حرکبنابراین. كندميرا بخود مشغول  هاآناست که تمام فکر و ذکر 

 شانهشان ارتباط نزدیک و ناگسستنی با این منافع اقتصادی روزمرسیاسی

. اگر به دنبال این یا كنندميمسائل را از این زاویه است که نگاه  هاآندارد. 

خاطر  به اینزنند، ن یا آن انقالب میای هآن حزب راه می افتند، اگر دست ب

اند که این نتیجه رسیدهه اند و بردهبحث کاند و هخوانداند و هنیست که نشست

در این انقالبات از  هاآنبرد.  ن انقالب بشریت را یک گام  به جلو میای هبل

اجتماعی طاقت فرساست که دست به  -روی اجبار و زیر فشارهای اقتصادی

های و نبودن آزادی و سرکوب خاطر که فقر، بیکاری به اینشورش می زنند. 

شده است، و وقتی این  هاآنروزمره و خانوادگی  روزمره مخل زندگی

رسند، ناخواسته در وضعیتی قرار مداخالت به حد غیر قابل تحملی می

   بینند. جز سرنگونی رژیم نمی ايهند که در آن چارگیرمي
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 دهقانان در شوراها  ي یا اگر در انقالب بلشویکی در مقطع معینی توده 

آن زمان بودند رأی دادند، این به خاطر آن ی هاکمونیستکه ها بلشویک به

یا طرفدار ایده کمونیسم بودند، بلکه به  ،ن دهقانان کمونیست شدهای هنبود ک

ها تنها نیرویی بودند که به سربازان که اکثرا از خاطر این بود که کمونیست

ز ج ندارید ايهید، چارخواهميدهقانان بودند، گفته بودند که اگر صلح و زمین 

میدان  که در هاایناینکه خود بر علیه مالکین قیام کنید و زمین را بگیرید، و 

منتظر این حزب و آن حزب که قول صلح و زمین را به آنقدر جنگ بودند 

داده بودند نشستند که عمال انتظارشان به سر رسید و سرانجام در عمل  هاآن

زمین  جا رسیدند که اگراین بهرسیدند، یعنی گفتند ميها  بلشویک به آن چه که

 هاآنرا هم که جلوی  ايهند باید جبهه جنگ را ترک کنند. هر فرماندخواهمي

زدند. و را می هاآنزدند فرماندهان را گرفت با تیر بزنند. چون اگر نمی

بیایند به روستاها و بر علیه مالکین قیام کنند. اگر قوای دولتی خودشان خالصه 

را گرفت، با آن بجنگند و آن را در هم  هاآنآمد و جلوی  هم به کمک مالکین

  .بشکنند تا زمین را به زور و از طریق قیام و به نیروی خود بدست اورند

خواندند و به گوش دهقانان میه ب 1905و لنین از ها بلشویک این را

ود خید. شما جز به نیروی نشیناین یا ان حزب نه انتظار بیهوده بگفتند مي هاآن

ید زمین را از دست مالکین در بیاورید توانميو اینکه به زور متوسل شوید ن

و برای این منظور هم اولین کار سرنگونی رژیم تزار است. چون رژیم تزار 

 د. گیرميهوادار مالکین است و با قوای مسلحش جلوی شما را 

پس دهقانان در واقع در پی خواست اقتصادی خودشان، یعنی تصاحب 

ن خواست و نحوه تامین آن با ای همین بودند که در مقطع معینی، وقتی کز

یکی  ،كردندميتوصیه  هاآنبه ها بلشویک ها، یعنی آن چه کهسیاست بلشویک

  .ندگیرميا ناخواسته در کنار هم قرار ی ه، این دو نیرو خواستشودمي
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عالیت وقتی لنین و سایر رهبران حزب سوسیال دمکرات، در اوائل ف

ن حزب تشکیل شده بود، می خواستند برای تدوین ای هخود، همان موقع که تاز

 ی کههایتاکتیکروزمره و  هایفعالیتناظر به های سیاستاهداف انقالب و 

ریزی و تعیین تکلیف کنند، قبل از همه اهداف برساند، برنامه به اینرا  هاآن

ی ند، طبقات مختلف را شناسایاددميست تحلیلی از شرایط روسیه بدست بایمي

 نمودندمی، سطح تکامل اجتماعی و رشد این طبقات را بررسی كردندمي

بالنده و رو به رشد و افزایش است که  يکدام طبقه ، طبقه كردندميبررسی  

ا تکیه بمبادا ک طبقه  میرنده است که ی هبتوانند روی آن تکیه کنند. کدام طبق

 پائین روند.   ،که روی یخ ایستاده، با آب شدن یخکردن به آن، مثل کسی 

گیری احزاب مختلف سیاسی من بعدا برای شما می گویم که موضع

خواهم  مي رضدر حال حا روسیه در مورد این مسائل گرهی چه بود. ولی 

ها یم. این بررسیگیرميها هایی است که ما از این بررسیدرس هااینبگویم 

ست در مورد انقالب خودمان بایميموزیم چگونه اه بیکكند ميبه ما کمک 

 عمل کنیم. 

ها و ، با بررسی شکستتاریخ و سیاست هم، مثل هر علم دیگری

که بشر در خالل  دهدمیهایی را بدست از آموزش ايه، گنجینهاپیروزی

انقالبات مختلف اندوخته است و بنابراین، این علم را هم، مثل هر علم دیگری، 

   .آموخت شودمياین تجربیات ن  بررسی  بدون

به انقالب بلشویکی، کمون پاریس، و  ،این، اگر ما هر از چند گاه بر بنا

یم  این تجربیات خواهمي، در واقع گردیممیفرانسه باز   1789یا به انقالب 

عمل ه ب هاآناز را های خودمان گیریرا مورد مطالعه قرار دهیم و نتیجه

  .بیاوریم
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بود  ایندر روسیه در برابر انقالبیون قرار داشت که  سؤالیاولین  خب،

در روسیه در د اری سرمایه؟ آیا استد اری سرمایهک جامعه ی ها روسییآ هک

در  ايهحال رشد است؟ اگر در حال رشد است پس طبقه کارگر هم باید طبق

هقانان ت؟ دشان چیسحال رشد باشد و باید بر آن تکیه کرد. طبقات دیگر نقش

در انقالب چه نقشی خواهند داشت؟ برای اینکه نقش دهقانان روشن شود باید 

چه است؟ خواست  هاآنمنافع دهقانان چیست. مهمترین خواست  شدميبررسی 

دهقانان مسلماٌ  در خصلت و نوع انقالبی که در روسیه قابل تحقق بود نقش 

داری سرمایهچند وارد مرحله بود که هر ايهجامع زمان  آنداشت. روسیه در 

در این مسیر قرار گرفته .شده بود، ولی دیرتر از سایر کشورهای اروپائی

  بود.

، در 1810، در بلژیک در 1775انقالب صنعتی در انگلستان در 

، 1870، و در ایتالیا و اسپانیا در 1840-50، در آلمان در 1830فرانسه در 

بود. بنابراین روسیه نسبت به کشورهای  اتفاق افتاده 1890ولی در روسیه در 

شده و به تازگی در  داريسرمایهاروپائی دیرتر از همه وارد کلوپ ممالک 

سرعت در حال صنعتی شدن بود، ه این مسیر افتاده بود. از اینرو، هرچند ب

ولی هنوز طبقه کارگرش به نسبت کشورهای دیگر زیاد رشد نکرده بود. خب، 

ضعیف بود،  داريسرمایهه به خاطر عدم رشد کافی اگر طبقه کارگر روسی

ست توانميست انقالب کند، و تحت هیچ شرایطی نتوانميپس مسلما به تنهایی ن

  .این انقالب را بدون یاری طبقات دیگر، یعنی دهقانان، به پیروزی برساند

قالب ان یگری، رویکردشان به مسئله، مثل هر حزب دهاکمونیستگفتم، 

ه چون ما کمونیست هستیم و خواستار انقالب سوسیالیستی، پس این نیست ک

راه بیفتیم و انقالب سوسیالیستی بکنیم، یا برای اینکه نیروهای الزم برای 

 برای اینرا را جمع آوری کنیم، راه بیفتیم دیگران  مان خواهمورد دل انقالب
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این  . اصال چنین برخوردی در مارکسیسم وجود ندارد.انقالب قانع کنیم

طور  ست. هیچ کمونیستی با مسئله انقالب اینيهاآنبرخورِد ساده و احمق

 هید جامعه را بتوانمين ، زیرا که اوال شما صرفا با تبلیغاتكندميبرخورد ن

طور که گفتم جامعه دنبال منافع ا زیرا همان .سوی مورد نظر خود بکشانید

ه خاطر این است که وجوه ب شودميقتصادی خودش است و ا گر با شما همراه 

خودش و مطالبات شما می بیند و لذا به شما اعتماد های خواستمشترکی بین 

 . شودميراه کرده، با شما هم

ک حزب کمونیستی به انقالب سوسیالیستی فکر ی ه، وقتی کاین بر بنا

ست نیروهای محرکه انقالب را ارزیابی کند و ببیند این بایمي، ابتدا، كندمي

 ش چقدرايروها کدامند. آیا طبقه کارگری وجود دارد؟ اگر وجود دارد تواناینی

 ؟است. چقدر رشد کرده ؟ آیا به تنهائی توانایی تحقق یک چنین انقالبی را دارد

دیگری وجود دارد. آیا طبقه دهقانان  يهببیند چه طبقكند مينگاه  اگر نه

قتصادی این طبقه چیست؟ اگر مناقع د متحد او در انقالب باشد؟ مناقع اتوانمي

ند طبقه دهقان خواهمي، اگر ها کمونیستاقتصادی این طبقه زمین است پس 

را به عنوان متحد خود برای انقالبی که در پیش دارند در کنار خود داشته 

اساسی های  خواستباشند، باید حل مسئله ارضی را به عنوان یکی از 

نیرو تالش نمایند که دهقانان را به خواست خود خودشان طرح کنند و با تمام 

هستند  هاآنبگویند که طرفدار تقسیم زمین و دادن آن به  هاآنبرسانند، یعنی به 

 ند زمینتوانميبگویند که چگونه  هاآن. به كنندمياری ی هرا در این را هاآنو 

  .را به دست آورند

ن ناپذیری ای طور خستگیبها  بلشویک تر اشاره كردمچنان كه پیشهم

که   كردندمي. یعنی در هر فرصتی به دهقانان خاطرنشان كردندميکار را 

  ند به خواست خود برسند.توانميفقط از طریق سرنگونی تزار است که 
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ند که بیندر میان دهقانان این ظرفیت را میها بلشویک این، وقتی بر بنا

ول در نیل به سوسیالیزم است، در  ند برای سرنگونی تزار که گام اتوانمي

کنار کارگران قرار گیرند، به عنوان یک نیروی محرکه تکمیلی روی آنان 

، كنندميانگشت گذاشته و این نیرو را وارد محاسبات استراتژیک خود 

که از طریق یک انقالب  دانند که بدون اینمیها بلشویک بخصوص که

جامعه روسیه، حداقل برای یک  دمکراتیک، شرایط آزاد و دمکراتیکی در

مدت، بوجود نیاید، همین نیروهای محرکه انقالبی، و همین طبقه کارگر و 

ند خود را در سطح توانمينکنند هم   تکیه آن ها   روی  ستبایميدهقانی که 

 وارد میدان عمل شوند.  با تمام ظرفیت سازمان داده،  ايهتود

خودتان، این طبقات را به عنوان  در واقع وقتی شما با تحلیل اقتصادی

که  هستند ايهمثل اشیاَء عتیق هااینید، كنمينیروهای محرکه انقالبی کشف 

را از زیر خاک در آورید  هاآنلذا باید  را پیدا کنید. هاآند ایهتازه شما توانست

 هاآنسیاسی را از چهره  هایها و ناآگاهیهای سیاسی، یعنی تاریکیو کدري

که مثال  شدند به اینآگاه  هاآنو پاک و تمیزشان کنید، و تازه وقتی که   یدبزدای

 هاآنند نباید دنبال احزاب سازشکار راه بیافتند، چرا که خواهمياگر زمین 

دهند، باید دست به انقالب و سرنگونی  می انشذارند و فریبگمی انسر کارش

را پیدا کردند، آنوقت این شیئ ن آگاهی ای هنظام بزنند و غیره، تازه وقتی ک

افته شیئ زیبای براِق صیقل ی یک  بهگرد آلوِد به ظاهر کثیف، تبدیل  يهعتیق

تان قرار داده، منزل يهرا در ویترین مغاز نآید توانميکه تازه شما  شودمي

   مورد استفاده قرار دهید.

تا  1905طور که لنین می نویسد، بین سالهای هم، همانها بلشویک

یعنی دوازده سال طول کشید تا توانستند گرد و خاک نا آگاهی را از  1917

سر و صورت این عتیقه دهقانی بزدایند تا بتوانند آن را به عنوان یک نیروی 
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سیاسی در کنار خود قرار دهند. دوازده سال طول کشید تا به او بفهمانند که 

ه کارگر متحد شود ندارد برای به دست آوردن زمین راهی جز اینکه با طبق

ام هگفت چرا؟ برای اینکه انقالب چیز تلخی است. همواره من این را برای شما

ند. خشونت و ندست به خشونت و انقالب بز ندمایل نیست گاه مردم که هیچ

ها و طبقات و نیروهای حاکمه و انقالب چیزی است که از طرف دولت

 . شوديمبه طبقات تحت استثمار تحمیل گر سرکوب

خودشان را از خشونت عمل  كنندمياین، توده مردم دائما سعی  بر بنا

که خیلی راحت  شودمي ايهانقالبی و انقالب کنار بکشند و همین امر زمین

طلب بروند، جریاناتی که دائما در گوش او دنبال جریانات سازشکار و اصالح

ت ی است، الزم نیسخوانند که احتیاجی به خشونت نیست، خشونت چیز بدمی

ب و عقكند ميدست به خشونت بزنیم. اگر کمی اعتراض کنیم رژیم قبول 

خود را، بدون خونریزی، از راه  يیم خواستهتوانمينشیند و بنابراین می

 نزدیکتری به دست آوریم. 

بخشی  ؟كنندمي. چرا این کار را كنندمياین کاری است که اصالح طلبان 

لط شان غالبی ندارند. نسبت به دشمن توهم دارند. محاسباتتجربه انق هاآناز 

 شوديمکه اگر با تظاهرات رژیم را عقب برانند رژیم ناچار  كنندمياست. فکر 

آزادی بیان را قبول کند، و اگر باز هم عقب برانند آزادی اجتماعات را قبول 

شم مردم مسئله  توجه ندارند که رژیمی که روی آتشفشان خ به این. كندمي

ترین عقب نشینی بکند، که اگر کوچک داندمینشسته است، مثل من و شما، 

مثال اگر حق آزادی بیان را رعایت کند، یا مثال دیگر سرکوب نکند و به مردم 

ها ریزد و ملیونترسشان میمردم اجازه دهد با مسالمت تظاهرات کنند، آنوقت 

خرداد  25را ما دیدیم که در تهران، در  این .هاآنریزند به خیابمی هاآناز  نفر

 از سه میلیون مردم آمدند به   بیش   (، یک روز که سرکوب نکردند 1388)
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 . برپا شدو چه تظاهرات عظیمی  هاآنخیاب

بنابراین، رژیم جمهوری اسالمی در صورت عقب نشینی یا ناچار است 

عیت عظیمی که از قدرت استعفا بدهد، یا اگر ندهد و سماجت بکند، این جم

د شکنحاال به نیروی خودش پی برده، با یکی دو تکان، همه چیز را در هم می

، چیزی که ما در انقالب كنندميرا خلع سالح  هاآنریزند پادگمیمردم و حتی 

عقب  ندكنمياین سادگی که بعضی فکر ه ب هااینگذشته دیدیم. به همین دلیل 

های قیام یکی دو روزه در هم تا شعله كنندمي. آنقدر مقاومت كنندنمينشینی 

ر هم عقب نشینی کنند، باز سرنوشتی جز کنار رفتن و یا در هم گشکندشان. اب

 .شکسته شدن ندارند

. ند  دانمیطلبی نطلبان و مبلغین اصالحاین حقایق را بعضی از اصالح

 چیزی جز حفظ جمهوری اسالمی و تنهاشان منافعلی دانند وبعضی هم می

بعضا از ترس اینکه مبادا  هااین. كندميایجاب ن راآناصالحات مختصری در 

باد رود خواستار ه جمهوری اسالمی بدست مردم سرنگون شده و همه چیز ب

 اند.  اقدامات اصالحی برای آرام کردن مردم و خاموشی آتش قیام

در د نتوانميدر انقالب، بجز این، همچنین در اینست که  هاآننقش منفی 

در یک قدمی که دشمن  ايهبزن گاه و درست در لحظسر جریان انقالب، 

ا رر به عقب نشینی شده، با آن سازش کنند و مردم سقوط قرار گرفته و حاض

ها بدست آمده و اوضاع درست شده، زادیآن ای هبا توهماتی مثل این که حاال ک

خانه هایشان آقای موسوی نخست وزیر و والیت فقیه هم عوض شده، به 

با فرصتی که بدست آورده دشمن هم  ه و انقالب را نیمه تمام بگذارند.فرستاد

ی که در اختیار دارد، در غیاب گرسرکوبدوباره سازماندهی کند و با قوای 

 همه امتیازات داده شده را باز پس بگیرد.   ،مردم
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 واستاراند. خطرفدار نظام اسالمی طلبانهسته اصلی اصالحدر واقع هم 

را گر سرکوب، وجود نیروهای يرو حفظ  این جمهوری و نظام اند. از این

. اگر هم اآلن دارند با جناح حاکمه دانندمیبرای بقای نظام اسالمی ضروری 

، جدا از کشاکش بر سر قدرت، علی االصول به خاطر این كنندميمبارزه 

 به جایی بکشد کهانه جناح حاکمه گرسرکوبهای سیاستاست که ترس دارند 

حیات این جمهوری را در معرض خطر و قیام مردم قرار دهد. در نتیجه، 

   جلوی شان این است که از طریق یک سلسله امتیازات جزئیهدف نهائی

 دمکراتیک بگیرند. واقعا   یک نظام برپایی   مردم را برای    حرکت

د داميشخیص ، در روسیه هم، آن حزبی که به درستی این را تطورهمین

و گرفتن اسلحه سرکوب گر سرکوبهای که دمکراسی بدون سرنگونی نظام

م تا همانطور که گفتكند ميامکان پذیر نیست، پیگیرانه تالش  هاآناز دست 

های این جنس عتیقه را پاک کند، یعنی به دهقانان دائما این آگاهی گرد و خاک

سازشکار که در روسیه، قبل  طلب و احزابرا بدهد که دنبال طبقات اصالح

 .ها بودند، نرونداز همه، کادت

طلب بود. با این که با تزار مخالف بود کادت حزب بورژوازی مشروطه

ود اش با تزار این بی تزار نبود. علت مخالفتگرسرکوبولی علت مخالفتش 

اش از خواست در قدرت شراکت داشته باشد. بنابراین، هدفکه در واقع می

ز ان بود که امتیازاتی از تزار بگیرد تا دستش در قدرت بازتر باشد. ایهمبارز

 ،ک پارلمان برپا کند که در آن نمایندگان ملتی هواست کخاز تزار میجمله 

ا دخالت هگیریو در تصمیم كنند هم شرکت ،بورژوازی يیعنی نمایندگان طبقه

دند، م گیرندگان اصلی بوها تصمیوقتی اشراف و فئودال داشته باشند. زیرا تا

هائی و لذا برای رفع گیر و گرفت ،ها همیشه به نفع بورژوازی نبوداین تصمیم

خواست که اش قرار داشت، میکه در مسیر رشد و تکامل اقتصادی و سیاسی
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در قانون گذاری شرکت داشته باشد. از اینرو، خواستار برقراری قانون بجای 

  .تصمیم گیری فردی تزار بود

منتها بورژوازی جز اینکه نیروهای مردم را پشت سر خود داشته باشد، 

به تنهایی قادر به عقب راندن تزار نبود. این نیروها عمدتا دهقانان بودند. 

گفت که می هاآن: وعده زمین، و دائما به دادميوعده و وعید  هاآنبه  بنابراین

یم او را وادار به توانمياحتیاج به خشونت نیست. از طریق فشار به تزار 

اصالحات و رفرم ارضی کنیم. خب، بسیاری از دهقانان هم دچار این توهم 

فی البداهه خواستار خشونت نیست  ايهبودند. چون همانطور که گفتم هیچ طبق

توهم که واقعیات را نادیده گرفته و مقدمتا به دام  شودميو همین باعث 

  .ز بیافتداصالحات از طریق مبارزه مسالمت آمی

نیز که در آن کارگران در پترزبورگ و  1905علت شکست انقالب 

نقاط دیگر قیام کرده، شورای پترزبورگ را تشکیل داده و کنترل شهر را به 

 هانآدست گرفته بودند، همانطور که قبال هم برای شما گفتم، این بود که دهق

ادر ارگران به تنهائی قبا قیام خودشان به طور کامل به آن نپیوستند، و چون ک

به سرنگونی تزار نبودند و نیاز به حمایت دهقانان داشتند، در نتیجه شکست 

 خوردند.  

اش به آن اندازه نبود که بتواند قوای بعبارت دیگر، قیام دهقانی دامنه

تزار را طوری مشغول و متفرق نگاه دارد تا مانع تمرکز آن برای سرکوب 

، تزار از آرامش نسبی دهقانان که زیر نفوذ حزب نای بر بناکارگران گردد. 

سازشکار کادت، بجز در بعضی نقاط، دست به قیام کامل نزده بودند، استفاده 

و قوای خودش را به پترزبورگ حرکت داده، مقاومت کارگران را كند مي

  شکند.میدر هم براحتی 
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عنی بی، یبینیم این احزاب وقتی که نیروهای محرکه انقالین، میبنابرا

، تماعی خود از جامعهطبقات انقالبی در جامعه را، بنا بر تحلیل اقتصادی و اج

، یعنی آگاهانیدن این طبقات به منافع هاآنتازه کار آگاه گری  تشخیص دادند

ها همراه با تجربه عملی خود این گری، و این آگاهشودميخودشان شروع 

چه که در جریان انقالب فوریه و طبقات در جریان تحوالت انقالبی، مثل آن

اکتبر روسیه رخ داد و در آن دهقانان عمال به ضرورت قیام برای تصاحب 

بردند، راه را برای اتحاد طبقات انقالبی و تحقق استراتژی انقالبی زمین پی

  .كندميباز 

 . موفقیتدهدمیاین داستانی است که در هر انقالب موفقی رخ 

ن هم در این بود که نه تنها توانستند از همان ابتدا تحلیل و اهمیت لنیها بلشویک

نیروهای محرکه انقالب بدست دهند، بلکه رست و دقیقی از شرایط روسیه و د

درستی را در رابطه با این نیروها تا لحظه  هایتاکتیکهمچنین توانستند 

 انقالب بکار بندند. 

ی اصله دو انقالب بررسهای لنین را در فیا نوشته هابلشویک اگر ادبیات

ها و مقاالت مدام دارد با احزاب دیگری که بینیم که در این نوشتهکنیم می

هند دمتفاوتی را ارائه می هایتاکتیکهای متفاوتی از اوضاع دارند و تحلیل

و در واقع مسیر درست و راه موفقیت را به کارگران و كند ميمبارزه و جدل 

  دهدمیخوانندگان خود نشان 

ها بر سر جایگاه مبارزه اقتصادی و در یک دوره با اکونومیست 

. در دوره دیگر با كندميضرورت مبارزه سیاسی طبقه کارگر بحث و جدل 

د معتقها  ناردنیک. شودميوارد مبارزه ها ناردنیکخلقیون یا در زبان روسی 
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ایی که  یعنی از آنج .1 ک نوزاد مرده استی هروسی داريسرمایهبودند که 

و بازارها همگی قبال توسط   ه،پیوست داريسرمایهر به کلوپ روسیه دی

در  داريسرمایهشانسی برای رشد  اندهاروپائی تصرف شدداران   سرمایه

د. د طبقه در حال رشدی باشتوانميطبقه کارگر ن بنابراینوسیه وجود ندارد و ر

نان ده است و  باید به دهقاتکیه بر طبقه کارگر برای انقالب بیهو این بر بنا

ک حزب ی هتکیه کرد. از اینرو، برای فعالیت به میان دهقانان رفته، تبدیل ب

  .شونددهقانی می

ها بحث و جدل نظری دارند. برای یک دوره نیز با منشویکها بلشویک

ها با وفاداری ها باز تحلیل دیگری از جامعه داشتند. منشویکچون منشویک

به تحلیل مارکس در مورد انقالب اروپا مبنی بر اینکه  ايهیشدگماتیک و کل

در هر جامعه نیروهای مولده باید به سطح معینی از رشد برای حرکت بسوی 

انقالب سوسیالیستی برسد، معتقد بودند که چون در روسیه نیروهای مولده 

یه س، بنابراین امکان انقالب سوسیالیستی در رواندهنوز بحد کافی رشد نکرده

ه ب داريسرمایهوجود نداشته، مگر اینکه مقدمتا با یک انقالب دمکراتیک 

قدرت رسیده، نیروهای مولده و بهمراه آن طبقه کارگر را رشد داده، تا در 

قد بودند معت هاآن، بنابراینمرحله بعدی انقالب سوسیالیستی امکان وقوع یابد. 

سیون باقی مانده و بگذارند باید در اپوزی ها کمونیستکه در انقالب آتی، 

  .بورژوازی قدرت را در دست بگیرد

                                                 
ند که بازار داخلی در روسیه به علت افالس دهقانان و عدم امکان تحقق ارزش اضافی بدون "آنان بر این عقیده ا -1 

داشتن بازار خارجی در حال تحلیل رفتن است، در عین حال درهای بازار خارجی به روی کشور تازه رسی که 

ری ت می کنند سرمایه دابه همان ترتیبی که ثاب –بسیار دیر قدم در راه توسعۀ سرمایه داری می گذارد، بسته است 

روسیه پایه و اساسی ندارد، همانطور هم ادعا می کنند سرمایه داری روسیه نوزادي است که مرده به دنیا آمده است، 
ادعایی که نه تنها مبتنی بر هیچ قرینۀ خارجی نیست، بلکه )از لحاظ تئوریک هم( بر مفروضات ناصحیح بنا شده 

ی در روسیه، اشتباهات تئوریک اقتصاد دانان ناردنیک، تئوری ناردنیکی عدم است!" )لنین، توسعه سرمایه دار

 تحقق ارزش اضافه. فارسی، ترجمه ف. فرخی، انتشارات سیاهکل(.
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برای همین در انقالب فوریه وقتی پس از سرنگونی تزار بورژوازی  

ها  بلشویک ها حاضر به همراهی با، منشویکدهدمیدولت خود را تشکیل 

یلی که بنا بر تحل هاآنشوند. برای سرنگونی دولت و انقالب سوسیالیستی نمی

اع دف هاآنوضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه داشتند معتقد بودند وظیفه  از

ست. یعنی مثال اگر نیروهای تزار،  از انقالب فوریه و دستاوردهای آن

، بخواهند دولت کرنسکی را کورنیلفنیروهای درهم شکسته تزار، مانند 

کنیم.  ه، دفاعسرنگون کنند، ما باید از این دولت که در نتیجه انقالب بوجود آمد

قصد سرکوب انقالب را دارند و ما باید از این انقالب دفاع کنیم تا  هاآن

بورژوازی در قدرت باقی مانده، با رشد نیروهای مولده، شرایط را برای 

  انقالب سوسیالیستی  فراهم کند.

معتقد به انقالب  هاآناین عقیده را نداشتند. ها بلشویک در حالی که

پیوسته( بودند، یعنی همین  که انقالب شد و بورژوازی به قدرت پرمنانت )یا 

رسید ما نباید منتظر رشد نیروهای مولده برای انقالب بشویم، چون بورژوازی 

 و در نتیجه نیروهایكند ميبا سازش با اشرافیت فئودالی به انقالب خیانت 

ادر زی قگردند. بعبارت دیگر بورژوامی تزار دوباره بقدرت باز گرسرکوب

به پایان رساندن وظایف انقالب دمکراتیک نیست. لذا این وظیفه بعهده طبقه 

  1کارگر می افتد.

در پیروی از مارکس از انقالبات اروپا ها بلشویک بود که ايهاینهم تجری

در ادبیات مارکسیستی نبود. در اروپا هم جز در  ايهو چیز تاز 2گرفته بودند

                                                 
لنین در مقاله خود "رابطه سوسیال دمکراسی با جنبش دهقانی می نویسد: "ما از انقالب  1905در سپتامبر  -1 

را شروع  انتقال به انقالب سوسیالیستی -توان پرولتاریای آگاه و سازمان یافته -وانماندمکراتیک بالفاصله و بنا بر ت

 می کنیم. ما طرفدار انقالب بی وقفه ایم. ما در نیمه راه توقف نخواهیم کرد." 
Lenin, Sochineniya, p. 186. 

قالب که آنرا عاجز از مبارزه آلمان است که با اشاره به سازشکاری بورژوازی در ان 1848مارکس در انقالب  -2 

قطعی با اشرافیت فئودالی و سلطنت دانسته، نتیجه گیری می کند که پرولتاریای آلمان باید با برداشتن تفنگ از یک 
خطاب به اتحادیه  1850دوش و گذاردنش به دوش دیگر خود این وظیفه را بعهده بگیرد. همچنین، مارکس در 
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وبن ها، بورژوازی انقالبی فرانسه، در مبارزه با که ژاک 1793مورد انقالب 

سلطنت و اشرافیت فئودال انقالبی عمل نمودند، در همه انقالبات بعدی، چه 

در فرانسه، چه در آلمان و نقاط دیگر، همه جا بورژوازی جز سازش با 

 سلطنت و اشرافیت فئودال راه دیگری را دنبال نکرد.

ده داشتند که اگر پرولتاریا در ادامه عقیها بلشویک باین ترتیب بود که

انقالب دمکراتیک، با انقالب سوسیالیستی جامعه را از تمامی طبقات ارتجاعی 

با اتحاد با یکدیگر، دوباره به قدرت رسیده، حتی انقالب  هاآنجاروب نکند، 

دمکراتیک را هم ناکام می گذارند. برای این منظور ما باید انقالب دوم را در 

 اکثریت کههمینشرایط اماده شد،  کههمینانقالب اول انجام دهیم. یعنی ادامه  

جامعه برای انقالب سوسیالیستی به ما پیوست باید این کار را بکنیم و دیدیم که 

 هم شد.  طورهمین

کارگری و نه دولت   شوراهای  یعنی   ها، در روسیه هم این بلشویک

 ف را که قصد سرکوبی انقالبلیی کرنسکی بودند که توطئه کورنیبورژوا

دمکراتیک و بازگرداندن تزار به قدرت و اوضاع به حالت قبل را داشت، 

خنثی و او را دستگیر کردند. بعد هم همین کرنسکی، دولت بورژوایی بیرون 

. های بعدی کردآمده از دل انقالب، بود که  اقدام به دستگیری لنین و سرکوب

 نتها. مشدميره به دیکتاتوری و سرکوب ختم یعنی در مسیری افتاد که دوبا

دستی  کردند و او را قبل از اینکه بتواند کار خود را انجام  پیشها  بلشویک

                                                 
از من( خورده بورژوازی دمکراتیک می خواهد  –آلمان  1848که )در انقالب کمونیست ها می نویسد: "در حالی

هر چه زودتر انقالب را خاتمه دهد... نفع و وظیفه ما در اینست که انقالب را  تا کنار زدن همه طبقات کم و بیش 
که در یک کشور، ب صاحب مالکیت از قدرت، تا کسب قدرت دولتی ادامه دهیم، تا وقتی که اتحاد پرولترها، نه تنها

در همه مملک سر کرده جهان بحد کافی برای خاتمه دادن به رقابت میان پرولترهای ممالک مزبور تکامل یافته 

باشد، و تا وقتی که حداقل، نیروهای مولده عمده در دست پرولترها متمرکز شده باشد". وی در پایان بر این نکته 
الب مداوم" باشد. البته مارکس "اعالم انقالب مداوم" را قبل از خود به تاکید می کند که شعار کارگران باید "انق

    .بالنکی، انقالبی معروف فرانسوی، نسبت می دهد

Edward H. Carr, the Bolshevik revolution 1917-1923, volume one, p. 25. 
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دهد، ساقط کردند. انچه که مخالفین بلشویک به غلط  تحت عنوان کودتا از آن 

 نام می برند.

کل شنه تنها از نظر تاکتیکی  به  هابلشویک بینیم کهباین ترتیب می

درخشانی موفق شدند، بلکه سیر وقایع  نیز نشان داد که هم تحلیلشان از واقعیت 

شان. چون در سیاست هم، هر روسیه  درست بود و هم استدالالت تاکتیک

ی کم و بیش تبدیل به چیزكند ميتئوری وقتی که در عمل صحت خود را ثابت 

هم، بعد از انقالب  ها کمونیست. برای همین در نزد شودميتبدیل مثل قانون 

به قواعد ها بلشویک اتخاذ شده توسط هایتاکتیکهای لنین و بلشویکی، تحلیل

دیل شد تب در سراسر جهان برای دست یابی طبقه کارگر به قدرت قابل اتکائی

های تجربی هستند که در نهایت علم مبارزه طبقاتی را همان گنجینه هااینو 

 می سازند. 

ها تئوریسین دیگر هم بودند.  تنها لنین نبود. ده چون در آن زمان

کائوتسکی بود، رزا لوگزامبورگ بود، پلخانف و دهها تن دیگر بودند که در 

 ها، هرنای ه. همشدميتقریبا ناشناخته محسوب  يلنین شخصیت هااینمیان 

و د ندادميحلی برای پیش برد امر انقالب ارائه کدام، تحلیلی از شرایط و راه

را به اثبات  هاآنتا وقتی که شرایط و خود وقایع عملی صحت یکی از 

تبدیل به قانون یعنی حکم پذیرفته شده  هااینرساند، تئوری هیچکدام از نمی

 .  شدميتوسط اکثریت فعالین ن

گرفت. مثال وقتی که ما انقالبات  توانميرا  ايهاز این مسئله نتایج عدید

 وحدت که همه تشنه آن هستند يهبینیم این مسئلیم میكنميگذشته را بررسی 

و یکی نمی شوند، از  كنندنميگویند چرا نیروهای مختلف با هم وحدت و می

پایه و اساسی است. چرا؟ برای ا ین که ما همه نظر علمی چه حرف بی

ند نیروی کافی و توانميخواستار وحدت مردم هستیم. تا مردم متحد نشوند ن
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برای در هم شکستن نیروی دشمن به دست بیاورند. این کامال درست الزم را 

ی و چه هایتاکتیکن است که وحدت حول چه اهدافی، چه ای همسئل است. ولی

ها درست نباشند، و منافع ها و تاکتیکسیاست هایی؟ اگر این اهداف و سیاست

غلط،  هایسیاستمردم را در نظر نداشته باشند، وحدت مردم حول اهداف و 

را در سرنگونی رژیم  هاآنرساند. ممکن است را به پیروزی نمی هاآن

شان موفق سازد، ولی در تغییر و تحول اوضاع  به نفع خود موفق متخاصم

همه مردم  57ها نمونه خیلی زیاد است. در انقالب . برای ما ایرانیكندمين

 جا ینااشکال تنها در  متحد شدند. در اتحادشان البته هیچ اشکالی وجود نداشت.

 دور چه پرچمی متحد شده اند، اندهدانستند دور چه کسی متحد شدبود که نمی

 اند.برای تحقق چه چیزی متحد شده و

از روی نا آگاهی و بدون آنکه بدانند، کورکورانه  هاآنست که  واقعیت آن

یاه م سقبلی ه یدر اطراف دیکتاتور جدیدی متحد شده بودند که از دیکتاتور

ن است یا ه، مسئله اصلی تنها مسئله وحدت مردم نیست، بلکبنابراینتر بود. 

اند یا نه.  درستی متحد شدههای سیاستبا یکدیگر حول اهداف و  هاآنا یآ هک

اگر بله، پس در انقالب خود موفق خواهند شد، جامعه را یک گام به جلو 

ه حداقل یک گام از رژیم قبل خواهند برد، و رژیمی را بر پا خواهند کرد ک

 تر خواهد بود، وگر نه از چاله در آمده، به چاه خواهند افتاد. پیش

طور حاصل وحدتی که ما در میان مردم به آن نیاز داریم این بنابراین

ودشان خها، و اهداف آیند نظرات، سیاستکه وقتی احزاب مخلتف می شودمي

 هاآندهند، در مورد و اهداف گوش می نظرات به این، مردم كنندميرا مطرح 

وقت اگر قوه تشخیص آن حزبی که نمایند، و آن، تامل و تفکر میكنندميبحث 

ین شانس را خواهند داشت داشته باشند، ا دهدمیدرستی را ارائه های سیاست

 نظریات درست جمع بشوند و یک انقالب پیروزمند را به جلو ببرند.  که گرد 
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طریق که احزاب بیایند با هم بنشینند و ِر وحدت مردم از اینکا این،بنابر

رود. این اصال امکان پذیر یک تشکیالت واحد به وجود بیاورند جلو نمی

 هایتاکتیکنیست. برای اینکه هر کدام از این احزاب اهداف معینی دارند، 

 ییکی معتقد به انقالب است و دیگری نیست، یک ،كنندميمتفاوتی را دنبال 

د جمهوری خواهميآمیز ست و یکی نیست. یکی های خشونتمعتقد به روش

د. یکی رژیم سلطنت را خواهميحفظ کند و یکی ن یبه طریقرا اسالمی 

د رژیم دمکراتیکی را به آن شکلی که من گفتم به خواهميد و یکی خواهمي

 با همند توانميها تحت هیچ شرایطی ننایهوجود بیاورد. خب، واضح است ک

های خواست خود بکشند تا باهای خواستمتحد شوند، مگر اینکه همه دست از 

همآهنگ شوند، و این یعنی زیر پرچم  هاآنترین حزب از میان کم توقع

 ترین حزب اپوزیسیون رفتن. ارتجاعی

بنابراین، شعار اتحاد احزاب یک شعار ارتجاعی است. نه تنها به دلیل 

طراینکه چنین اتحادی جلوی بحث و فحص و اتخاذ  فوق، بلکه همچنین بخا

  .دگیرميهم  راآنیک سیاست درست، و متحد شدن حول 

د، که در طول تاریخ چرا ایهد، که حتما کردایهوقت فکر کردشما هیچ

خورند؟ برای اینکه انقالب کردن کار راحتی نیست. انقالبات اینقدر شکست می

ت که ما دور هم جمع شویم و رژیم را  ساقط برای اینکه انقالب فقط این نیس

ا  این کار را برای هدف یآ هست. مهم اینست ک کنیم. این قسمِت راحت آن

ن آکه در پی برپائی  ايهیا چشم انداز درستی از جامعآدهیم؟ درستی انجام می

ی درست هایتاکتیکهستیم داریم؟ حتی در مورد همین سرنگون کردن هم اگر 

خرداد  مردم قیام نکردند؟ و شکست  15خوریم. مگر شکست میاتخاذ نکنیم 

امثال موسوی و کروبی بروند و  يطلباننخوردند؟ اآلن هم اگر دنبال سازش

 که دیدیم خوردند.خورند، چنانجمع شوند، شکست می هاآنگرد 
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 فصل دوم: انقالب در شرق

اسی، های سیها به سیاست و پدیدههمانطور که گفتیم برخورد سوسیالست

های سیاسی، پدیده هاآنیک برخورد علمی و ماتریالیستی است. چرا که 

 يهنظرات سیاسی، و احزاب سیاسی را، به عنوان یک امر روبنایی، نتیج

. بنا بر این، هر مسئله سیاسی را در دانندمیتغییر و تحوالت مادی در جامعه 

به دهند. همین روش منجر های مادی آن توضیح میها و زمینهرابطه با ریشه

پرداز سوسیالیست همواره مراقب تغییر و تحوالتی ک نظریهی هک شودمي این

باشد، چرا که از این طریق دهد میکه در شرایط مادی و عینی جامعه رخ 

ه تری مالحظازاء تغییرات مادی را در سطح سیاسی بشکل عمیقهد مابتوانمي

. برخورد کند هاآن، و به نحو بهتری با باشد درک عمیقی داشته هاآن د، ازنمای

ها با امر سیاسی و اصوال با امور فرهنگی این برخوردی است که ماتریالیست

  .دانند  میترین نوع برخورد علمی راآنو روبنایی دارند و 

طبیعی است آن چه  را که در دانشگاه های بورژوایی تحت عنوان علوم 

 و حوادث یاو مسائل سیاسی را فقط در سطح قضا كنندمياسی تدریس سی

پردازند، از نظر ابی مادی آن ها نمییهو به ریش كنندميانتزاعی نگاه 

 .یک برخورد علمی و عمیق به مسائل سیاسی نیست ها کمونیست

 ن مقدمه را من از این جهت گفتم که بتوانم وارد بحث بعدی خود بشوم. ای
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ا می بینیم چگونه نظریه پردازی سوسیالیستی در بحث انقالب جهانی، اینکه م

هنگام برخورد با مسئله ملی و مسئله انقالب در کشورهای تحت سلطه، تغییر 

را در نظر گرفته،  نظریه و تئوری  داريسرمایهو تحوالت مادی در جهان 

 .دهدمیخود را دقیقا در رابطه با این تغییر و تحوالت بسط 

بال برای شما گفته بودم زمانی که مارکس و انگلس از انقالب جهانی من ق

رفته صنعتی چشم ، بیش از همه به اروپا و کشورهای پیشكردندميصحبت 

دوخته بودند. علت آن هم روشن بود. اروپا با از سر گذراندن انقالب صنعتی، 

یی روپاپیشرفت اقتصادی زیادی کرده بود و از آنجا که در کشورهای معظم ا

، بنابراین، جایی که در آن بیش از مولده بیش از همه رشد یافته بود نیروهای

رفت، کشورهای معظم اروپایی همه احتمال وقوع انقالب سوسیالیستی می

  .مانند آلمان، انگلیس و فرانسه بود

البته باید توجه داشت که مارکس و انگلس در قرن نوزدهم زندگی 

های مکرر انقالبی در اروپا بود: انقالب رن زلزله. قرن نوزده، قكردندمي

و دوباره در کل  1830و بعد در   1793 بعد در ،1789کبیر فرانسه در 

ک زلزله بزرگ انقالبی بود و تقریبا تمام کشورهای ی هک 1848اروپا در 

ن لیست ایه. تاز1871کمون پاریس در سرانجام اروپایی را در بر گرفت، و 

نبود. از اینرو، در حالیکه قاره اروپا، در طی یک قرن،  تمام انقالبات

های پی در پی انقالبی  بود، ملل شرقی در خواب عمیق  قرون دستخوش زلزله

  .وسطایی فرو رفته بودند

، و هم از لحاظ سطح باالی نیروهای مولده، توجه مارکس يرو هم از این

بیش از همه احتمال انقالب  اهآنکه بود، چنانمعطوف و انگلس تماما به اروپا 

به درستی عقیده داشتند که ملل شرق  هاآندیدند. سوسیالیستی را در اروپا می

ز امثل چین، ایران و هند، تنها در پی انقالب در کشورهای اروپایی است که 
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   و  قدم به میدان انقالب گذارده، تغییراتخواب قرون وسطائی خود بیدار شده 

 وضعیت خود بوجود خواهند آورد. در  هایييدگرگون

بعد  بخصوص   سوسیالیست های که باعث شد تئوریسین ايهاولین واقع

روسیه  1905مرگ مارکس و انگلس متوجه خارج از اروپا شوند، انقالب   از 

بود. در این انقالب، همانطور که من قبال هم برای شما گفتم، در پطرزبورگ 

و هرچند که  این انقالب شکست  شودميشورای مسلح کارگران بر پا 

از کمون پاریس را بدست میدهد، با این تفاوت که در  ايهخورد، ولی نمونمی

این  1905شوند، ولی در کمون پاریس کارگران موفق به شکست دشمن می

حت ی را تدیگر پطرزبورگ و مناطق کهاین آورند و با توفیق را به دست نمی

آورند، ولی سرانجام قوای تزار موفق به سرکوب اشغال و کنترل خود در می

  .كندميخارج  هاآنانقالب شده، پطرزبورگ را هم از کنترل 

حال، برای آن دورانی که شرق در خوابی عمیق فرو رفته است،  با این

اش، حرکت بسیار عظیمی بوده است که بر روی رغم شکست، علی1905قیام 

اصله بعد از آن دچار انقالب مشروطیت کشورهای دیگر مثل ایران که بالف

اولین انقالبی بود که توجه  1905گذارد. بهر حال انقالب ، تأثیر میشودمي

 امر که در به این، كندميهای سوسیالیست غرب را به خود جلب تئوریسین

هم انقالباتی با آن . آنستشرق خواب آلود نیز جریان انقالبات شروع شده ا

 عظمت.

انقالب مشروطه را داریم. بعد هم در  1906هم ما در  1905بعد از 

انقالب چین  1912های جوان در ترکیه را، و در کودتا و یا قیام ترک 1908

 پردازان اروپایی راتوجه نظریه تر  بیشها هرچه ن انقالبات و جنبشای هرا ک

. دكنيمکه تا آن زمان فقط چشم به راه انقالب در اروپا بودند به خودش جلب 

 چنان عقیده بر این بوده است که انقالب جهانی تا در اروپا رخ حال، هم با این
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 ساز باشند. ند واقعا سرنوشتتوانميندهد، انقالبات در  شرق ن

، یعنی به قرن نوزدهم، گردیممیحتی ما به قبل از این زمان هم که بر 

)سوسیال  ارهابینیم که در مکاتباتی که بین مارکس و انگلس با اس می

های انقالبی  روسیه، جریان داشته، این ، یعنی سوسیالیسترولوسیونرها(

انقالب  کننده است ینیدیدگاه حاکم بوده است. این دیدگاه که آنچه که اصلی و تع

د توانيمدر اروپا ست و انقالب سوسیالیستی در روسیه بدون انقالب در اروپا ن

 شود.  و حتی به پا پیروز

مکاتبات، دو تن از اس ارهای معروف روسیه به نام زاسولیچ و  در این

امکان  هاآنا به نظر یآ هک كنندمياکسلرود از مارکس و بعد انگلس سئوال 

و حرکت مستقیم بسوی سوسیالیسم در روسیه  داريسرمایهپرش از مرحله 

 وجود دارد یا نه؟ 

زمان  ر آنکه د نویسند این بودهنامه  را می نای هک علت این

ک حزب بزرگ سیاسی در روسیه را تشکیل ی ههای انقالبی کسوسیالیست

ه در روسیه ب داريسرمایهطور که قبال هم گفتم همانند، معتقد بودند که دادمي

 صورت یک نوزاد مرده متولد شده است. 

 داريسرمایهچرا که بازارهای جهانی قبل از پیوستن روسیه به نظام 

روسیه تازه به  داريسرمایهاران اروپایی اشغال شده و چون دتوسط سرمایه

پیوسته، لذا هیچ شانسی برای توسعه و رشد  داريسرمایهکلوپ کشورهای 

اندازی برای رشد چشم این بر بنااند. ندارد، چون این بازارها قبال اشغال شده

ه ست بویی که ددر روسیه و رشد طبقه کارگر به عنوان نیر      داريسرمایه

نمی دیدند، و لذا معتقد بودند تحت چنین شرایطی انقالب  چنین انقالبی بزند
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ر روسیه امکان پذی تنها نیروی دهقانیسوسیالیستی در روسیه با تکیه به 

 . باشد مي

های در آن زمان بخش زیادی از مناطق روستائی روسیه به شکل کمون 

د گفتنميین چمیر یا آبش هاآنه ها که بند. در این کمونشدمياشتراکی اداره 

زمین در مالکیت اشتراکی روستا ئیان بود. بطوری که هر سال ریش سفیدان 

و هر  كردندميها را میان خانوارهای دهقانی تقسیم نشستند و این زمینمی

که آن را بکارد و  دادندميک خانواده دهقانی ی هاش را موقتا بسال یک تکه

 به خانوار دیگری بدهند.  راآنا سال بعد که محصول برداری بکند ت

مالکیت  که  روستاهائی داشتیم  در ایران هم قبل از اصالحات ارضی 

ن نوع  ای ه. ولی در روسیكردندميعمل  طورهمینرایج بود و  هاآنمشاع در 

نقالبی ا هایسوسیالیست. بطوری که دادندميروستاها بخش وسیعی را تشکیل 

نی نهادهای اشتراکی با سرنگو به اینکه شاید بتوانند با تکیه  كردندميفکر 

تزار مستقیما نظام سوسیالیستی را برپا کنند و درواقع از ورود به مرحله 

 در روسیه احتراز نمایند.  داريسرمایه

 ل روسیه زمانی در آستانه ورود بهعلت هم این بود که بهر حا

در اروپا دچار بحران شده بود  داريسرمایهقرار گرفته بود که  داريسرمایه

یر تحت تأث بنا بر اینیایی اولیه خود را از دست داده بود. ؤو دیگر آن حالت ر

برای به صورت بیکاری و فقر  داريسرمایهبحران ها و فالکت هایی که 

و عبور       داريسرمایهبه وجود آورده بود، ایده احتراز از مرحله کارگران 

 سیالیسم در میان نیروهای انقالبی روس شکل گرفته بود.   مستقیم بسوی سو

بودند که در این رابطه برای مارکس و انگلس نامه  هاسوسیالیستهمین 

د نگیرمي ین مورد جویا می شوند. جوابی  کهرا در ا هاآنمی نویسند و نظر 
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ن امکان در روسیه وجود دارد که با تکیه بر این نهادهای ایهاینست که بل

ر روسیه دمستقیما نظام  سوسیالیستی را با سرنگونی تزار  اشتراکی، بتوان

که قبال در اروپا حداقل یک  اینشرط. به شرط  یک  بهبرپا کرد، ولی البته 

 مثل آلمان، این انقالب را کرده باشد.    داريسرمایهکشور بزرگ 

سایر  هاآن، الگویی که مارکس و انگلس و به تبع این بر بنا

در اروپا راجع به انقالب سوسیالیستی  هاآنپردازان سوسیالیست پیرو یهظرن

فقط  گردد برپادر شرق داشتند این بود که حتی اگر این انقالب هم در روسیه 

امکان پیروزی دارد، یعنی به هر  ستی در اروپابا کمک یک انقالب سوسیالی

 دانستند. می  یانقالبهر حال اروپا را مرکزی تعیین کننده برای 

که اگر در یکی از کشورهای معظم اروپایی، عقیده داشتند  هاآنبعالوه، 

انقالبی رخ دهد، این انقالب به دلیل رابطه تنگاتنگ اقتصادی  که بین 

وجود دارد، بالفاصله به کشورهای دیگر اروپایی  داريسرمایهکشورهای 

 . شودميمنتقل 

اد که کل اقتص ،لمان و آمریکاوقتی این تحوالت در انگلیس، فرانسه، آ

طبیعتا بقیه کشورها هم وارد تالطمات  جهانی را در دست داشتند، رخ بدهد

 1907. کما اینکه کائوتسکی در سال شودميانقالبی شده، انقالب جهانی محقق 

، كنديمدر کتابی که تحت عنوان "سوسیالیسم و سیاست استثماری" منتشر 

 را برای اولین بار منتشر می سازد.   1982س در های انگلیکی از آخرین نامه

اوال اگر در اروپا و آمریکا انقالبی رخ دهد،  گویدميدر این نامه انگلس 

براین، قبل  از این  هند و کشورهای شرق هم به دنبال آن راه خواهند افتاد. بنا

یه ررا مطرح کند، نظ ايهکه وقوع انقالبات در شرق برای اولین بار مسائل تاز

سوسیالیستی در اروپا این بود که اوال، انقالب در کشورهای اروپایی رخ 
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خواهد داد، و دوم اینکه در این انقالبات کشورهای شرق نقشی نخواهند داشت 

و این انقالبات را پرولتاریای اروپایی به تنهایی باید انجام دهد. چون شرق 

آنجایی که به انقالب خواب است و اگر هم در شرق انقالباتی رخ بدهد تا 

این انقالبات بدون انقالب در حداقل یک کشور  شودميسوسیالیستی مربوط 

 اروپایی امکان پیروزی نخواهند داشت.   

را هم  هامنشویکانقالبی،  هایسوسیالیستخب، ما در روسیه غیر از 

ر د داريسرمایهپیرو این نظربودند که بدون طی مرحله  هامنشویکداشتیم. 

سیه انقالب سوسیالیستی ممکن نیست. روسیه کشوری است که به تازگی رو

رشد  داريسرمایهست مدتی در چهارچوب بایميافتاده و  داريسرمایهبراه 

کند تا نیروهای مولده آن تکامل پیدا کنند و بخصوص طبقه کارگر آن برای 

یافته گسترش فیکاي اندازهب سوسیالیستی بزند باید بهآنکه بتواند دست به انقال

و رشد کرده باشد. بعبارت دیگر تا نیروهای مولده در روسیه به سطح نیروهای 

انقالب،  انقالب   مراحل   طبق قانون     نرسد،   اروپایی   مولده کشورهای

 1د در دستور کار قرار گیرد.توانميسوسیالیستی ن

وای قالب فوریه، وقتی که دولت بورژبرای همین است که پس از ان

در صدد سرنگونی ها  لشویکب رسد، در حالی کهی به قدرت میموقت انقالب

شان فراتر از دفاع سیاست هامنشویکآن و برقراری دولت کارگری بودند، 

ند رفت. چرا که معتقد بوداز انقالب بورژوائی فوریه در برابر ضد انقالب نمی

ند تا یک حکومت در پی سرنگونی تزار باید اجازه ده هاسوسیالیستکه 

                                                 
دوم و کائوتسکی رهبر نظری آن بود  باید توجه داشت که نظر آنها در اینمورد بخشی از نظر رسمی انترناسیونال -1

ر ها دتوان به دلخواه انقالب كرد، بلكه انقالبماركس و انگلس )تشخیص دادند( نمی»اعالم كرده بود:  1909که در 
تنها در …وجود نیامده، وقوع آنها غیر ممكن استدهند و تا زمانی كه آن شرایط بهشرایط معینی ضرورتاً رخ می

دارانه دارانه بسیار تكامل یافته باشد، این امكان اقتصادی موجود است كه مالكیت سرمایهد سرمایهجایی كه شیوه تولی

ن کارل کائوتسکی، راه بسوی قدرت، برلی« بر وسایل تولید از طریق قدرت دولتی به مالكیت اجتماعی تبدیل شود.
1919 
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 هانآبازی کنند.  راآنبر سر کار بیاید و تنها نقش اپوزیسیون  داريسرمایه

نباید در صدد گرفتن قدرت برآیند، چون شکست می خورند، چون آمادگی 

وجود ندارد. این است که وقتی دولت  بقدرت رسیدن طبقه کارگرمادی برای 

فوریه در برابر بازگشت  سیاست دفاع از انقالب هاآنجدید تشکیل شد، 

ف، و تعمیق دستاوردهای انقالب را در پیش نیروهای تزار، مانند مورد کورنیل

  گرفتند.

که معتقد به انقالب سوسیالیستی در  دو نیرویی   گفتم،  که طور   همان

روسیه و در صدد برپائی آن بالفاصله پس از انقالب فوریه بودند، یکی اس 

معتقد بودند که در روسیه درست ها بلشویک بودند. اهبلشویک ارها و دیگری

است که در مرحله اول انقالب، سرنگونی تزار، در هم شکستن قوای دولتی 

معتقد به  هاآن، ولی قرار دارد و ایجاد یک شرایط دمکراتیک در دستور آن

انقالب پرمنانت بودند، یعنی معتقد نبودند که پس از پیروزی انقالب دمکراتیک 

ه رشد پیدا کند تا جامع داريسرمایهباید صبر کنیم تا طی یک مرحله کامل، ما 

برای انقالب سوسیالیستی آماده شود، بلکه معتقد بودند پس از انقالب 

د مستقیما به طرف انقالب توانميدمکراتیک، طبقه کارگر تحت شرایطی 

 سوسیالیستی حرکت نماید. 

دلیل رشد هطبقه کارگر ب این بود که اوال، هاآننظر  ،بنابراین

در حال رشد است. از اینرو، نیروی اصلی  ايهدر روسیه طبق داريسرمایه

اس ار ها که چنین چشم اندازی را برای  برعکسِ  ؛دهدمیانقالب را تشکیل 

رای د بتوانميثانیا، همین درجه از رشد طبقه کارگر  طبقه کارگر نمی دیدند.

 منتها ضعف طبقه کارگر را با نیروی دهقانان انقالب سوسیالیستی کافی باشد.

 ند.دانستبرقرار کرد، جبران پذیر می هاآنو اتحادی که معتقد بودند باید با 

 طبقه کارگر از دیکتاتوری       دیکتاتوری    جایهبرای همین لنین همواره ب
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 کارگران و دهقانان صحبت می کرد. 

س چرا باید بالفاصله پ کهاین د در مورها  بلشویک البته استدالل اصلی

از انقالب دمکراتیک دست به انقالب سوسیالیستی بزنند این بود که اگر ابتکار 

عمل را به دولت برآمده از انقالب، یعنی بورژوازی داده، و اجازه باقی ماندن 

ترس و وحشت از طبقه کارگر با دلیل بهآن در قدرت را بدهند، بورژوازی 

وهای تزار سازش و دست به سرکوب انقالب و بازپس گرفتن ضد انقالب و نیر

آوردهای حتی انقالب دمکراتیک خواهد زد. بنابراین، حتی برای حفظ دست

دستاوردهای انقالب دمکراتیک هم که شده، طبقه کارگر باید دولت بورژازی 

را سرنگون و به پایان رساندن وظایف انقالب دمکراتیک را خود بر عهده 

در این مورد به نظرات مارکس در مورد شکست انقالب آلمان  هانآبگیرد. 

در اثر سازش بورژاوازی با سلطنت و همچنین تجریه خود در  1848در 

را مغایر با تجربه  هامنشویکو نظرات  كردندميروسیه تکیه 1905انقالب 

 تاریخ و نظرات مارکس می دانستند.

 دهقانان لک ر پایه اتحاد کارگران واین بود که ب هاآنبنابراین، استراتژی  

ابتدا تزار را سرنگون کنند و تحت شرایط دمکراتیکی  )منجمله دهقانان مرفه(

 و فقیر ننادهقا ،های کارگرآید، با بسیج تودهطریق بوجود می به اینکه 

، دولت بورژوازی را نیز برانداخته، انقالب سوسیالیستی پرولتاریای روستا

  1را برپا سازند.

 عمیقا معتقد بودند که انقالب    اس ارها   مثل  ها بلشویک    با اینحال،

                                                 
انان با خود، بمنظور در هم شکستن مقاومت اتوکراسی اتیک را با متحد کردن توده دهقر"پرولتاریا باید انقالب دمک-1 

به زور و فلج کردن ناپایداری بورژوازی به پایان برساند. پرولتاریا باید انقالب سوسیالیستی را با متحد کردن توده 
نیمه پرولتاریا با خود به منظور در هم شکستن مقاومت بورژوازی به زور و فلج کردن تزلزل دهقانان و خرده 

 ام برساند."  جرژوازی به سرانبو

Lenin, Sochineniya, viii, p. 96. In Edward H. Carr, the Bolshevik revolution 1917-1923, 
volume 1, Part1, p. 67. 
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سوسیالیستی در روسیه، مگر اینکه منجر به انقالب در یکی از کشورهای 

طبقه  کههمینیعنی اعتقاد داشتند  .1اروپایی شود، امکان بقا و پیروزی ندارد

كند يمبه اروپا سرایت کارگر در روسیه قدرت را به دست بگیرد، این انقالب 

و با انقالب در یکی دو کشور اروپایی انقالب جهانی محقق و باین ترتیب 

 . شودميجهان سوسیالیستی برپا 

اساس استراتژی  بود که تا پایانها بلشویک این یکی از اعتقادات اساسی

 هم غیر واقعی چندان هاآن. بعد هم می بینیم که انتظار دادميآنان را تشکیل 

 وانقالب و شورش در اروپا  چه بالفاصله بدنبال انقالب اکتبرچنان .نبود

 . شودمينیز شروع بخصوص در آلمان 

چهل هزار ملوان آلمانی، خسته از جنگ و  1917در آلمان در اکتبر 

تحت تاثیر انقالب در روسیه، از رفتن به ماموریت جنگی سرباز زده، دست 

یر اام به شورش و اعتصابات سراسری در سزنند. بزودی این قیبه شورش می

د و گیرميبر  تمام شهرهای ساحلی آلمان را  در نقاط آلمان منجر شده و

های آلمان و برپائی شوراهای سربازان و کارگران با سرنگونگی پادشاهی

 7. منجمله در آوردمیپی خود  ایاالت مختلف در شعار نان و صلح را در

فردریک سوم وادار به فرار شده، برپائی جمهوری پادشاه  نوامبر در مونیخ

گردد. با سرایت قیام به سایر نقاط پادشاهان ایاالت شورائی باواریا اعالم می

 دیگر آلمان نیز همگی سرنگون میشوند.   

 موردی نبود و بینی بیپیشها  بلشویک بینی، می بینیم که پیشاین بر بنا

                                                 
تروتسکی در فردای انقالب گفته بود: "اگر مردم اروپا برنخیزند و امپریالیسم را در هم نکوبند، ما در هم کوفته  -1 

شکی در این نیست. یا انقالب روسیه گردباد مبارزه در غرب را بپاخواهد کرد، یا سرمایه داران تمام  –شد خواهیم 

  کشورها مبارزه ما را خفه خواهند کرد.

Vtoroi Vserossiiskii S” ezd Sovetov (1928), pp. 86-87. Quoted in: Edward H. Carr, the 
Bolshevik revolution 1917-1923, volume three, pp. 17-18. 
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. این كندميروسیه، انقالب به اروپا سرایت  بالفاصله بعد از انقالب اکتبر در

 های اقدام که درکمیتهاز این رو و كند ميانقالب در انگلیس هم انعکاس پیدا 

نیز د. در ایتالیا نشوهای اولیه همان شوراها بودند تشکیل میواقع هسته

های افتد و بخصوص در تورین درگیریاعتصاب عمومی عظیمی براه می

در وین پایتخت اتریش، در بوداپستِ مجارستان، در فنالند،  آید.جدی بوجود می

طبقه  هاآنهنگری و حتی استونی شوراهای کارگری برپا و در بعضی از 

 رود. در یک کالم اروپا بدنبال قیام اکتبرکارگر تا یک قدمی قدرت پیش می

 .شودميانقالبی دچار زلزله  مجددا

، نیست جا اینلی که مورد بحث ما در خب، این انقالبات، هر چند به دالئ

ها و زد و خوردهای خونین خیابانی موفق نشده و از پی کشمکشدر نهایت 

ه که انقالب روسی هابلشویک خورند، ولی این استراتزیسرانجام شکست می

 رساند. میصحت خود را باثبات  شودميلزوما به اروپا منتقل 

 بهها  بلشویک ست که است این نم مورد نظر جا اینمنتها آنچه که در 

نظریه مارکس که انقالب در روسیه بدون پیروزی انقالب در اروپا موفق  این

یه وقتی  در روس كردندمينخواهد شد، عمیقا عقیده داشتند و با تمام نیرو سعی 

که ائیج قدرت را در دست گرفتند، این انقالب را به تمام جهان گسترش دهند. تا

روی بسوی پترزبورگ بود و همه فکر آلمان در حال پیشوقتی ارتش 

که پترزبورگ به زودی سقوط خواهد کرد و از اینرو همه  منتظر  كردندمي

پیروزی انقالب آلمان برای نجات روسیه بودند، لنین حتی در یکی از بیاناتش 

گفته بود که ما دست از تبلیغ در آلمان و کشورهای اروپایی برای انقالب 

منجر به سقوط پترزبورگ توسط  امر داریم. حتی اگر اینی بر نمیجهان

چرا؟ چون اگر ما مطمئن باشیم  .بشودو نابودی انقالب روسیه نیروهای آلمان 

که شکست انقالب در روسیه و سقوط پترزبورگ و مسکو منجر به انقالب در 
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تر مهمشکست هستیم، چون انقالب آلمان بسی  به این، ما حاضر شودميآلمان 

 از انقالب روسیه است.  

در ابتدا بسیار انترناسیونالیست بودند و اصال مسئله ها بلشویک بهر حال

ر د تر  بیشمطرح نبود. آنچه را که  هاآنانقالب در روسیه به تنهائی برای 

نظر داشتند، انقالب در اروپا و به دنبال آن انقالب در کل جهان بود. این  

جهانی اول برقرار بود و جهان سوسیالیست قبل از جنگ الگویی بود که در 

بیش به چنین چیزی عقیده داشتند، ولی همانطور که من برای شما  همه کما

، چین 1908، ترکیه در 1906انقالب ایران در  ،روسیه 1905گفتم انقالب 

ها تئوریسین نای هتوج دهدمیو بعد از آن تحوالتی که در هند رخ  ،1919در 

 .كندميشرق جلب  را به

د نویسمی ايهلنین مقال شودميتحت همین توجهی که به شرق  1908در 

تحت عنوان "ماده انفجاری در سیاست جهانی" و در آنجا برای اولین بار 

که پرولتاریای اروپایی اکنون یک رفیق آسیایی پیدا کرده كند ميبه این اشاره 

روپا از خواب بیدار شود و به دنبال است. یعنی شرقی که قرار بود با انقالب ا

رگر انقالب اروپا و رفیق کا يهخواست پاهب او راه بیافتد اکنون به صورت متحد

، یعنی انقالبات شرق هم بطور مستقل، و نه در ادامه شودمياروپایی معرفی 

 شوند. حساب آمده، وارد معادله انقالب جهانی میهانقالب اروپا، ب

، ما یک انقالب 1949در چین، قبل از پیروزی مائو در که دانید میشما 

ضد فئودالی داریم که به رهبری سون یات سن قصد به  –ضد امپریالیستی 

ر ها را دارد. دزیر کشیدن حکومت فئودالی در چین و قطع نفوذ امپریالیست

از بورژوازی انقالبی که  ايهلنین از بورژوازی چین به عنوان نمون يمقاله

اد یكند مينه و با جسارت بر علیه امپریالیسم و فئودالیسم مبارزه صادقا

های خرده بورژوایی و در این مقاله هرچند لنین از بعضی ایده .شودمي
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، ولی در مجموع از كندميتخیالت و توهمات بورژوایی سون یات سن انتقاد 

هم در  د. بعدروآبعمل میی چین تجلیل زاو به عنوان نماینده خرده بورژوا

 ، بحث انقالبات درداريسرمایهم مرحله عالی زلنین با کتاب امپریالی 1917

، یمجا برسبه این. ولی قبل از اینکه دهد   میمورد توجه قرار تر بیششرق را 

دیگر را هم مورد اشاره قرار دهم و آن خود جنگ جهانی  اينکته بر آنم كه

 اول است. 

ضد امپریالیستی را در کشورهای های ملی جنگ جهانی اول، جنبش

ها قبل از جنگ جهانی اول شروع این جنبش اگر چه. دهدمیشرق گسترش 

ولی در حول و حوش و در خالل جنگ و بعد از آن گسترش  ،می شوند

تی، دنبال انقالب صنعه. علت چیست؟ علت آن است که بكنندميی پیدا تربیش

ار بیش از پیش شروع به گسترش در باز پی توسعه   در اروپا   داريسرمایه

 مناسبات کاالیی در این کشورها میکند.  يکشورهای شرق و توسعه

شوند، به میایران وارد  اروپائی   وقتی استعمارگران در ایران  ، مثال

و در این کشورها كند مينیز رشد  داريسرمایهمناسبات کاالیی و  هاآندنبال 

د. منتها نیاز اولیه رشد گیرميکل ش ملیو  بومي داريسرمایهیک 

ن بوده است که کشورهای جهان سوم را ای هداران جهانی در این مرحلسرمایه

به صورت بازار کاالهای خود در آورند تا بتوانند با توسعه تجارت و فروش 

کار ممانعت  نایي هکاالی خود دامنه تولیدات خود را گسترش دهند. اما الزم

مولده در این کشورها و بخصوص جلوگیری از رشد  از رشد نیروهای

 ملی این کشورها بوده است.  بورژوازی 

نیم بییم، میكنميمثال وقتی ما وقایع قبل از انقالب مشروطه را مطالعه 

چگونه سرمایه دارانی مثل حاج امین الضرب وقتی به تقلید از اروپا دست به 

های ند، زیر فشار دولتزنسازی و غیره میتَأسیس کارخانجات شیشه
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ه هایی کاستعماری انگلیس و روس که در دربار قاجار نفوذ داشته، با رشوه

رکی را به نفع خود و به زیان قوانین و مقررات گم ه ودادمي هاآنبه 

مثل  ندتوانميورشکست شده و ن اندهدادميداران داخلی تغییر مایهسر

 کشورهای غرب قد علم کرده و رشد کنند. 

ی، اخلان دداربا خود سرمایهرقابت و تضاد بین استعمارگران ، این بر بنا

زند. یعنی های ضد امپریالیستی و ملی در این کشورها دامن مینهضتبه 

ی اقتصاد اتاستعماری را مانع رشد و تولیدهای سیاستبورژوازی داخلی که 

ر کلی دیده است، شروع به تحریک کارگران و دهقانان و بطوخودش می

های ملی و ضداستعماری برای قطع مردم برای ایجاد یک سلسله جنبش يتوده

کی از این ی هکه انقالب مشروطكند مينفوذ خارجی و کسب استقالل ملی 

موارد بوده است که در آن تمام آحاد ملت از بورژوازی داخلی و ملی گرفته 

ارزه با اشرافیت گرد شعار مب همگی تا کارگران و کسبه و خرده بورژوازی

شوند و چون دربار قاجار هم عامل نفوذ فئودال و نفوذ خارجی  جمع می

که  يانهابوده است و با قراردادهای خائن هاآندر دست  ايهاستعمار  و وسیل

 زده، لذا اینبسته به تولیدات داخلی به نفع تولیدات خارجی ضربه میمی

د که در یک طرف آن سلسله گیرميخود همبارزات شکل ضددیکتاتوری هم ب

قاجار و استعمارگران انگلیس و روس و در طرف دیگر بورژوازی داخلی و 

اند که برای استقالل ملی و آزادی خودشان مبارزه می مردمی قرار داشته

 اند. کرده

خب این را از این جهت برای شما گفتم که خاطرنشان کنم که از قبل از 

به   واكنش استعماری، و در های سیاست يسعهجنگ جهانی اول، بر اثر تو

جهانی وارد میدان  داريسرمایهها، ملل تحت سلطه بر علیه سیاست این

ماده " يشوند. آن رفیق آسیایی که لنین در مقالهمبارزه می يکارزار و صحنه
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ن مبارزه ملل تحت ی، همكندميانفجاری در سیاست جهانی" از آن صحبت 

جهانی است. بنابراین اولین کسی که بطور جدی  داريمایهسرسلطه بر علیه 

لنین است. البته قبل از او رزا لوگزامبورگ هم كند ميمسئله توجه  به این

 مسئله دارد.  به اینی اتاشار

من دارم تغییرات و بسط و تکامل نظریه علمی توجه داشته باشید که 

و اینکه چگونه از  راجع به انقالب سوسیالیستی را برای شما می گویم،

 ، و به تدریج کهشودميتمرکزش بر اروپا قدم به قدم خارج شده، متوجه شرق 

، با كندميملل شرق هم به دایره انقالب و مبارزات ملی می پیوندند سعی 

 و شرایط مادی داريسرمایهپیروی از تغییر و تحوالتی که در خود  اقتصاد 

 های سیاسی خودش را تغییر دهد. لبندیفرمو ،متناسب با آن ،دهدمیرخ جهان 

بود که با انقالب  به اینکه معتقد    اگر لنین نظریه مارکس را ،بنابراین

 تکامل و یفرمول جدید انقالب می پیوندند، به به ایندر اروپا ملل شرق هم 

د اروپا وار ، اکنون ملل شرق نیز جدا از انقالباتبنا بر آنکه  دهدمیتغییر 

یقت در حقاین  اندهقرار گرفتخود و در کنار رفیق اروپایی  زه شدهمیدان مبار

آن دی ماگسترش و  داريسرمایهکه در خود تولید است  نتیجه تغییراتی بوده

ه عنوان بکه  هم پردازی سوسیالیستیدر سطح جهان رخ داده است و نظریه

 هایفرمولبندی د دائما مراقب تغییر و تحولبای ميیک نظریه پردازی عل

رایط ش گویی به، برای پاسخاشدخود بر اساس تغییرات مادی محیط بسیاسی 

 .اده استدتکامل و تحوالت آن را متناسب با شرایط عینی  خود، تئوری جدید

ه و نظرات مارکس غلط بودبگوییم بدون مطالعه واقعی تاریخ بیائیم نکه ای هن

  1کرده است.عنوان نظرات جدید را این  هاآنحاال لنین در رد 

                                                 
جالب است که خود مارکس هم در اواخر عمرش در رابطه با ایرلند که حکم نیمه مستعمره انگلیس را داشت،  -1 

معتقد است که طبقه کارگر انگلیس باید ابتدا قدرت را در انگلیس  1869دهد. باین معنا که تا قبل از حکم مشابهی می
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در زمان مارکس، جز اروپا، در خارج از آن، هیچ حرکت انقالبی وجود 

نداشت. اروپا مرکز انقالب بود و بنابراین ملل شرق اصال در دایره جنبش 

ره از دای داريسرمایههای انقالبی قرار نداشتند، ولی بعد وقتی که اقتصاد 

 و باعثكند مياری پیدا و شکل جهانی و استعم شدهتولید محلی و ملی خارج 

های کشمکش به عرصه معادالت و هاآنهای ملی و ورود برخاستن نهضت

ذارد گسوسیالیستی میپردازی نظریه ، این وظیفه را در برابرشودميجهانی 

که نظریه موجود را به نظریه جدیدی که بتواند شرایط موجود را توضیح دهد، 

 . 1بسط دهد

 پردازیلنین در واقع بیان زنده بودن نظریهپردازی نظریه بنابراین

سوسیالیستی است که به معتقدات خود به شکل جزمی، دگم و تغییر ناپذیر نگاه 

 آن را نیز تغییر و تکامل دهد.  كند ميو با تغییر جهان مادی سعی كند مين

 رزا قبل از لنین هم   ولی   .دهدمیاین کار را به طور عمده لنین انجام 

مسئله دارد، ولی  به اینمبورگ کسی است که در واقع گوشه چشمی لوگزا

 هب، كندميجمع بندی  راآند بطور کامل و همه جانبه، آنطور که لنین توانمين

                                                 
خود به لودویک گوگلمان  1869نوامبر  29لند را ازاد نماید. ولی در نامه مورخ بدست گیرد و سپس از طریق آن ایر

بطور قطع اعالم می دارد که مطالعات دقیتر به او نشان داده است که بالعکس امحاء اشرافیت ارضی در ایرلند )که 

گلیس ت در ایرلند بیش از انعمدتا انگلیسی هستند( راحت تر از انجام همین کار در انگلیس می باشد. چون این اشرافی

خود به زیگفرید مایر و اگوست ُوِگت می نویسد:  1870مورد تنفر مردم است. همینطور در نامه مورخ نه آوریل 
"پس از سالها مطالعه در باره مسئله ایرلند به این نتیجه رسیده ام که ضربه تعیین کننده علیه طبقه حاکمه انگلستان 

راسر جهان تعیین کننده خواهد بود( نه در انگلستان، بلکه فقط در ایرلند می تواند وارد )که برای جنبش کارگران س

. مارکس 1384، چاپ دوم، 134انگلس، در باره تکامل مادی تاریخ، ترجمه خسرو پارسا، ص  -شود." مارکس
ه وقوع نقالب ارضی باستدالل می کند که "اگر همین فردا ارتش و پلیس انگلیس از ایرلند بیرون کشیده شود یک ا

خواهد پیوست. اما سقوط اشرافیت انگلیس در ایرلند لزوما به سقوط آن در انگلستان منتهی خوهد شد و این شرط 

اولیه یک انقالب پرولتاریائی در انگلستان را تشکیل می دهد. انهدام اشرافیت زمین دار انگلیسی در ایرلند عملی بی 
در خود انگلستان. زیرا مسئله زمین در ایرلند تا کنون به جهت اینکه مسئله ای نهایت آسان تر است از انجام آن 

حیاتی یعنی مرگ و زندگی برای اکثریت مردم ایرلند بوده است، منحصراٌ تنها شکِل معضل اجتماعی را تشکیل داده 

ظِر خلق و خو احساساتی و همزمان با آن یک مسئله ملی نیز به شمار میرود. صرفنظر از این واقعیت که مردِم از ن
 .   134تر و انقالبی تری از مردم انگلیس هستند."، همانجا، ص 

در کنگره سازمان های کمونیستی مسلمان سراسر روسیه می گوید، تاکنون انقالب سوسیالیستی  1919لنین در  -1 

ه. اکنون مبارزه کلنی ها و ملل تنها یا عمدتا مبارزه پرولتاریای هر کشور بر علیه بورژوازی خودش را معنا می داد
 شرق بر علیه امپریالیسم بین المللی را نیز در بر می گیرد. 
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بوده که در یکی از  1901مسئله بپردازد. او فکر کنم در مارس  این

ت تحدهد مي کنگره ارائه به اینرا  ايههای انترناسیونال دوم الیحکنفرانس

عنوان "اژدهای دو سر سیاست استعماری". این الیحه برای عطف توجه به 

های استعماری در آفریقای جنوبی بوده است، ولی عمال در رابطه با جنگ

تدارکات جنگی دول اروپائی و اختصاص بودجه نظامی برای تدارک جنگ 

  رزا منظورنامه . در این قطعشودميجهانی اول است که به کنفرانس تقدیم 

این است که تصویب  "سیاست استعماری اژدهای دو سرِ "لوگزامبورگ از 

های جنگی و تدارکات نظامی جدید دول اروپائی، نه تنها برای تدارک بودجه

استعماری این ممالک های سیاستبرد جنگ جهانی، بلکه همچنین برای پیش

 ت استعماری درتصویب بودجه نظامی با سیاس يد رابطهخواهمياست. او 

نه فقط آلمان، های سیاستآفریقای جنوبی و کشورهای دیگر را نشان دهد . 

تا توجه  دهدمينامه را ارائه بلکه همه کشورهای اروپایی را. او این قطع

کشورهای اروپایی جلب کند و   استعماری    هایسیاسترا به  هاسوسیالیست

 ها برد این سیاستلیتاریسم برای پیشگسترش می مانع   تا  را تشویق کند هاآن

 بشوند.

نامه شاید برای اولین بار توجه به شرق دیده به هر حال، در این قطع

ی اش کتابن برخورد رزا لوگزامبورگ، درواقع ریشه و پایهای ه. البتشودمي

 است که او قبال تحت عنوان انباشت سرمایه نوشته است. انباشت سرمایه نقد

ی جنبه قضیه من فعال کار به ایناز کتاب کاپیتال مارکس که  ی استنادرست

آنچه که تاکنون كند ميلوگزامبورگ مطرح  رزا ندارم. ولی در این نوشته 

باعث شده است انقالب سوسیالیستی در اروپا به تعویق بیافتد و رخ ندهد 

 بودهبازارها  این بهجهانی  داريسرمایهبازارهای جهان سوم و دسترسی 

 ست. ا
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که در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیست، ما در آلمان و  نا گفته نماند

سوسیال دمکرات به طرف راست به طور کلی در اروپا شاهد شیفت احزاب 

آلمان که بعنوان بزرگترین حزب جمله حزب سوسیال دمکرات از  هستیم؛

 ا نفی آن بهانقالب را کنار می گذارد و ب يدر این گردش به راست، ایده چپ،

ترتیب که رهبران  به اینآورد. می يآمیز به سوسیالیسم روگذار مسالمت

که  ندكنميحزب، مانند برانشتاین، کائوتسکی و ... شروع به طرح نظریاتی 

 دارندبشویم، ابراز می هاآنیم وارد جزئیات خواهميدر این نظریات که حاال ن

به مرحله انحصاری و به  ريداسرمایهکه شرایط در اروپا عوض شده و 

وضعیتی رسیده که طبقه کارگر برای استقرار سوسیالیسم در این کشورها 

د به هدف خود نائل توانميدیگر نیازی به انقالب ندارد و از طریق انتخابات 

و اکثریت  شودمياین بحثی است که در آن دوره در این حزب مطرح . آید

سوسیال دمکرات آلمان  ترتیب، حزب   این  به. رودمیبدنبال آن   هم  حزب

ک حزب رفرمیست که انقالب را رد کرده، معتقد به تحقق تدریجی ی هب

 گردد. ، تبدیل میشودميسوسیالیسم 

خب، این واقعه بسیار مهمی بوده. همانطور که گفتم حزب سوسیال 

ترین حزب در سطح جهان دمکرات آلمان چشم امید سوسیالیسم اروپا و مهم

بود. بنابراین قابل درک است که چرا این حرکت به راست حزب سوسیال 

که بحث در مورد علت این حرکت به كند ميدمکرات بحران بزرگی را ایجاد 

 نماید. تبدیل می هاسوسیالیستراست را به بحث اصلی در میان 

 تحت چنین شرایطی است که همه رهبران سوسیال دمکراسی، از خود 

کار احزاب سوسیال دمکرات گرفته تا رهبران انقالبی، مانند رهبران سازش

 . كنندميپردازی رزا لوگزامبورگ و لنین، در این مورد نظریه
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زمان با آغاز جنگ جهانی ها قبل همالبته گرایش به راست این حزب مدت

. شودمين حزب آغاز ای هاول و بر سر موضع دفاع از جنگ رهبران عمد

ز آن به رهبری رزا لوگزامبورگ، و لیبکنیخت که رهبران هرچند  اقلیتی ا

انشعاب و حزب اسپارتاکیست  1915، در دادندميانقالبی این حزب را تشکیل 

 ند.رسآورند که بعد هم در جریان انقالب آلمان  ترور و بقتل میرا به وجود می

انباشت  يبه هر حال، منظور از این توضیحات اینست  که نوشته 

ه رزا لوگزامبورگ درواقع پاسخی است به کائوتسکی و رهبران سرمای

سازشکار حزب سوسیال دمکرات آلمان که ختم انقالب را در آلمان و اروپا 

 اعالم کرده بودند.  

این اجازه بدهید ببینیم رزا لوگزامبورگ در انباشت سرمایه چه  بر بنا

بت کند که برخالف ثاخواهد ميثابت کند. او در واقع  خواهد ميچیزی را 

و  دهد   مینظر  رهبران حزب سوسیال دمکرات که انقالب دیگر رخ ن

انقالب سوسیالیستی ممکن نیست و انتخابات تنها راه رسیدن به  بنابراین

 . از بین نرفته است داريسرمایهسوسیالیسم است، چشم انداز انقالب در جهان 

کس عقیده دارد که بحران رزا لوگزامبورگ در نقد بخشی از کاپیتال مار

د کاالهایی را که تولید توانمين داريسرمایهناشی از این است که  داريسرمایه

 داريسرمایه. چرا؟ برای اینکه از کل تولید 1محقق کند، یعنی بفروشدكند مي

در یک کشور، بخشی از آن، یعنی بخشی از ارزش تولید شده، به صورت 

از طرف دیگر، همین مزد است که بازار خرید  دد.گیرميمزد به کارگران بر 

                                                 
شما میتوانید مسئله را هر طور که می خواهید پیچ و تاب بدهید، ولی تا زمانی که ما بر این فرض باشیم که در  -1

آنگاه برای سرمایه داران بعنوان یک   جامعه هیچ طبقه دیگری جز سرمایه داران و کارگران وجود نداشته باشند،

طبقه هیچ راهی برای آنکه از شر کاالهای اضافی به منظور تبدیل ارزش اضافی به پول و باین ترتیب انباشت 

 سرمایه خالص شوند، وجود ندارد.
Rosa Luxemburg, Anti-Critique, Chapter 1, The Questions At Issue 
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تر بیش. منتها چون کل کاالی تولیدشده ارزشش كندميرا برای کاالها ایجاد 

 رب بنا، شودميز بخشی از آن است که به صورت مزد به کارگران پرداخت ا

ی ، یعندهندمیهمواره تقاضای کارگران که توده اصلی جامعه را تشکیل  این

 ک مقداری هامعه برای خرید همه کاالها کافی نیست. لذا همیشتقاضای کل ج

می ماند و همین داران   سرمایهنیافته روی دست  1کاال و تولید اضافی تحقق

داران   سرمایه. چون وقتی شودميامر، پس از هر دوره رشد، باعث بحران 

ز ا ند کل تولیدات خود را بفروش برسانند ناچار به تعطیل بخشیتوانمين

. شوندشوند. در اثر این امر باز یک عده دیگر بیکار میمیخود کارخانجات 

، و این باز منجر به دهدمینیز باز تقاضا را در جامعه کاهش  هااینبیکاری 

. این روند رو به افول سرانجام جامعه را شودميمازاد تولید  تربیشافزایش 

د و شرایط را برای انقالب به یک گرداب رکود و بحران اقتصادی می انداز

نویسد، ن کتاب را رزا لوگزامبورگ میای هسازد. در واقع وقتی کفراهم می

 . دهدمیبحران مارکس را بنحوی رد و به شیوه خاص خودش توضیح  ينظریه

، مارکس دهدمی شرح  "رمانتیسیسم اقتصادی"  در   لنین  که  طورآن

 یزیبرنامه ر  دیتول  نکهیخاطر ا ه است، ب دیتول یاز آنارش یاساسا ناش

 مارکس معتقد بوده که بحران در جامعه  2معتقد به چنین چیزی نبوده است.شده

                                                 
 دی به معنی فروش رفتن و تبدیل به پول شدن کاال است.محقق شدن در اصطالح اقتصا -1 
یٔه ای که تئوری مارکس بر پااز آنچه در باال گفته شد خود بخود چنین نتیجه گیری می شود که مفروضات اصلی -2

آنها استوار گردیده شامل دو قضیٔه زیر است. یکی آنکه کل محصول یک کشور سرمایه داری نظیر محصول فردی، 

ارزش اضافی. این قضیه برای کسانی  -3سرمایٔه متغییر و  -2سرمایٔه ثابت،  -1ز سه جزء زیر می باشد: متشکل ا
تمام محصول زمین و کار کلیٔه کشورها به سه بخش تقسیم می »مثال ریکاردو معتقد بود که  که با تجزیه و تحلیل )

کانه اختصاص می یابد( پروسٔه تولید سرمایه شود: یک بخش به دستمزد، یک بخش به سود و بخش سوم به بهرٔە مال

مارکس آشنایی دارند احتیاج به توضیح ندارد. قضیٔه دوم عبارت از آنست که ما بایستی « سرمایه»در جلد اول کتاب 
ارف تولید اقالمی که به مص –بین دو بخش تولید سرمایه داری تفاوت قائل شویم؛ )بخش اول( تولید وسایل تولید 

اقالمی که نه به مصرف افراد بلکه به مصرف سرمایه می رسند؛  –رسند؛ یعنی به تولید برمی گردند تولیدی می 

اجازه بدهید نخست حالت  .و)بخش دوم( تولید اقالم مصرفی، یعنی تولید اقالمی که به مصرف شخصی می رسند
 .ن اش، بدون انباشتتجدید تولید ساده را در نظر بگیریم، یعنی تکرار پروسٔه تولید در مقیاس پیشی

بدیهي است که سرمایٔه متغیر و ارزش اضافی در بخش دوم )که در قالب اقالم مصرفی موجود می باشد( از طریق 

مصرف شخصی کارگران و سرمایه داران این بخش تحقق می یابند. )زیرا در تجدید تولید ساده چنین مفروض است 
زئی از آن به سرمایه تبدیل نمی گردد(. دیگر اینکه سرمایٔه که ارزش اضافی تمامأ به مصرف می رسد و هیچ ج
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متغییر و ارزش اضافه ای که در قالب وسایل تولید موجود می باشد )بخش اول( برای آنکه به تحقق برسند، بایستی 

ر گبا اقالم مصرفی برای سرمایه داران و کارگران مشتغل به امر ساختن وسایل تولید، مبادله گردند. از طرف دی

سرمایٔه ثابتی که در قالب اقالم مصرفی موجود می باشد )بخش دوم( هم نمی تواند به تحقق برسد مگر آنکه با وسایل 
بعد قرار گیرد. به این ترتیب بین سرمایٔه متغییر و ارزش اضافی موجود  سالتولید مبادله گردد تا مورد استفادٔە تولید 

بت موجود در اقالم مصرفی از طرف دیگر مبادله ای صورت می گیرد؛ در وسایل تولید از یک طرف و سرمایٔه ثا

کارگران و سرمایه داران )در بخش وسایل تولید( به این طریق وسایل امرار معاش خود را به دست می آورند، حال 
 یآنکه سرمایه داران )در بخش اقالم مصرفی( محصول خود را فروخته، سرمایٔه ثابت برای تولید بیشتر کسب م

کنند. در حالت تجدید تولید ساده، اجزاء مورد مبادله بایستی برابر باشند: جمع سرمایٔه متغییر و ارزش اضافی موجود 

در وسایل تولید بایستی با سرمایٔه ثابت موجود در اقالم مصرفی برابر باشد. حال آنکه اگر ما حالت تجدید تولیدی را 
ش می یابد، یعنی توأم با انباشت، مقدار اول ]یعنی جمع سرمایٔه متغییر در نظر بگیریم که به مقیاس تصاعدی افزای

و ارزش اضافی موجود در وسایل تولید[ از مقدار دوم ]یعنی سرمایٔه ثابت موجود در اقالم مصرفی[ بایستی بزرگتر 

ه همان تجدید دهید بباشد، زیرا بایستی مازادی از وسایل تولید در دسترس باشد تا صرف تولید بیشتر بشود. اجازه ب
تولید ساده برگردیم. هنوز یک جزء دیگر محصول اجتماعی یعنی سرمایٔه ثابت موجود در وسایل تولید به تحقق 

نرسیده است. قسمتی از این جزء از طریق انجام مبادله در میان سرمایه داران همین بخش تحقق می یابد )مثال ذغال 

از این محصوالت ماده یا وسیلٔه الزم در تولید دیگریست( و قسمت دیگر  سنگ با آهن مبادله می شود زیرا هر یک
از طریق ورود مستقیم در تولید )مثال ذغال سنگ استخراجی که برای استخراج ذغال سنگ توسط همان شرکت 

از  مازادیمورد استفاده قرار گیرد؛ یا غله در کشاورزی و امثالهم(. همانطور که دیدیم، بسان انباشت، نقطٔه آغازش 

وسایل تولید میباشد )که از ارزش اضافی سرمایه داران این بخش برداشته می شود(، مازادی که همچنین تبدیل بخشی 
از ارزش اضافی موجود در اقالم مصرفی به سرمایه را نیز ایجاب می کند. به نظر ما بررسی جزئیات چگونگی 

است. بررسی بخصوص تئوری تحقق وظیفٔه ما نیست و آنچه تا ترکیب این تولید اضافی با تجدید تولید ساده زائد 

اینجا بیان شد کافیست تا اشتباه اقتصاددانان نارودنیک را آشکار کند و ما را قادر به تحصیل نتیجه گیري های ) 
سرمایه که به بررسی مفصل انباشت، تقسیم اقالم مصرفی به اقالم مورد نیاز و تجملی، گردش پول،  2ر.ک. ب ج 

 .ک سرمایٔه ثابت و غیره می پردازد.تئوریک ویژه ای در مورد بازار داخلی بنمایداستهال

نتیجه گیری عمدٔە ما از تئوری تحقق مارکس در زمینٔه مسئلٔه مورد نظر، یعنی بازار داخلی، به قرار زیر است:  
عه د می کند از بابت اقالم مصرفی توستولید سرمایه داری و نتیجتا از بابت وسایل ً بازار داخلی آنقدر که تولید رش

نمی یابد. به عبارت دیگر افزایش وسایل تولید از افزایش اقالم مصرفی پیشی می گیرد. عمال دیدیم که سرمایٔه ثابت 

موجود در اقالم مصرفی )بخش دوم( با سرمایٔه متغییر + ارزش اضافی موجود در وسایل تولید )بخش اول( مبادله 

حال سرمایٔه ثابت مطابق قانون عام تولید سرمایه داری از سرمایٔه متغییر رشد سریع تری دارد. لذا می گردد. به هر 

سرمایٔه ثابت موجود در اقالم مصرفی بایستی از سرمایٔه متغییر و ارزش اضافی موجود در اقالم مصرفی افزایش 
زایش ایستی سریع ترین رشد را داشته، هم از افبیشتری داشته باشد، در حالیکه سرمایٔه ثابت موجود در وسایل تولید ب

سرمایٔه متغییر)+ ارزش اضافی( موجود در وسایل تولید و هم از افزایش سرمایٔه ثابت موجود در اقالم مصرفی 

سبقت بگیرد. در نتیجٔه این امر، آن بخش از تولید اجتماعی که مبادرت به تولید وسایل تولید می کند، بایستی از بخش 
ولید اجتماعی که مبادرت به تولید اقالم مصرفی می کند رشد سریع تری داشته باشد. بنابراین رشد بازار دیگر ت

داخلی برای سرمایه داری تا حدی "مستقل" از رشد مصرف شخصی بوده، و غالبأ از بابت مصرف مولد بوقوع می 

ریم که مصرف مولد کامال جدا از مصرف را به معنای آن بگی« استقالل»ولی اشتباه خواهد بود اگر این  .پیوندد
شخصی می باشد: مصرف مولد قادر است و بایستی هم از مصرف شخصی رشد سریع تری داشته باشد )و درست 

پایان می پذیرد( ولی الزم به توضیح نیست که مصرف مولد در تحلیل نهایی از مصرف « استقال اش»در همینجا 

 .شخصی جدایی ناپذیر است
( که بین سرمایٔه ثابت و سرمایٔه ثابت، گردشی دائمی 3، ف 2دیدیم )کتاب »... ن رابطه چنین می گوید:مارکس در ای

)منظور مارکس سرمایٔه ثابت موجود در وسایل تولیدیست که از طریق مبادله میان سرمایه داران ...« رخ میدهد 

شد، زیرا هیچگاه داخل آن نمی شود. مع این در ابتدا از مصرف شخصی مستقل می با»همان بخش تحقق می یابد(. 
الوصف این مصرف بطور قطع آنرا محدود می کند، زیرا سرمایٔه ثابت هیچگاه بخاطر صرف به وجود آمدن خود، 

تولید نشده بلکه تنها به این خاطر تولید می شود که مقدار بیشتری از آن مورد احتیاج رشته هایی از تولید است که 

این ازدیاد  (.2۴2ترجمٔه روسی، ص   289، ص 1، ب 3)سرمایه، ج « شخصی می رسد محصوالتشان به مصرف
مصرف سرمایٔه ثابت چیزی نیست جز مرحلٔه باالتری از توسعٔه نیروهای مولده که بر حسب ارزش مبادله بیان 

وط به دیگر لوازم مرب در حال توسعٔه سریع، عمدتا ابزار کار، ابنیه و کلیٔه انواع« وسایل تولید»گردیده است، زیرا 

تولید بزرگ ً از مواد، ماشین آالت، ماشین آالت تشکیل می یابد. بنابراین کامال طبیعی است که تولید سرمایه داری 
که موجب توسعٔه نیروهای مولدٔە جامعه می شود و تولید در مقیاس بزرگ و صنعت ماشینی را  –نیز خصوصا

از ثروت اجتماعی که شامل وسایل تولید می شود، مشخص گردد ... از طریق گسترش خاص آن بخش  –میآفریند 

علیرغم نظر سینیور، آنچه جامعٔه سرمایه داری را از جامعٔه اهل »)یعنی در تولید وسایل تولید( « در این حالت»
اه گتوحش متمایز می کند، امتیاز و ویژگی وحشیان دایر به مصرف گاه و بیگاه کار خود نمی باشد، یعنی مصرف 
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و بیگاه کاری که موجب تحصیل هیچگونه محصول قابل تجزیه )قابل مبادله( به درآمد، یعنی اقالم مصرفی نباشد. 

  :ابدا ً چنین نیست. وجه تمایز این دو به قرار دیگریست که در زیر آورده می شود

ابت(ی و در نتیجه در تولید سرمایٔه ثالف( جامعٔه سرمایه داری بیشتر کار سالیانٔه موجودش را در تولید وسایل تولید ) 
بکار می اندازد که قابل تجزیه به درآمد در قالب دستمزد یا ارزش اضافی نبوده، بلکه تنها به عنوان سرمایه می تواند 

 .عمل کند

ب( وقتی که یک وحشی مبادرت به ساختن کمان، تیر، پتک سنگی، تبر، سبد و امثالهم می کند، خیلی خوب می داند  
وقت خود را صرف تولید اقالم مصرفی نکرده، بلکه به این ترتیب وسایل تولید مورد احتیاج خود را انباشت کرده  که

از رابطٔه « اطالع بسیار با ارزش»(. این 333ترجمٔه روسی ص  ۴3۶، ص 2است و نه چیز دیگر)سرمایه، ج 

به  –یه داری که مناسبات اجتماعی انسانها را شخص با تولید، در جامعٔه سرمایه داری به دلیل فتیشیسم ذاتی سرما
سبب تبدیل کلیٔه محصوالت به کاالیی که برای یک مصرف کنندۀ نامعلوم تولید می شود و موکول به تحقق در بازاری 

در قالب روابط موجود میان محصوالت می نمایاند، از دست رفته است. و از آنجا که برای فرد  –نامعلوم می گردد 

شان همٔه محصوالت برای –ایه داران، نوع جنسی را که تولید می کنند، کوچکترین تفاوتی برایشان ندارد فرد سرم
تئوریسینهای اقتصاددان مزبور در رابطه با تمام جامعه یک چنین برداشت سطحی و  –می کنند « درآمد»ایجاد 

روسٔه تجدید تولید کل محصول اجتماعی شخصی از قضیه نموده، با این عمل خود مانع از آن گردیدند که کسی از پ

 .در اقتصاد سرمایه داری سر در بیاورد
توسعٔه تولید )و در نتیجه توسعٔه بازار داخلی( بیشتر از بابت وسایل تولید، متناقض به نظر می آید و بدون شک  

ترش تولید بدون یعنی گس –تضادی در خود دارد. آن همانا "تولید همچون سرانجامی در خود" واقعی می باشد 

گسترش مصرف مرتبط با آن. این تضاد عبارت از تضاد در تئوری نبوده، بلکه تضاد در زندگی واقعی است؛ این 
تضاد از نوع تضادیست که به خود ماهیت سرمایه داری و تضادهای دیگر این سیستم اقتصاد اجتماعی منطبق است. 

ست که با رسالت تاریخی سرمایه داری و بنیاد اجتماعی این گسترش تولید بدون گسترش مصرف مرتبط به آن ا

خاص آن انطباق پیدا می کند: اولی ]رسالت تاریخی سرمایه داری[ عبارتست از رشد نیروهای مولدٔە جامعه؛ آخری 
]بنیاد اجتماعی خاص آن[ مانع استفادٔە توده های مردم از این دستاوردهای تکنیکی می گردد. در بین کشش به سمت 

ط نامحدود تولید که ذاتی سرمایه داریست و مصرف محدود توده های مردم )محدود از جهت موقعیت پرولتری بس

آنها( تضادی انکار ناپذیر نهفته است. این درست همان تضادیست که مارکس در احکام مربوطه بیان می کند؛ احکامی 
نٔه تحلیل رفتن بازار داخلی و خصوصیت غیر که ورد زبان نارودنیک هاست و قرار است مؤید نظرات آنان در زمی

تضاد موجود »مترقی سرمایه داری و غیره و غیره باشد. در اینجا به ذکر برخی از این احکام مبادرت می نمائیم:

در شیوۀ تولید سرمایه داری: کارگران به مثابٔه خریداران کاالها برای بازار اهمیت دارند. لیکن به عنوان فروشندگان 

 «جامعٔه سرمایه داری سعی دارد که آنها را در پائین ترین قیمت ممکنه نگه دارد –یعنی نیروی کار  –خود  کاالی

 (303، ص 2)سرمایه، ج 
شرایط تحقق به وسیلٔه رابطٔه متناسب موجود میان شاخه های مختلف تولید و قدرت مصرف جامعه محدود می  ..." 

بیشتری پیدا کند، به همان اندازه نیز با مبانی باریکی که شرایط مصرف بر  گردد.... ولی هر قدر درجٔه تولید تکامل

حدودی که در محدودٔە آن حفظ و (. »22۶-22۵، ص  3، 1)همانجا، ج « پایٔه آنها استوار است در اختالف می افتد
ا می تواند تنهخود افزائی ارزش سرمایه که مبتنی بر سلب مالکیت و فالکت زدگی خیل عظیم تولیدکنندگان است 

با روشهای تولیدی که سرمایه برای انجام این حدود و ثغور دائما مقاصد خود مورد استفاده قرار می  –نوسان نماید 

دهد، در تضاد می افتد. این روشهای تولید به سمت گسترش نامحدود تولید، به سمت تولید به عنوان سرانجامی برای 
ط بارآوری اجتماعی کار ... حرکت می کند. به همین دلیل، شیؤە تولید خود، و به طرف توسعٔه بدون قید و شر

سرمایه داری عبارت از یک وسیلٔه تاریخی برای رشد نیروهای مادی تولید و ایجاد بازار جهانی مقتضی و در عین 

، ص 3، 1)ج « حال یک کشمکش دائمی بین این وظیفٔه تاریخی و مناسبات تولید اجتماعی مربوطٔه خود می باشد
(. "علت غائی تمام بحرانهای واقعی همواره در فقر و مصرف محدود توده ها در 19۴ترجمٔه روسی، ص 232

مقابل گرایش تولید سرمایه داری به رشد نیروهای مولده نهفته است؛ بطوری که گویی حد و مرز نهایی آنها را تنها 

ی مطلق جامعه تعیین می کند". کلیٔه این احکام ( نیروی مصرف کنندگ 39۵. ترجمٔه روسی ص   21، ص 3، 2)ج 
و نه  –مبین تضادی می باشند که ما ذکر کردیم، یعنی تضاد بین کشش نامحدود به گسترش تولید و مصرف محدود 

چنین نتیجه بگیریم که مارکس « سرمایه»هیچ عملی مذبوحانه تر از آن نخواهد بود که از این عبارت  چیز دیگر

اضافی را در جامعٔه سرمایه داری قبول نکرد و اینکه وی بحرانها را ناشی از کمی مصرف می  امکان تحقق ارزش
داند و قس علیهذا. تجزیه و تحلیل مارکس در مورد تحقق نشان داد که گردش موجود بین سرمایٔه ثابت و سرمایٔه 

« محدودیت»خصلت حقیقی این ثابت به وسیلهٔ مصرف شخصی بطور قطع محدود می شود؛ ولی همین تجزیه و تحلیل 

را نیز نشان داد؛ نشان داد که اقالم مصرفی در مقایسه با وسایل تولید در ایجاد بازار داخلی نقش غیرعمده را ایفا 
رمایه یجه بگیریم که سنتکه از تضادهای سرمایه داری چنین می نمایند. عالوه بر اینها هیچ چیز مهمل تر از آن نیست 

این کار به منزلٔه فرار از واقعیتهای ناخوش آیند لیکن  –ن، غیر مترقی و غیره می باشد داری چیزی غیر ممک

غیرقابل انکار به عرش اعالی رؤیاهای خیال انگیز می باشد. تضاد موجود میان کشش به سمت گسترش نامحدود 
 ر به بقاء و توسعه نیستکه بدون تضادهای خود به هیچ وجه قاد –تولید و مصرف محدود، تنها تضاد سرمایه داری 
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نیست و تضاد بین خصلت خصوصی مالکیت و خصلت جمعی تولید این بحران 

همواره قادر است کاالی خودش را در بازار  داريسرمایه. آوردمیرا بوجود 

ه در ک ايهنامبینیم قطعن جهت اهمیت دارد که بعد میبفروشد. این بحث از ای

بیست و ششمین اجالس انترناسیول سوم به پیشنهاد استالین و مارتف تصوب 

های ملی در مستعمرات و نیمه و کل موضع جنبش کمونیستی در مورد حنبش

توده و  حزب     مستعمرات را به انحراف کشانده، و امروز هم مبنای نظرات

 .  كندمي، دقیقا به همین بحث ارتباط پیدا دهدمیمثل محیط را تشکیل افرادی 

 داريسرمایهگوید وقتی که ست که می رزا لوگزامبورگ این ينظریه 

د در کشور خودش، یعنی توانميو این تولید را ن شودميدچار مازاد تولید 

تح ف استعماری و باهای سیاستکشورهای اروپایی، بفروش برساند، بکمک 

. این اساس دهدمیبازار کشورهای جهان سوم، خود را از این بحران نجات 

. ولی این نجات امری 1سیاست استعماری و امپریالیستی این کشورهاست

                                                 
نمی باشد. تضادهای سرمایه داری مبین خصلت گذرای تاریخی آن می باشند و شرایط و علل اضمحالل و تبدیل –

آنرا به شکلی عالی تر توضیح می دهند؛ ولی به هیچ وجه امکان پذیری سرمایه داری یا خصوصیت مترقی آنرا در 
 .نمی کنند نفی مقایسه با سیستمهای اقتصاد اجتماعی سابق

لنین، توسعٔه سرمایه داری در روسیه، تئوری مارکس دربارٔە تحقق )رئالیزاسیون(، فارسی، ترجمه ف. فرخی، 

 انتشارات سیاهکل. 
انباشت در یک محیط صرفا کاپیتالیستی امکان پذیر نیست. از اینرو، ما می بینیم که سرمایه از همان ابتدا بطرف  -1 

ل غیر کاپیتالیست، نابودی صنعتکاران و دهقانان، پرولتریزه کردن اقشار میانی، سیاست های گسترش به اقشار و مل

استعماری،سیاست های "درهای باز" وصدور سرمایه، رانده شده است. تکامل سرمایه داری تنها از خالل گسترش 
ترش منتهی به تصادم میان بی وقفه به عرصه های تولید و ممالک جدید ممکن گشته است. اما تمایل جهانی به گس

سرمایه و اشکال ماقبل سرمایه داری در جامعه شده، موجد خشونت، جنگ، انقالب: و بطور خالصه، فاجعه از ابتدا 

 Rosa Luxemburg, Anti-Critique, Chapter  2, imperialism) ر، این عنصر حیاتی سرمایه می شودتا آخ
لید به تحقق نرسیده است. قسمتی از این جزء از طریق انجام مبادله در یعنی سرمایٔه ثابت موجود در وسایل تو(. 

میان سرمایه داران همین بخش تحقق می یابد )مثال ذغال سنگ با آهن مبادله می شود زیرا هر یک از این محصوالت 

خراجی سنگ است ماده یا وسیلٔه الزم در تولید دیگریست( و قسمت دیگر از طریق ورود مستقیم در تولید )مثال ذغال
که برای استخراج ذغال سنگ توسط همان شرکت مورد استفاده قرار گیرد؛ یا غله در کشاورزی و امثالهم(. همانطور 

که دیدیم، بسان انباشت، نقطٔه آغازش مازادی از وسایل تولید میباشد )که از ارزش اضافی سرمایه داران این بخش 

یل بخشی از ارزش اضافی موجود در اقالم مصرفی به سرمایه را نیز برداشته می شود(، مازادی که همچنین تبد
ایجاب می کند. به نظر ما بررسی جزئیات چگونگی ترکیب این تولید اضافی با تجدید تولید ساده زائد است. بررسی 

ا آشکار ربخصوص تئوری تحقق وظیفٔه ما نیست و آنچه تا اینجا بیان شد کافیست تا اشتباه اقتصاددانان نارودنیک 

سرمایه که به بررسی مفصل انباشت، تقسیم اقالم  2کند و ما را قادر به تحصیل نتیجه گیري های ) ر.ک. ب ج 
مصرفی به اقالم مورد نیاز و تجملی، گردش پول، استهالک سرمایٔه ثابت و غیره می پردازد.تئوریک ویژه ای در 

 .مورد بازار داخلی بنماید

تئوری تحقق مارکس در زمینٔه مسئلٔه مورد نظر، یعنی بازار داخلی، به قرار زیر است: نتیجه گیری عمدٔە ما از  
تولید سرمایه داری و نتیجتا از بابت وسایل ً بازار داخلی آنقدر که تولید رشد می کند از بابت اقالم مصرفی توسعه 
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 ثابت می گیرد. عمال دیدیم که سرمایهٔ نمی یابد. به عبارت دیگر افزایش وسایل تولید از افزایش اقالم مصرفی پیشی 

موجود در اقالم مصرفی )بخش دوم( با سرمایٔه متغییر + ارزش اضافی موجود در وسایل تولید )بخش اول( مبادله 

می گردد. به هر حال سرمایٔه ثابت مطابق قانون عام تولید سرمایه داری از سرمایٔه متغییر رشد سریع تری دارد. لذا 
موجود در اقالم مصرفی بایستی از سرمایٔه متغییر و ارزش اضافی موجود در اقالم مصرفی افزایش سرمایٔه ثابت 

بیشتری داشته باشد، در حالیکه سرمایٔه ثابت موجود در وسایل تولید بایستی سریع ترین رشد را داشته، هم از افزایش 

یش سرمایٔه ثابت موجود در اقالم مصرفی سرمایٔه متغییر)+ ارزش اضافی( موجود در وسایل تولید و هم از افزا
سبقت بگیرد. در نتیجٔه این امر، آن بخش از تولید اجتماعی که مبادرت به تولید وسایل تولید می کند، بایستی از بخش 

دیگر تولید اجتماعی که مبادرت به تولید اقالم مصرفی می کند رشد سریع تری داشته باشد. بنابراین رشد بازار 

سرمایه داری تا حدی "مستقل" از رشد مصرف شخصی بوده، و غالبأ از بابت مصرف مولد بوقوع می  داخلی برای
را به معنای آن بگیریم که مصرف مولد کامال جدا از مصرف « استقالل»ولی اشتباه خواهد بود اگر این  .پیوندد

داشته باشد )و درست  شخصی می باشد: مصرف مولد قادر است و بایستی هم از مصرف شخصی رشد سریع تری

پایان می پذیرد( ولی الزم به توضیح نیست که مصرف مولد در تحلیل نهایی از مصرف « استقال اش»در همینجا 
( که بین سرمایٔه ثابت و 3، ف 2دیدیم )کتاب »... مارکس در این رابطه چنین می گوید: .شخصی جدایی ناپذیر است

)منظور مارکس سرمایٔه ثابت موجود در وسایل تولیدیست که از طریق .« سرمایٔه ثابت، گردشی دائمی رخ میدهد ..

این در ابتدا از مصرف شخصی مستقل می باشد، زیرا »مبادله میان سرمایه داران همان بخش تحقق می یابد(. 
هیچگاه داخل آن نمی شود. مع الوصف این مصرف بطور قطع آنرا محدود می کند، زیرا سرمایٔه ثابت هیچگاه 

خاطر صرف به وجود آمدن خود، تولید نشده بلکه تنها به این خاطر تولید می شود که مقدار بیشتری از آن مورد ب

 289، ص 1، ب 3)سرمایه، ج « احتیاج رشته هایی از تولید است که محصوالتشان به مصرف شخصی می رسد
حلٔه باالتری از توسعٔه نیروهای این ازدیاد مصرف سرمایٔه ثابت چیزی نیست جز مر (.2۴2ترجمٔه روسی، ص  

در حال توسعٔه سریع، عمدتا ابزار کار، « وسایل تولید»مولده که بر حسب ارزش مبادله بیان گردیده است، زیرا 

ابنیه و کلیٔه انواع دیگر لوازم مربوط به تولید بزرگ ً از مواد، ماشین آالت، ماشین آالت تشکیل می یابد. بنابراین 
که موجب توسعٔه نیروهای مولدٔە جامعه می شود و تولید  –که تولید سرمایه داری نیز خصوصا کامال طبیعی است

از طریق گسترش خاص آن بخش از ثروت اجتماعی که شامل  –در مقیاس بزرگ و صنعت ماشینی را میآفریند 

نچه غم نظر سینیور، آعلیر»)یعنی در تولید وسایل تولید( « در این حالت»وسایل تولید می شود، مشخص گردد ... 
جامعٔه سرمایه داری را از جامعٔه اهل توحش متمایز می کند، امتیاز و ویژگی وحشیان دایر به مصرف گاه و بیگاه 

کار خود نمی باشد، یعنی مصرف گاه و بیگاه کاری که موجب تحصیل هیچگونه محصول قابل تجزیه )قابل مبادله( 

بدا ً چنین نیست. وجه تمایز این دو به قرار دیگریست که در زیر آورده می به درآمد، یعنی اقالم مصرفی نباشد. ا

  :شود

الف( جامعٔه سرمایه داری بیشتر کار سالیانٔه موجودش را در تولید وسایل تولید )و درنتیجه در تولید سرمایٔه ثابت(ی  
د ه، بلکه تنها به عنوان سرمایه می توانبکار می اندازد که قابل تجزیه به درآمد در قالب دستمزد یا ارزش اضافی نبود

 .عمل کند

ب( وقتی که یک وحشی مبادرت به ساختن کمان، تیر، پتک سنگی، تبر، سبد و امثالهم می کند، خیلی خوب می داند  
که وقت خود را صرف تولید اقالم مصرفی نکرده، بلکه به این ترتیب وسایل تولید مورد احتیاج خود را انباشت کرده 

از رابطٔه « اطالع بسیار با ارزش»(. این 333ترجمٔه روسی ص  ۴3۶، ص 2و نه چیز دیگر)سرمایه، ج است 

به  –شخص با تولید، در جامعٔه سرمایه داری به دلیل فتیشیسم ذاتی سرمایه داری که مناسبات اجتماعی انسانها را 
ازاری م تولید می شود و موکول به تحقق در بسبب تبدیل کلیٔه محصوالت به کاالیی که برای یک مصرف کنندۀ نامعلو

در قالب روابط موجود میان محصوالت می نمایاند، از دست رفته است. و از آنجا که برای فرد  –نامعلوم می گردد 

شان همٔه محصوالت برای –فرد سرمایه داران، نوع جنسی را که تولید می کنند، کوچکترین تفاوتی برایشان ندارد 
تئوریسینهای اقتصاددان مزبور در رابطه با تمام جامعه یک چنین برداشت سطحی و  –می کنند « درآمد»ایجاد 

شخصی از قضیه نموده، با این عمل خود مانع از آن گردیدند که کسی از پروسٔه تجدید تولید کل محصول اجتماعی 

 .در اقتصاد سرمایه داری سر در بیاورد
زار داخلی( بیشتر از بابت وسایل تولید، متناقض به نظر می آید و بدون شک توسعٔه تولید )و در نتیجه توسعٔه با 

یعنی گسترش تولید بدون  –تضادی در خود دارد. آن همانا "تولید همچون سرانجامی در خود" واقعی می باشد 

این  ؛گسترش مصرف مرتبط با آن. این تضاد عبارت از تضاد در تئوری نبوده، بلکه تضاد در زندگی واقعی است
تضاد از نوع تضادیست که به خود ماهیت سرمایه داری و تضادهای دیگر این سیستم اقتصاد اجتماعی منطبق است. 

این گسترش تولید بدون گسترش مصرف مرتبط به آن است که با رسالت تاریخی سرمایه داری و بنیاد اجتماعی 

ی[ عبارتست از رشد نیروهای مولدٔە جامعه؛ آخری خاص آن انطباق پیدا می کند: اولی ]رسالت تاریخی سرمایه دار
]بنیاد اجتماعی خاص آن[ مانع استفادٔە توده های مردم از این دستاوردهای تکنیکی می گردد. در بین کشش به سمت 

بسط نامحدود تولید که ذاتی سرمایه داریست و مصرف محدود توده های مردم )محدود از جهت موقعیت پرولتری 

انکار ناپذیر نهفته است. این درست همان تضادیست که مارکس در احکام مربوطه بیان می کند؛ احکامی آنها( تضادی 
که ورد زبان نارودنیک هاست و قرار است مؤید نظرات آنان در زمینٔه تحلیل رفتن بازار داخلی و خصوصیت غیر 
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ست که تنها بحران در کشور خودش را برای  اش اینموقتی است و تنها نتیجه

اع شدند، دیگر اندازد، چرا که وقتی این بازارها هم اشبمدتی به تعویق می

جایی برای فتح و آب کردن مازاد تولیدیش ندارد و آنوقت است که بحرانی که 

آید ش میا در سطح وسیع تری دوباره به سراغ ،باراین ،به تعویق افتاده بود

 آورد.و او را از پا در می

بینیم که کتاب انباشت سرمایه در آن حال و هوای بشدت می این بر بنا

 اريدسرمایه درواقع کوشش برای اثبات گریزناپذیری بحران نه،اکارسازش

ه کتاب از بین نرفته، بلکه تنها ب يزعم نویسندههاست. بحرانی که ب و انقالب

                                                 
تضاد موجود »احکام مبادرت می نمائیم:مترقی سرمایه داری و غیره و غیره باشد. در اینجا به ذکر برخی از این 

در شیوۀ تولید سرمایه داری: کارگران به مثابٔه خریداران کاالها برای بازار اهمیت دارند. لیکن به عنوان فروشندگان 

 «جامعٔه سرمایه داری سعی دارد که آنها را در پائین ترین قیمت ممکنه نگه دارد –یعنی نیروی کار  –کاالی خود 
 (303، ص 2ج  )سرمایه،

شرایط تحقق به وسیلٔه رابطٔه متناسب موجود میان شاخه های مختلف تولید و قدرت مصرف جامعه محدود می  ..." 

گردد.... ولی هر قدر درجٔه تولید تکامل بیشتری پیدا کند، به همان اندازه نیز با مبانی باریکی که شرایط مصرف بر 
حدودی که در محدودٔە آن حفظ و (. »22۶-22۵، ص  3، 1)همانجا، ج « فتدپایٔه آنها استوار است در اختالف می ا

خود افزائی ارزش سرمایه که مبتنی بر سلب مالکیت و فالکت زدگی خیل عظیم تولیدکنندگان است تنها می تواند 

 فاده قرار میبا روشهای تولیدی که سرمایه برای انجام این حدود و ثغور دائما مقاصد خود مورد است –نوسان نماید 

دهد، در تضاد می افتد. این روشهای تولید به سمت گسترش نامحدود تولید، به سمت تولید به عنوان سرانجامی برای 

خود، و به طرف توسعٔه بدون قید و شرط بارآوری اجتماعی کار ... حرکت می کند. به همین دلیل، شیؤە تولید 
ی رشد نیروهای مادی تولید و ایجاد بازار جهانی مقتضی و در عین سرمایه داری عبارت از یک وسیلٔه تاریخی برا

، ص 3، 1)ج « حال یک کشمکش دائمی بین این وظیفٔه تاریخی و مناسبات تولید اجتماعی مربوطٔه خود می باشد

(. "علت غائی تمام بحرانهای واقعی همواره در فقر و مصرف محدود توده ها در 19۴ترجمٔه روسی، ص 232
رایش تولید سرمایه داری به رشد نیروهای مولده نهفته است؛ بطوری که گویی حد و مرز نهایی آنها را تنها مقابل گ

( نیروی مصرف کنندگی مطلق جامعه تعیین می کند". کلیٔه این احکام  39۵. ترجمٔه روسی ص   21، ص 3، 2)ج 

و نه  –به گسترش تولید و مصرف محدود  مبین تضادی می باشند که ما ذکر کردیم، یعنی تضاد بین کشش نامحدود
چنین نتیجه بگیریم که مارکس « سرمایه»هیچ عملی مذبوحانه تر از آن نخواهد بود که از این عبارت  چیز دیگر

امکان تحقق ارزش اضافی را در جامعٔه سرمایه داری قبول نکرد و اینکه وی بحرانها را ناشی از کمی مصرف می 

ه و تحلیل مارکس در مورد تحقق نشان داد که گردش موجود بین سرمایٔه ثابت و سرمایٔه داند و قس علیهذا. تجزی
« محدودیت»ثابت به وسیلهٔ مصرف شخصی بطور قطع محدود می شود؛ ولی همین تجزیه و تحلیل خصلت حقیقی این 

داخلی نقش غیرعمده را ایفا را نیز نشان داد؛ نشان داد که اقالم مصرفی در مقایسه با وسایل تولید در ایجاد بازار 

می نمایند. عالوه بر اینها هیچ چیز مهمل تر از آن نیست که از تضادهای سرمایه داری چنین تیجه بگیریم که سرمایه 
این کار به منزلٔه فرار از واقعیتهای ناخوش آیند لیکن  –داری چیزی غیر ممکن، غیر مترقی و غیره می باشد 

ی رؤیاهای خیال انگیز می باشد. تضاد موجود میان کشش به سمت گسترش نامحدود غیرقابل انکار به عرش اعال

 که بدون تضادهای خود به هیچ وجه قادر به بقاء و توسعه نیست –تولید و مصرف محدود، تنها تضاد سرمایه داری 
ل الل و تبدینمی باشد. تضادهای سرمایه داری مبین خصلت گذرای تاریخی آن می باشند و شرایط و علل اضمح–

آنرا به شکلی عالی تر توضیح می دهند؛ ولی به هیچ وجه امکان پذیری سرمایه داری یا خصوصیت مترقی آنرا در 

 .نمی کنند مقایسه با سیستمهای اقتصاد اجتماعی سابق نفی
خی، رلنین، توسعٔه سرمایه داری در روسیه، تئوری مارکس دربارٔە تحقق )رئالیزاسیون(، فارسی، ترجمه ف. ف

 انتشارات سیاهکل. 
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تعویق افتاده است. و این در نهایت نوعی مقابله با نظرات رهبران سوسیال 

ز اندادمکرات آلمان است که با طرح گذار مسالمت آمیز به سوسیالیسم چشم 

 کند در.  درواقع رزا لوگزامبورگ سعی میكنندميانقالب را به کلی نفی 

 داريسرمایهها در جامعه شرایطی که همه جا صحبت از پایان عصر بحران

با مسئله برخورد  ،انقالبی هرچند نادرست، ولی و آلمان است، از موضعی

 انداز انقالب را در اقتصاد حفظ نماید. نموده و چشم

آن چه در نظریه رزا لوگزامبورگ از نظر بحث ما مهم است این  ولی

ر نحوی باش، شاید بی آنکه خود متوجه باشد، دارد بهاست که او با این نظریه

نقش کشورهای جهان سوم که حاال با اشباع بازارشان باعث تجدید بحران 

ارد نی عمال دگذارد. یعانگشت می اندهدر اروپا شد داريسرمایهتعویق افتاده به

، كندميجهانی  اتمبارز يکشورهای جهان سوم و تحت سلطه را وارد معادله

های ملی در کشورهای مستعمره و نیمه بدون اینکه مانند لنین به نفع جنبش

، بلکه اصوال برای جنبش های ملی كندميمستعمره موضع گیری کند. نه تنها ن

چون رزا لوگزامبورگ کسی  ،شودميکارگر قائل ن يارزشی از نظر طبقه

بود که معتقد بود جنبش ملی اساسا یک حنبش بورژوایی است، و لذا طبقه 

کارگر و سوسیال دمکراسی مطلقا نباید برای استقالل و اهداف ملی مبارزه 

. اما خود این نوشته هر ه را باید بگذارند برای بورژوازیکنند و این مبارز

، ولی همانطور که گفته شد زمینه را برای دكنميچند از مبارزه ملی حمایت ن

و داخل کردن آن در فرمول انقالب جهانی فراهم   سوم جهان   کشیدنپیش

 .  نمایدمی

اما کسی که قدم به قدم از نظر سیاسی این تغییر و تحوالت را دنبال و 

، لنین است . بحث لنین كندميبا جسارت در معادالت نظری خود وارد  راآن

د امپریالیسم، در مورد اینکه چرا حزب سوسیال دمکرات به راه در مور
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ه مدد ب داريسرمایهی افتاد و از انقالب روی بر تافت، این است که کارسازش

فوق سودهای حاصل از نرخ باالی استثمار در کشور خود و غارت کشورهای 

ر وهای باال و امتیازاتی که به رهبران کارگری در کشتحت سلطه، با حقوق

، و با رفرم ها و بهبودهایی که در زندگی کارگران خود بوجود دهدمیخودش 

کم رنگ کرده،  شانهرا بنفع مطالبات روزمر هاآن، مطالبات انقالبی آوردمی

این احزاب را به راه مدارا با بورژوازی و صرفا مبارزه برای اصالحات در 

و این شیفت به راست احزاب آید این، لنین می بر کشاند.  بناچهارچوب آن می

و تغییراتی که در خود آن رخ داده است  داريسرمایهسوسیال دمکرات را به 

دور با ص داريسرمایه. این تغییرات چیست؟ همانطور که گفتم، كندميمربوط 

سودی که از سرمایه به کشورهای جهان سوم، غارت این کشورها و فوق

مواد اولیه و کارارزان در این کشورها  تکنولوژی باال و همچنین استفاده از

ریخت و پاش ها زده، چنین وضعی را ایجاد  به اینآورد، دست به دست می

. این همان بحثی است که من قبال هم برای شما کردم که بورژوازی كندمي

که با تحمیل فقر و فالکت و دهد میرا به  شکلی سازمان  داريسرمایهجهان 

ی تحت سلطه برای حفظ کار ارزان، و به مدد دیکتاتوری به کشورها

د. چون اگر خرمیسودهای حاصل از آن، آرامش و ثبات را برای خود فوق

د انتوميدر مرکز، در غیاب این آرامش، شرایط بحرانی و انقالبی بشود، این 

برایش بمراتب خطرناک تر باشد. ولی با این کار، و در سایه امنیت و ثباتی 

د با خیال راحت بقیه جهان را غارت توانمي، آوردمیوجود که برای خود ب

 شود. ست که همواره در این کار موفق میمعنا نی به اینالبته، این کند و بچاپد. 

 اما هر زمان هم که موفق بود دلیل اش اینست. 

 و گسترش داريسرمایهاین تغییر و تحولی است که با رشد  بهرحال،

آید و وزده و اوایل قرن بیست به وجود میجهانی آن در اواخر قرن ن
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سیاسی را در رابطه با تغییرات مادی  يبنا بر اینکه هر پدیده هاسوسیالیست

، تئوری انقالب جهانی را نیز در رابطه با این كنندميمربوط به آن دنبال 

رسند که بسیار خوب، اگر در دوران جا میبه ایندهند و تغییرات بسط می

 داريسرمایهمان مارکس، تضاد موجود در جهان تضاد بین گذشته، در ز

کشورهای اروپائی و طبقه کارگر این کشور ها بود، اکنون آنطور که لنین 

، در طرف دیگر، در کنار طبقه کارگر کشورهای اروپایی كندمينتیجه گیری 

های ملی کشورهای تحت سلطه بر علیه امپریالیسم نیز که برای آزادی نهضت

 د. گرفته انقرار  كنندميود مبارزه ملی خ

این فرمول بندی است که لنین در طی تحقیق خودش از امپریالیسم و 

آید مسئله آزادی ملی در . منتها لنین در ابتدا میكندميحتی قبل از آن 

هایی مثل امپراتوری تزار را که ملل متعددی را تحت سلطه خود امپراتوری

با طرح به رسمیت  تر گفتمپیشهمانطور که  وكند مي، مطرح رآورده استد

شناختن حق ملل در تعیین سرنوشت خودشان، بر خالف رزا لوگزامبورک، 

چگونه پس از یک بینیم میاین،  بر بنا. نمایدمیحمایت ها نهضتاز این 

پردازان سوسیالیست فقط معطوف به اروپا بود، با که توجه نظریه ايهدور

در سطح  داريسرمایهجهانی و در تولید  ير سرمایهتغییر و تحوالتی که د

 داريسرمایهآن، ملل شرق نیز به دایره تولید  يهو در نتیجدهد میجهان رخ 

بندی جدیدی در مورد انقالب جهانی ، فرمولشوندمیوانقالب جهانی کشیده 

 ه. لنین کسی است کبینیم میدر نظرات لنین  تربیش راآنکه ما آید میالزم 

 ا بیند و بقبل از همه، این تغییرات و تحوالت را می   بیش از همه، و شاید هم

 فرموله کند.  را هاآنكند ميصراحت سعی 
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 یمل يسوم: انترناسیونال سوم و مسئلهفصل 

فصل گذشته توضیح دادم چگونه نظریه انقالب سوسیالیستی جهانی  در  

 ترینو به دنبال انقالب در معظمدهد یمدر اروپا رخ  شدميکه در ابتدا فکر 

شرقی نیز به آن خواهند پیوست، در اروپا کشورهای  داريسرمایهکشورهای 

به  يدارسرمایهتدریج، با تغییر و تحوالتی که در رشد و تکامل خود نظام به

های ملی شرق هم وجود آمد، به نظریه جدیدی ارتقاء یافت که در آن نهضت

  .ندشدميانقالب جهانی وارد عرصه کارزار  به عنوان بخشی از

من برای شما توضیح دادم که اگر در زمان مارکس و انگلس بنا به 

داشت این عقیده رایج بود که  هاآندر زمان  داريسرمایهشرایط معینی که 

کارگر در اروپا  يطبقه يانقالب جهانی در اروپا و تنها از طریق مبارزه

پیوندند، وقتی که به دوران ورهای شرقی به آن میو بعد کش شودميمحقق 

 داريسرمایهاستعماری دول های سیاستکه در اثر بینیم میرسیم لنین می

های ملی ، نهضتنیزها سیاست به این واكنشاروپا، در کشورهای شرق و در 

بخصوص در جنگ جهانی اول ها نهضتن ای هکشوند میضد استعماری به پا 

 گردندیمو به نیروی مهمی بر علیه سرمایه جهانی تبدیل  كنندميگسترش پیدا 

ن یابند که تضادی که در جهاتحلیل دست می این به  ها کمونیست این بر بناو 

اروپا نیست، بلکه تضادی  داريسرمایهکارگر و  يوجود دارد تنها تضاد طبقه

اروپا و  داريسرمایهجهانی که همان  داريسرمایهاست که در یک سوی آن 
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کارگر اروپا،  يباشد قرار دارد و در سوی دیگرش، به جز طبقهميآمریکا 

و برای آزادی ملی خود  داريسرمایهکه بر علیه همین  ايهملل تحت سلط

. به عبارت دیگر کارگر اروپایی صاحب یک یار آسیایی یا كنندميمبارزه 

 .دهدمیشرقی شده است. این تحلیلی است که لنین بدست 

لنین در برخورد با یک چنین پدیده و نیرو و جنبشی که تازه پا به میدان  

بکمک تز حق تعیین سرنوشت و دفاع از مبارزه ملل كند ميگذاشته سعی 

ها را با جنبش کارگران اروپا و شرق برای کسب استقالل ملی، این جنبش

حد کند مت اندهآمدهای شورایی که به دنبال انقالب بلشویکی بوجود جنبش دولت

ن اروپایی که به عنوا داريسرمایهترتیب نیروی عظیمی را بر علیه  این بهو 

دژ ارتجاع در برابر رهایی بشریت قرار دارد، سازمان دهد. این کاری است 

  كند.ميکه لنین 

من برای شما گفتم که تز حق تعیین سرنوشت، از یک طرف، ملل تحت 

و آن را به كند مينبش کارگری روسیه همراه سلطه روسیه تزاری را با ج

های مهم پیروزی انقالب سوسیالیستی در روسیه، صورت یکی از اهرم

آورد، و از طرف دیگر، شور و شوق بخصوص در جنگ داخلی، در می

. کما اینکه در مورد ایران آوردمیعظیمی را در میان ملل آسیایی به وجود 

های بعدی را برمال های قاجار و دولتبا دولتتمام قراردادهای مخفیانه تزار 

، قراردادی که بر اساس آن روسیه از 1907. منجمله قرارداد شودميو لغو 

  آورند.شمال و انگلیس از جنوب خاک ایران را به اشغال خود در می

گردد منظور از توضیح این ولی تا آنجا که به عرصه تئوری باز می

به تئوری به عنوان یک جزم و یک ها کمونیسته تاریخی این بود ک يسابقه

در رابطه با تغییر و  راآنو نباید هم بکنند، بلکه همواره  كنندنميدگم نگاه 

دهند، کاری که لنین تکامل میدهد میتحوالتی که در شرایط مادی جامعه رخ 
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در مسئله تئوری انقالب جهانی و به حساب آوردن عنصر جدیدی که وارد 

های ملی، انجام داد. چیزی که همانطور بارزه شده بود، یعنی نهضتمیدان م

های ملی که گفتم رزا لوگزامبورگ نتوانست تشخیص دهد، و تا پایان، نهضت

انه دارو خواست رهایی ملی را یک خواست صرفا بورژوایی و سرمایه

 از حق ملی ملل دفاع هاسوسیالیستن بود که حساب آورد و اصوال مخالف آهب

و در این مبارزات شرکت کنند. ولی لنین با تشخیص درست این پارامتر و 

که  عنوان کندهای جدیدی که به راه افتاده بود توانست این تز را نهضت

ند، ملی حمایت کن هایجنبشست نه تنها از بایميکارگر  يو طبقهها کمونیست

  .نندقرار گرفته و مبارزه ک هاجنبشبلکه باید در صف اول این 

تحت ستم روسیه تزاری های ملیتاین چیزی بود که لنین ابتدا در مورد 

و امپراتوری هابسبورگ و عثمانی که درگیر جنگ جهانی اول بودند مطرح 

که به خاطر آزادی ملی  ايهساخت، و بعد آن را به همه کشورهای تحت سلط

 تعمیم داد.  كردندميخودشان مبارزه 

تم که آن تغییری که در شرایط عینی جوامع در ضمن من برای شما گف

بوجود آمده بود همان شرایطی بود که  هاآنو در مسیر تکاملی  داريسرمایه

تحت عنوان امپریالیسم توسط لنین در کتاب "امپریالیسم باالترین مرحله رشد 

" جمع بندی شده بود و البته کسانی دیگر هم به وفور در مورد داريسرمایه

ر ب ده بودند و اختصاص به لنین نداشت. این شرایط جدید بناآن صحبت کر

اروپا با غارت ملل شرق و  داريسرمایهتحلیل لنین عبارت از این بود که 

بهره برداری از سطح باالی تکنولوژی در کشور خود، صاحب چنان ثروتی 

شده بود که با رشوه دادن به رهبران کارگری و رفرم هایی در درون کشور 

بحران انقالبی در جوامع خودی را بکمک آریستوکراسی کارگری  خودش،

ن بحران را در کشور ای هموقتاً تخفیف داده است و درست به موازات این ک
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خودی تخفیف داده، بالعکس، در کشورهای تحت سلطه چنان دیکتاتوری و 

های باال بوده است برقرار کرده است که سودفوقسرکوبی را که الزمه کسب 

 این کشورها را در مبارزه بر علیه امپریالیزم به میدان مبارزه جهانی عمال

ترتیب، بحران انقالبی از کشورهای اروپائی به کشورهای  این بهکشانده است. 

تحت سلطه انتقال یافته است. این آن شرایط جدیدی بود که درپرتو آن یک 

دا کند. این ود بسط پیچنین تحلیل نظری ارائه شده بود و تئوری قبلی توانسته ب

 .بود از آنچه که ما در قبل از آن صحبت کردیم ايهخالص

با طرح مسئله حق تعیین سرنوشت توانستند طی یک دوره ها بلشویک

هایی اعتماد بسیاری از این ملل را برای باقی ماندن در طوالنی با کش و قوس

اد جماهیر اتحچهارچوب یک کشور واحد شورایی جلب کنند و آنچه را که 

  .کشور شوراها نام گرفت بوجود بیاورندشوروی یا 

ولی این تئوری فراتر از محدوده کشورهای چند ملیتی در روسیه 

بودند  استعماریهای سیاسترفت و تقریبا تمام ملل شرق را نیز که گرفتار می

جهانی به دنبال تجارت  داريسرمایهه دول كچرا؟ برای این .گرفتدر بر می

انی توانسته بودند بازار داخلی کشورهای تحت سلطه مثل هند، ایران و جه

تمام ملل شرق را تحت کنترل خود بگیرند. با به ورشکستگی کشاندن و خانه 

وسائل اعتراض بخش  ،از یک طرف ،خرابی تولیدات خرد در این کشورها

ف عظیمی از مولدین خرد در این کشورها را به جود آورده بودند، و از طر

در این کشورها عمال در برابر بورژوازی ملی  داريسرمایهدیگر، با رشد 

این کشورها که در نتیجه مناسبات استعماری و توسعه بازار جهانی بوجود 

جهانی از دست داده و زیر  داريسرمایهآمده و اکنون بازار داخلی را به نفع 

   دنبال ورژوازی ملی و بترتیب ب این بهفشار قرار داشتند، قرار گرفته بودند. 

 خرد و خرده بورژوا با شعار استقالل و آزادی ملی وارد  مولدین   توده   آن 
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 .میدان سیاست و مبارزه شده بودند

جنبش ملی برای رهایی در این کشورها عمال نهضتی بود که  بنا بر این 

فاع د داريسرمایهاین کشورها به راه افتاده و از منافع این  داريسرمایهتوسط 

تازه متولد شده در این کشورها برای رشد خودش  داريسرمایه، زیرا کردمی

نیاز به بازار داخلی داشت و وقتی که سرمایه جهانی این بازارهای داخلی را 

عمال مانع رشد این  دادمميتحت کنترل و محل فروش کاالی خودش قرار 

 .شدميداخلی  يسرمایه

که من در بعضی از گفتارهای خود  طورانهمما در انقالب مشروطه، 

ام، شاهد این هستیم که دول استعماری با به طور پراکنده به آن اشاره کرده

تکیه به زمامداران فاسد در کشورهای عقب افتاده، مثل سلطنت قاجاریه در 

را وادار به تصویب  هاآن، دادندميها به اینایران، با وام ها و رشوه هایی که 

گمرکی و مالیاتی مساعد برای ورود کاالهای خارجی نموده، و به قوانین 

، بهترین نمودندمیداران داخلی را دچار ورشکستگی سرمایه کهاین موازات 

  .كردندميوسائل و تسهیالت را برای صادرکنندگان خارجی فراهم 

به منطقه دیگر  ايهاز منطق ايهمنجمله در ایران وقتی که مال التجار

. ولی جالب است شدميدر هر منطقه مشمول پرداخت مالیات  کردمیحرکت 

که طبق یکی از این امتیازات، بازرگانان خارجی از دادن این مالیات معاف 

بودند. یا وقتی امتیاز انحصار گمرکات را به فالن دولت یا شرکت خارجی 

 کردمیطبیعی است که دولت مزبور قوانین گمرکی را طوری تنظیم  دادندمي

که کاالهای خارجی بتوانند به قیمت ارزان تری وارد شوند و در رقابت با 

  .را به ورشکستگی بکشانند هاآنتولیدات داخلی 

  ياین نوع تعرضات سرمایه خارجی که عرصه را برای بورژوازی نوپا
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منجر به عکس العمل آن بر علیه استعمار و  کردمیدر کشورهای سلطه تنگ 

مردم هم زیر فشار نظامات های تودهو از آنجا که  شدمين جهانی آ يسلطه

همگی دست به دست هم داده،  هااینفئودالی و دولت های فاسد قرار داشتند، 

ند که ما نمونه آن را در نهضت مشروطیت در شدميهایی موجب نهضت

   .بینیم میکشور خودمان 

جهانی و حتی قبل در جریان جنگ اول بینیم میدلیل است که ما  به این

از آن شاهد برپایی نهضت های ملی در کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره 

غرب، بخصوص انگلیس که  داريسرمایهبر علیه سلطه ها نهضتهستیم. این 

را  هاسوسیالیستد. این امر آید هستنمیبزرگترین امپریالیزم آن زمان بحساب 

موضع خود را روشن نمایند ها تنهضدر برابر این وظیفه که در برابر این 

که  طورهمان،  دهدمی. زمانی که در روسیه انقالب اکتبر رخ دهدمیقرار 

ند این توانميند گیرميبا موضعی که در برابر مسئله ملی ها بلشویکگفتم،

مسئله را در چهارچوب دولت شوراها حل کنند و بعد وقتی که انترناسیونال 

نمایندگان احزاب کمونیست از کشورهای دیگر گرد دهند و سوم را تشکیل می

به بحث و فحص در مورد مسئله شوند میآیند، در جلسات خود مجبور هم می

  .پردازندبملی 

رای بها بلشویک المللی بود کهک تشکیالت بینی هانترناسیونال س

دانیم که در زمان مارکس . ما میكنندميرهبری انقالب جهانی تأسیس 

د. گیرميمارکس، انترناسیونال دوم شکل  مرگیونال اول و بعد پس از انترناس

م به مرحله امپریالیس داريسرمایهمی دانیم انترناسیونال دوم در جریان تکامل 

اف و انحرو آنچه که در مورد پیدایش اشرافیت کارگری در کشورهای اروپایی 

حرف قالبی خود منبرای شما گفتم، بتدریح از مسیر اناحزاب سوسیال دمکرات 

 غلطد. در نتیجه احزاب سوسیال دمکرات اروپا باشده، به راه رفرم در می
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های امپریالیستی خود قرار در کنار دولت نفی انقالب و دفاع از جنگ جهانی

  ند.گیرمي

یال سیاست سوس که با  ها بلشویک  روسیه،  در  اکتبر انقالب  بدنبال 

ند، بهمراه احزاب انقالبی جدیدی که در شدت مخالف بود ها بهدمکرات

ند، گیرميسوسیال دمکراسی شکل  کشورهای دیگر در مخالفت با رفرمیسمِ 

  .شودميکه به کمینترن موسوم  دهندمیانترناسیونال سومی را شکل 

 1920یکی از مسائلی که در اجالسیه دومین کنگره انترناسیونال که در  

حزب از کشورهای دیگر منجمله هند،  41تشکیل و در آن نمایندگانی از 

، مطرح كنندميایران، چین، کره، ویتنام و کشورهای اروپایی شرکت 

ملی در این  هایجنبشمستعمرات و نیمه مستعمرات و  ي، مسئلهشودمي

کشورها است. این کنگره قرار است در بحث بر سر مستعمرات، تاکتیک 

  .در این کشورها روشن کندملی  هایجنبشرا در برابر ها کمونیست

نویس در مورد مسئله مستعمرات و نیمه در این کنگره دو پیش

، ودشميدر برخورد به مسئله ملی ارائه  ها کمونیستمستعمرات و تاکتیک 

اند و اند با این مسئله مواجهچون نمایندگانی که از کشورهای شرق آمده

ه ملی هستند. یکی از این خواستار سیاست روشنی در مورد برخورد با مسئل

ه ب . پیش نویس دوم را هم که برای بحثكندمينویس را لنین تهیه دو پیش

های معروف هندی به نام "روی" یکی از تئوریسن شودميکنگره عرضه 

(Roy.می نویسد ) نویس در دو مورد با هم اختالف دارنداین دو پیش.  

که  ايهکنونی تضاد عمد اش این است که در شرایطنویس لنین بحثپیش

در جهان وجود دارد عبارت است از تضادی که در یک سوی آن کشورهای 

اروپایی قرار دارند و در طرف دیگر آن دولت شورایی شوروی  داريسرمایه
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که عمأل به رهبر مبارزات جهانی بر علیه سرمایه جهانی و اروپایی تبدیل 

های ملی روپایی و نهضتشده است و در کنارش طبقه کارگر کشورهای ا

كند يمشرق قرار دارند. این فرمولبندی است که لنین از تحلیل وضعیت موجود 

عنی پرولتاریای کشورهای ی همعتقد است که تمام این سه جبه بنا بر اینو 

اروپایی، دولت شوراها، چه در شوروی و چه در هر جای دیگری که تشکیل 

ملی که هر سه بر علیه سرمایه جهانی های شده و تشکیل خواهد شد و نهضت

گیرند و انقالب جهانی را به ثمر  ست در کنار هم قراربایمي كنندميمبارزه 

 .1 برسانند

ست که انقالب سوسیالیستی در روسیه توانسته است قدرت  این در حالی

انگیزی در نقاط دیگر در حال را به دست بگیرد و با سرعت و شدت حیرت

ا، برلین، مونیخ، و در ایتالی  بوداپست، وین، کلن، باواریا،گسترش است، در 

ن کشورها شوراهای کارگری و سربازان تشکیل شده. در آلمان ایي هدر هم

تشکیل یافته، در اثر این  هاآنها که کشور آلمان از اتحاد تمام پادشاهی

زه و مباراند کارگران سرنگون شده و کنار رفته يها و مبارزهها و قیامشورش

ی انقالب بلشویک تربیشهای سخت و شدیدی برای گسترش هر چه و درگیری

یین قصد دارند با تع  هابلشویکبنا بر این در سایر نقاط جهان در جریان است. 

را نیز که در کشورهای ها نهضتهای ملی، این تاکتیک در برابر نهضت

، مورد شکل گرفتهها تامپریالیسدیگر بر علیه امپریالیسم انگلیس و سایر 

 داريسرمایهرا بر علیه  جبهه قدرتمند و واحدی ار داده، متحداً راستفاده ق

                                                 
"وضعیت سیاسی جهان در حال حاضر دیکتاتوری پرولتاریا را در دستور کار روز قرار داده است، و همه  -1 

حوادث در سیاست های جهان بطور اجتناب ناپذیری حول یک نکته مرکزی چرخ می خورند، مبارزه بورژوازی 

آن بطور اجتناب ناپذیری، از یک طرف، جنبش شورائی در  جهانی بر علیه جمهوری شوروی روسیه، که به گرد

میان کارگران پیشرو همه کشورها، و از طرف دیگر، همه جنبش های آزادیبخش ملی در مستعمرات و در میان ملل 
تحت ستم قرار دارد، که تجربه تلخ به آنها می آموزد که بجز پیروزی سیستم شورائی بر علیه امپریالیسم جهانی راه 

 گری برای آزادی آنها وجود ندارد."  دی

Preliminary Draft of Theses on the National and Colonial Questions (For the second 
congress of the communist international) 
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جهانی سازمان دهند تا با سقوط حداقل یکی از کشورهای اروپایی مثل آلمان 

ترتیب  نای بهک انقالب جهانی نموده و ی هبتوانند انقالب بلشویکی را تبدیل ب

 کن نمایند. این هدفی است زمین ریشه يلی از صحنهرا بک داريسرمایهنظام 

  .كنندميقاطعانه دنبال  هابلشویک که

 این  که  بینیدمی ید كنميوقتی شما اسناد و مدارک آن زمان را مطالعه 

 به طور واقعی به آن عقیده دارند. همان چیزی که هابلشویک چیزی است که

انقالب سوسیالیستی یک انقالب جهانی  که این. كندميبینی مارکس نیز پیش

 معنی که به محض این بهشور واقع بشود. ك است، نه انقالبی که فقط در یک

در یک کشور اروپایی انقالب رخ بدهد به سرعت کشورهای معظم  کهاین 

قالب با ان تر گفته شدپیشکه  طورهماند و گیرمياروپایی دیگر را هم در بر 

شرق هم به دنبال آن کشیده خواهد شد و مسئله  در چند کشور اروپایی

  .برای همیشه حل خواهد شد داريسرمایه

جهان منتقل  هایسوسیالیستو همه  هابلشویک این ایده مارکس به

 در تدارک انقالب در روسیه هستند در واقع با هابلشویک و وقتی که شودمي

الب بینند. با این ایده که انقاین ایده است که انقالب روسیه را تدارک می اتكا به

یز . چ دهدمییابد و انقالب جهانی رخ روسیه بالفاصله به اروپا گسترش می

د به آن معتقد هستن يانهاتا آخرین لحظه به شکل قاطع هابلشویک دیگری که

انقالب در اروپا رخ بدهد انقالب سوسیالیستی در  کهاین ست که بدون  این

 .روزی نهایی و بقای خویش نخواهد داشتسی برای پیشان هروسی

، وقتی که کنگره دوم انترناسیونال تشکیل شد و انقالب جهانی بنا بر این

مام ت ،کما بیش ند،ها، نه تنها توانستدر اوج پیشروی خودش بود، بلشویک

 هاآنکه در داخل روسیه بر علیه  ايهجبه 18مخالفین داخلی خود را در 
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هند؛ نه تنها توانستند حمالت تمام کشورهای تشکیل شده بود شکست د

امپریالیستی، از ژاپن گرفته که در "والدی وستک" نیرو پیاده کرده بود تا 

انگلیس که در سیبری نیرو پیاده کرده و آمریکا هم از همانجا در چند جبهه 

ها وارد روسیه ساخته بود و يها و انگلیسقوای خودش را همراه فرانسوی

از مناطق بالتیک و شمال غربی از طریق فنالند و لهستان وارد  ها کهآلمان

خاک روسیه شده بودند و تنها از طریق قرارداد صلح برست لیتوفسک جلوی 

به طرف پترزبورگ گرفته شده بود، را به عقب برانند،  هاآنپیشروی سریع 

حال هایی که در جریان و در و قیام هاجنبشبلکه در اروپا هم با شوراها و 

گسترش بودند، لحظه به لحظه منتظر سقوط یک کشور اروپایی، بخصوص 

آلمان، و تحقق انقالب بلشویکی در اروپا و بقیه جهان بودند. بنا بر این، دامن 

  .بود هابلشویک زدن به انقالب جهانی یکی از عقاید راسخ

در چنین شرایطی است که در انترناسیونال دو، بحث مستعمرات و نیمه 

با مسئله ملی و نهضت ملی مطرح  هاکمونیستتعمرات و نحوه برخورد مس

نویس لنین گردد. پیشنویس ارائه میدو پیش چنان كه اشاره شدهمو  شودمي

ت با هم سبایميسه نیرو این  کهکه هرچند بنا بر همان تحلیل قبلی معتقد است 

 نی، یعنی پیروزیمتحد بشوند، ولی همچنان بر این باور است که انقالب جها

ی ، یعنكندمينهایی بر علیه سرمایه جهانی، از مسیر انقالب در اروپا عبور 

، كندميمبارزاتی  ياروپایی را وارد معادله هرچند یار آسیایی و شرقِی کارگر

در اروپا ي کارگر طبقههرچند مبارزه در شرق، مبارزه ملی را، با مبارزه 

ها را به مثابه عناصر مختلف یک جبهه نایي ه، و هرچند همكندميمرتبط 

د اصلی تأکی ،سابق سوسیالیستی يبنا بر نظریه ،د، ولی گیرميواحد در نظر 

او هنوز انقالب جهانی  گذارد. یعنی از نظررا بر روی انقالب در اروپا می

 ن و ای  كند مياز مسیر انقالب در یکی از کشورهای اروپایی است که عبور 
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 . دهدمیاروپاست که حلقه اصلی در انقالب جهانی را تشکیل  انقالب در

میدان مبارزه از این  های ملی بهاز اینرو، در نظر او پیوستن نهضت

پیوستن بتواند با تضعیف سرمایه جهانی انقالب در این  کهنظر اهمیت دارد 

 از شکستن یکی  های جهانیخود به سرمایه با فشار   و   اروپا را تسهیل کند 

 .های امپریالیستی در کشورهای اروپایی را تسریع نمایدحلقه

دارد. "روی" در   قرار  (Roy) "روی"  تحلیل لنین   تحلیل  در برابر

 بهرود. های شرق یک گام از لنین فراتر میتحلیل اوضاع جهانی و نهضت

جهانی رخ داده  يگوید، تغییر و تحوالتی که در سرمایهمعنا که می این

رسانده که با غارت ملل شرق توانسته  ايهجهانی را به مرحل داريرمایهس

شود که  به ایناست در کشور خود سکون و آرامشی به بارآورد که منجر 

انقالب از اروپا و غرب به شرق منتقل شود. "روی" نه تنها معتقد است که 

ر شرق الب دبلکه نظرش این است که بدون انق، اندهانقالبات به شرق منتقل شد

)همان چیزی که مارکس در مورد ایرلند و  1 دهدمیانقالب در اروپا رخ ن

. چرا که اگر سیاست استعماری و ن با انقالب در انگلیس گفته بود(آرابطه 

 در کشورهای داريسرمایهامپریالیستی غرب باعث به عقب انداختن بحران 

 ، پسگشتهمنتقل  خودی شده است و این بحران از کشورهای غرب به شرق

در کشورهای شرقی است که محتمل است انقالب رخ دهد، نه بنا  تربیشاین 

تحت شرایط قبل از امپریالیسم، که در آن اروپا مرکز  ،بر نظر مارکس

  .آمدحساب میهانقالبات ب

                                                 
ر گ"فوق سود بوجود آمده در مستعمرات یکی از منابع اصلی سرمایه داری معاصر را تشکیل می دهد. طبقه کار -1 

اروپایی تنها وقتی موفق به سرنگونی نظم سرمایه داری خواهد شد که این منبع بطور نهائی بند آمده باشد... از دست 

دادن مستعمرات و انقالب پرولتری در کشورهای مادر نظام سرمایه داری در اروپا را بزیر خواهد کشید" "روی"، 
 م و چهارم. تزهای تکمیلی در مسئله ملی و مستعمرات، بندهای سو
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که در زمان مارکس، در قرن نوزدهم، واقعا هم   تر اشاره كردمیشپ

های انقالبی در اروپا شرق خفته بود و زمین لرزه اروپا مرکز انقالبات بود.

هایی . ولی بعد از آن رفرمدادميکی بعد از دیگری این قاره را تکان ی هبود ک

م بینیمی، و با ورود کشورهای شرقی به انقالب جهانی، ما شدکه به آن اشاره 

، بر این ابن. شوند میتبدیل مرکز انقالب به کشورهای شرقی هستند که این  که

"روی" تزش این است که انقالب از غرب به شرق منتقل شده، و نه تنها منتقل 

شده، بلکه انقالب اروپا و انقالب جهانی نیز مسیرش از شرق می گذرد. این 

   . دهدمیاو قرار نویس پیش  ولنین   برابر در   تحلیلی است که "روی"

در تخالف با هم قرار نویس تا حدودی نکته دیگری که در این دو پیش

 های ملی در شرقبا نهضت هاآنو تاکتیک  هاکمونیستدارند، مسئله برخورد 

 است. 

"روی" معتقد است که هر نهضت ملی در شرق متشکل از دو بخش 

. "روی" 1زمین و کارگراناست، بخش بورژوازی و بخش دهقانان بی

هایی ملی در گوید که بورژوازی در کشورهای تحت سلطه خواستار رمی

است، یعنی اگر بورژوازی در این کشورها به مبارزه  داريسرمایهچهارچوب 

د که خواهميبر علیه امپریالیزم دست می زند آزادی ملی را فقط برای این 

به در آورد و با تکیه به بازار خودی  هاآنبتواند بازار داخلی را از چنگ 

 را رشد بدهد.  داريسرمایه

                                                 
"بنظر "روی" دو جنبش وجود دارند که هر روز که می گذرد بیش از پیش از هم جدا می شوند. یکی جنبش  -1 

دمکراتیک، که برنامه رهائی سیاسی با حفظ نظام سرمایه داری را دنبال می کند و دیگری  -ناسیونالیستی بورژوا
مار. جنبش اول تالش می کند، و اغلب هم با موفقیت، تا دومی مبارزه دهقانان بی زمین برای رهائی از هر نوع استث

را تحت کنترل خود در آورد؛ انترناسیونال کمونیست باید به هر طریق ممکن بر علیه چنین کنترلی مبارزه نماید، و 

نتیجتا تکامل آگاهی طبقاتی توده های زحمتکش مستعمرات باید در جهت سرنگونی سرمایه داری خارجی هدایت 
ود. در هر حال، مهمترین و ضروری ترین وظیفه ایجاد سازمان های کمونیستی دهقانان و کارگران به منظور ش

رهبری آنها به سوی انقالب و برپائی جمهوری شورائی است. از این راه است که توده های ممالک  عقب افتاده نه 

ت رهبری پرولتاریای کشورهای پیشرفته به از طریق تکامل سرمایه داری، بلکه از راه تکامل آگاهی طبقاتی تح
 کمونیسم راه خواهند یافت." همانجا، بند هفتم.
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 . اگر در این كندميملی منافع خودش را دنبال   مسئله    ر، دبنا بر این

، آوردمیکارگر و دهقان را دنبال خودش کشیده، به میدان های تودهمبارزه 

، اگر پیروز شود بنا بر اینبرای این است که اهداف خودش را محقق کند. 

 هاآنزند و در این میان چیزی عاید مردم میهای تودهحتی دست به سرکوب 

 . شودمين

، از نظر او انقالب بورژوا دمکراتیک یک انقالب بنا بر این

ست و از آن فراتر  داريسرمایه       مطالبات     ناسیونالیستی در چهارچوب 

 و پیروی از منافع  داريسرمایه، اساسا قصد تغییر نظام يرورود. از ایننمی

   را ندارد.ي کارگر طبقه

و آزادی ملی وجود   ضدامپریالیستی  نهضت ولی بخش دیگری که در

گوید که دهقانان بی زمین ست. "روی" می دارد بخش کارگران و دهقانان آن

در این کشورها مخالف هر نوع استثمار هستند، چه استثمار مالکین و چه 

دفاع از این بخش نهضت ملی  هاکمونیستداران و وظیفه استثمار سرمایه

   .است

این است که نهضت ملی كند ميا که "روی" مطرح درواقع آنچه ر

صرفاً تصمیم بگیریم از آن حمایت کنیم یا  نهضت یک دستی نیست که ما

نکنیم. این نهضت یک بخش بورژوایی دارد و یک بخش انقالبی که کارگران 

 باید این باشد که نگذارند بخش انقالبی هاکمونیستو دهقانان هستند. تاکتیک 

بورژوایی آن قرار بگیرد، بلکه باید با متحد کردند کارگران  تحت تأثیر بخش

و دهقانان رهبری نهضت ملی را به دست بگیرند تا بعد از کسب استقالل ملی 

   بتوانند مانند الگوی شوروی یک حکومت شورایی و سوسیالیستی برپا کنند.
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گوید، کارگران و دهقانان در حال حاضر که در شوروی روی" می"

ند توانمي، كندميعمل  هاآنورایی به وجود آمده و در جهت کمک به دولت ش

کارگران این کشورها را با دهقانان متحد کرده و در جریان کسب رهایی ملی 

به طرف انقالب سوسیالیستی حرکت کنند و همان کاری را که در شوروی 

  1انجام دادند در این کشورها هم بکنند.

در   بودیم. در آنجا،    ايهک چنین پروسخب، در روسیه هم ما شاهد ی

جنبشی که بر علیه دیکتاتوری تزار برپا شده بود، ما کارگران، دهقانان و 

حزب کادت را که نماینده  طورهمینسوسیال دمکرات ها را داشتیم. 

بورژوازی مشروطه خواه که با دیکتاتوری تزار مخالف و خواستار برقراری 

بود. اگر هم در  کارسازشولی حزبی  ،های اولیهیپارلمان و یک سلسله آزاد

دیدیم، در میانه راه به انقالب  1905که در  طورهمان، کردمیانقالب شرکت 

تمایل داشت تا از طریق زیر فشار گذاردن  تربیشد و در واقع نموخیانت می

، به عنوان یک وسیله برای عقب ايهو سازش با تزار و استفاده از جنبش تود

 ندن تزار، به اهداف خود دست بیابد. را

شرح دادم، قصدشان از مبارزه  که  طورهمانها، در حالی که بلشویک

رایط ش  گرش تزار و قوای سرکوب قدرتبا تزار این بود که با در هم شکستن 

شرایط دمکراتیک، با این  وجود بیاورند که با استفاده ازدمکراتیکی را ب

، مستقیما به طرف انقالب سوسیالیستی حرکت ي کارگرطبقهمتشکل کردن 

 .انجام دادند 1917کار را هم در این  کهکنند، 

                                                 
"این فرضیه که بخاطر عقب افتادگی اقتصادی و صنعتی مردم مستعمرات مجبور به گذراندن مرحله بورژوا  -1 

 شد، توده های انقالبیدمکراسی اند نادرست می باشد. اگر از ابتدا رهبری انقالب در دست پیشرو کمونیستی با
مستقیما از خالل دوره های پی در پی تجربه انقالبی به پیش خواهند رفت.")"روی"، تزهای تکمیلی در مسئله ملی 

و مستعمرات(. الزم به یادآوری است که لنین هم با "روی" در این زمینه موافق بوده است. آوانتیس سلطانزاده نماینده 

ر جلسات انترناسیونال سه شرکت دارد، در مورد انقالب ایران همین نظر را ابراز حزب کمونیست ایران نیز که د
 می دارد.  
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  نقالب پرمنانت داشت به ا  تاکید   تزی که بر ضرورت چنین مسیری

با اتخاذ از نظرات  1906در  راآنمعروف بود. تزی که تروتسکی و لنین 

 دند. آلمان تدوین کرده بو 1848مارکس در مورد انقالب 

مستنتج از این حقیقت بود که بورژوازی، آنهم بخشی از آن، بخش  این تز

ژاکوبن، تنها در انقالب کبیر فرانسه بود که نقشی انقالبی ایفا نمود. از آن پس، 

و بعد از آن، به دو دلیل عمده، دیگر  1848در انقالبات بعدی، بخصوص در 

نگردید و همه جا، بجای ادامه  فای چنین نقشیایههیچگاه در انقالبات قادر ب

جسورانه انقالب تا محو کامل نظام فئودالی، در نیمه راه ِانقالب، با سازش با 

ن آ تربیشروی فئودال، سد راه انقالب شده، مانع پیش یتسلطنت و اشراف

ربه تج گیری ازگردید. یکی از ترس به میدان آمدن توده ها که اکنون با درس

داشت مبادا موقعیت خودش را هم بعنوان یک طبقه  انقالب فرانسه وحشت

اکنون بدنبال انقالب  کهاین استثمارگر در معرض تهدید قرار دهد، و دیگر 

صنعتی و گسترش آن به اروپا طبقه جدیدی بنام پرولتاریا پا به صحنه نبرد 

گذارده بود که انجام عملیات انقالبی و به میدان آوردن توده ها را که الزمه 

امه انقالب برای محو کامل نظام کهن بود، بیش از پیش مخاطره آمیز اد

 .کردمی

ست تنها بدست توانمياش را نتیجه آنکه انقالب دمکراتیک وظایف

ک انقالب ی همحقق کرده، تا انتها پیش رود، و چنانچه بالفاصله بي کارگر طبقه

ی اگر وازی، حتسوسیالیستی برای نابودی کامل بورژوازی تحول نیابد، بورژ

شکست هم خورده باشد، با سازش با عناصر ارتجاعی باقیمانده از نظام گذشته، 

ها کمر به نابودی خود انقالب دوباره تجدید قوا کرده، به منظور سرکوب توده

   .دمکراتیک می بندد
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پس  باید،ي کارگر طبقه، همین که انقالب دمکراتیک رخ داد، بنا بر این

و وسعت داد، مستقیما که طی آن صفوف خود را متشکل  هاز یک دوره کوتا

دست به انقالب سوسیالیستی بزند. این تز به انقالب پرمنانت، یعنی انقالب 

که هر چند در تئوری از دو انقالب کامال  ايهپیوسته معروف بود. پروس

، ولی در عمل باید طی یک پروسه پیوسته انجام شدميمتمایز از هم تشکیل 

 هب. یعنی دیگر بین انقالب دمکراتیک و انقالب سوسیالیستی قائل تگرفمی

عدی انقالب ب يمرحله کامل نباید بود، بلکه انقالب اولی بالفاصله مقدمه یک 

که گفته شد، این بود که بورژوازی  طورهمانهم، . علت آنکردمیرا فراهم 

، شدميداده در این کشورها سازش کار بود و اگر عنان اختیار بدست آن 

 طور نتیجه گیریبالفاصله دست به خیانت و سرکوب می زد، از اینرو، این

ست توانميکه اساسا انقالب دمکراتیک تحت رهبری بورژوازی ن شدمي

ش ست با تقویت بخبایمي، از همان ابتدا، این جنبش، بنا بر این .نتیجه برسدبه

تحت رهبری  راآنتا بتوان  شدميانقالبی آن، از زیر نفوذ بورژوازی خارج 

  .باشد به ثمر رساندي کارگر طبقهیک نیروی انقالبی که 

ما دیدیم که در انقالب فوریه در روسیه چگونه دو قدرت در برابر هم 

 ود وب کارسازششکل گرفتند: دولت رسمی کرنسکی که نماینده بورژوازی 

ش انقالبی جامعه بخ يشوراهای کارگران، دهقانان و سربازان که نماینده

که بدنبال پیروزی جنبش همگانی و ضد دیکتاتوری در روسیه بینیم میبودند. 

 ندكميآن تکیه  برو سرنگونی تزار، آن دو بخش جنبش همگانی که "روی" 

در برپا کردن انقالب  هابلشویک ند و موفقیتگیرميدر برابر هم قرار 

 هاشویکبل خاطر است که اینبه سوسیالیستی و کسب قدرت بنا بر تز "روی" 

دهند جنبش شورایی تحت تأثیر جنبش بورژوایی قرار بگیرد، بلکه اجازه نمی

و  شودميبالعکس، این قدرت شوراها ست که به بازیگر اصلی انقالب تبدیل 



 75                                                               و مسئله شرقجهانی   تئوری انقالب

________________________________________________ 

را دستگیر و انقالب را  هابلشویک دخواهمي، وقتی کرونسکی بنا بر این

که در شوراها دارند و قدرت مسلحی که در با اکثریتی  هااینسرکوب کند، 

و مانع اتحاد این  كنندمياختیارشان است، حکومت بورژوازی را سرنگون 

ی آن، قدرت از دست داده يهاحکومت با عناصر باقی مانده از تزار و ژنرال

 .شوند می، و بازگشت دیکتاتوری مطلقه کورنیلفمانند 

هم بارها و بارها شاهدش  این چیزی است که ما در تاریخ خودمان

مشروطه  چه در انقالبات بعدی. در انقالب م، چه در انقالب مشروطه وایهبود

من برای شما شرح دادم که چگونه جنبش همگانی که در آن همه نیروهای 

ضد دیکتاتوری از مالکین متوسط و بورژوازی گرفته تا کارگران و دهقانان 

شتند، دچار شکاف شده و سرانجام در و دیگر اقشار خرده بورژوا شرکت دا

تهران بخش انقالبی آن به دست بخش ارتجاعی اش که با اشرافیت فئودالی 

صمصام السلطنه   . بدستشودميسرکوب كند ميی یک  بهسازش و دست 

ها، سردار اسعد ها، سپهدار اعظم ها، یپرم ها و همه آن شخصیت هائی که 

 الیستی مشروطه بیان کننده منافع بخشدر نهضت ضد دیکتاتوری و ضد امپری

 .بورژوازی و ضد انقالبی آن بودند

کی دو قدم به جلو برداشته ی کههمین ،و انقالبات هاجنبشن ایهدر هم 

شده و یکی دو پیروزی به دست آمده، تشدید تضاد بین این دو بخش، آن ها را 

نوط به پیروزی در برابر هم قرار داده، و سرنوشت کل جنبش و انقالب را م

یکی از ایندو بر دیگری کرده است. اگر بخش ضد انقالبی پیروز شده، خود 

  انقالب و دستآوردهایش را نیز از میان برداشته است.

ملی  در جنبش  هاکمونیستبحث "روی" این است که تاکتیک  بنا بر این

ا پیدا ر باید این باشد که مانع از این بشوند که بورژوازی در جنبش دست باال

باید با باال بردن آگاهی طبقاتی در میان کارگران   هاکمونیستکند. بالعکس، 
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را بر جنبش ملی فراهم  ي کارگرطبقهو دهقانان وسیله اتحاد این دو و هژمونی 

ر د کنند تا بتوانند بالفاصله پس از رهایی ملی و سرنگونی دیکتاتوری مطلقه،

با کمک دولت شوراها در روسیه،  ولتاریا، وپر  اتحاد با دهقانان فقیر و نیمه

  .به طرف انقالب سوسیالیستی حرکت کنند

من اگر بخواهم در این مورد مثالی برای شما بزنم، بهترین مثال  

ک نهضت ملی وجود دارد. یهکردستان خواهد بود. در کردستان سال هاست ک

عال بوده در این نهضت در سال های پس از انقالب دو حزب بطور عمده ف

اند. یکی حزب دمکرات که نماینده بورژوازی و مالکین کرد و دیگری 

. حزب کردمینمایندگی  راآن  حزب کمونیست که بخش انقالبی يهکومل

  کارسازشهمواره بخش حنبش ملی که یعنی بخش بورژوازی  ،دمکرات

و همواره آماده بوده با گرفتن حق خودمختاری  ه،دادمميجنبش را تشکیل 

ملی با حکومت مرکزی سازش کند. در حالیکه   هایخواستتحقق بعضی 

شرکتش در مبارزه ملی به خاطر این بود که مبارزه ملی را     بخش انقالبی 

  .سکویی برای پرش بعدی به انقالب سوسیالیستی نماید

حزب دمکرات در جنبش ملی این خطر را بوجود   ، برتریبنا بر این

بور با گرفتن بعضی امتیازات ملی از حکومت مرکزی با تا حزب مز آوردمی

آن سازش نموده، دست به سرکوب کارگران و دهقانان، که ممکن بود تحت 

ملی رفته،   هایخواسترهبری حزب کمونیست همچنان بخواهند فراتر از 

ی، از جمله رفرم ارضی، بهبود شرایط کار و   تربیشخواستار اصالحات 

ارزه ، نه تنها مانع تکامل مباین ترتیب  بهبشوند، بزند، و ریداسرمایهحتی لغو 

ملی به انقالب سوسیالیستی شود، بلکه با سازش با بورژوازی فارس، حتی 

خود جنبش ملی را نیز در راه رسیدن به اهداف نهائی اش، در نیمه راه، ، 

 متوقف و سرکوب نماید. 
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ک نبش ملی و دمکراتیبود که برتری بخش انقالبی در جاین ترتیب به 

شرط ضروری نه تنها تکامل انقالب ملی به انقالب سوسیالیستی، بلکه حتی 

 در روسیه کهاین . کما شدميپیروزی خود این جنبش و تحقق کامل اهداف آن 

ود که به ب هابلشویک ط انقالب کارگری، یعنیحق تعیین سرنوشت تنها توس

  .کردیمحقیقت پیوست. این بحثی بود که "روی" 

گذارد. بطوریکه "روی" تأثیرات زیادی روی کنگره می هايبحث

ان نویس لنین بعنو. پیششوند مینویس هر دو تصویب سرانجام این دو پیش

حت تأثیر ت کهاین البته بعد از  -رسداتفاق آرا به تصویب می هقطعنامه کنگره ب

نویس روی هم یشد، و پگیرميروی آن انجام  ايه"روی" اصالحیهاي بحث

  گذرد.نویس لنین از تصویب کنگره میپیش يبه عنوان مکمله

من یک چیز را فراموش کردم برای شما بگویم. دیدیم که "روی" تأکید 

. كندميرا درخواست  هاکمونیستو تکیه بر بخش انقالبی نهضت ملی توسط 

 جنبش ملی برخورد ما در يگوید، نحوهدرحالیکه بحث لنین این است که می

در کشور تحت سلطه دارد. اگر این  داريسرمایهبستگی به درجه تکاملی 

ي طبقهو  داريسرمایهکشور یک کشور بسیار عقب افتاده باشد که در آن 

ست در مراحل بایميما  هنوز در مراحل بسیار اولیه رشد خود هستند،کارگر 

ولی  1دفاع نمائیم اولیه نهضت، با آنکه تحت کنترل بورژازی است، از آن

                                                 
دهقانی مسلط است،  -"در مورد دول و مللی که در آنها روابط فئودالی یا پدرساالرانه و روابط پدرساالری -1

یک دمکرات -زادی بخش بورژواخصوصا الزم است بخاطر داشته باشیم : اوال، تمامی احزاب کمونیست باید جنبش آ

را در این کشورها یاری دهند. انترناسیونال سه باید وارد اتحاد موقت با دمکراسی بورژوازی در کشورهای مستعمره 

و عقب افتاده بشود... دوماٌ، ضروریست که بر علیه روحانیون و مرتجعین و عناصر قرون وسطائی پرنفوذ در 
سوماٌ، ضروریست بر علیه پان اسالمیسم و گرایشات مشابهی که تالش می کنند  کشورهای عقب افتاده مبارزه شود؛

جنبش آزادیبخش بر علیه امپریالیسم اروپائی و آمریکائی را با تالش برای تقویت موقعیت خانها، ملکین، مالها، و 

ای از جنبش دهقانی  ؛ چهارماٌ، الزم است که در کشورهای عقب افتاده حمایت ویژهغیره مخلوط کنند، مبارزه شود
بر علیه مالکین، علیه زمینداری بزرگ، و بر علیه همه مظاهر و بقایای فئودالیسم، بعمل آید، و تالش شود که جنبش 

 دهقانی بیش از پیش شخصیت انقالبی پیدا کند..."

V.I. Lenin, Preliminary Draft of Theses on National and Colonial Questions, 2nd Congress; 
CI in "Selected Works", Volume10, London, 1946. 
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ف و شکا در این کشورها تا حدودی رشد کردهي کارگر طبقهاگر بورژوازی و 

ش ست فقط از بخبایميبله ما طبق نظر "روی"  دو بوجود آمده،طبقاتی بین آن

  .انقالبی آن دفاع کنیم

که  شوديمنویس لنین بر این مسئله تأکید بسیار قاطع با این حال در پیش

یم از جنبش ملی بورژوازی دفاع توانميهم که ما  ايهافتادمع عقبحتی در جوا

ست استقالل نظری و عملی خود را کامال حفظ کنند. بایمي هاکمونیستکنیم، 

ایند. پاسداری نم ي کارگرطبقهیعنی با انتقاد دائمی از بورژوازی از استقالل 

ان شود که کارگربعبارت دیگر، نگذارند حمایتشان از بورژوازی باعث این ب

کش تمایز منافعشان با بورژوازی را از یاد ببرند و در این و مردم زحمت

 ستبایمي، بلکه در حین حمایت از بورژوازی، شوند میمورد دچار سردرگ

ان را خاطرنشي کارگر طبقهاش با دائما ماهیت استثمارگرانه آن و تضاد منافع

. این چیزی  1بورژوازی قرار گیرد زیر نفوذي کارگر طبقهنمایند تا مبادا 

ر . ببینیم اهمیت این بحث دشودمينویس از طرف لنین تأکید است که در پیش

  چیست؟

ه نکمونیستی، اهمیت این بحث در این است که ما در هیچ یک از اسناد  

دوم انترناسیونال سه، نه در اسناد بلشویکی، هیچ جا سندی را  يدر کنگره

مه کند که در کشورهای مستعمره و نی به اینرا تشویق  هاویکبلش کهبینیم مین

                                                 
)پنجم(، در این کشورها )که عقب افتاده ترند( ضروریست که مبارزه مصممانه ای بر علیه تالش هائی که برای  -1 

دمکراتیک می شود، بعمل اید؛ انترناسیونال کمونیست باید  -دادن ظاهر کمونیستی به گرایشات آزادی بخش بورژوا

دمکراتیک در کشورهای مستعمره و عقب افتاده را تنها به این شرط پشتیبانی کند که،  -بش های ناسیونال بورژواجن

در همه ممالک عقب افتاده، عناصر احزاب آینده پرولتاریائی، احزاب کمونیستی ی نه تنها در نام، گرد هم آیند و 
دمکراتیک در درون ملت های خود آموزش  -ورژوابرای انجام وظایف ویژه خویش یعنی مبارزه با جنبش های ب

ببینند؛ بلکه انترناسیونال کمونیست باید در کشورهای مستعمره و عقب افتاده وارد اتحاد موقتی با دمکراسی 

بورژوازی بشود، اما نباید با آن یکی شود، بلکه باید تحت هر شرایطی استقالل جنبش پرولتاریائی را حتی اگر در 
شکل اش باشد، حفظ نماید؛ باید به توضیح و افشای مداوم در میان وسیعترین توده های زحمتکش در  ابتدائی ترین

 همه کشورها، بخصوص کشورهای عقب افتاده بپردازد..."

V.I. Lenin, Preliminary Draft of Theses on National and Colonial Questions, 2nd Congress; 
CI in "Selected Works", Volume10, London, 1946 
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قید و شرط از بورژوازی مستعمره و اساسا در هر جای دیگری دربست و بی

چنین بخشی هم وجود  که ایناین کشورها، حتی از بخش ملی آن، به فرض 

داشته باشد، دفاع کرده و با آن متحد شوند. حتی در جایی هم که به قول لنین 

جز دفاع از بورژوازی  ايهچار هاکمونیست ،در ممالک بسیار عقب افتاده

ه به ق، یعنی آگاه نمودن مداوم این طبي کارگرطبقهندارند، بر استقالل نظری 

م ، یعنی انتقاد دائي کارگرطبقهبا منافع آن منافع  ماهیت بورژوازی و تمایز

ز ا هاسوسیالیستکه  . این سیاستی بودهشودمياز این بورژوازی، تاکید 

  .مارکس گرفته تا لنین همواره مد نظر داشته اند

در ایران را مورد بررسی قرار دهیم، شاهد  57اگر با همین دید انقالب 

یک نهضت ضد امپریالیستی بر علیه امپریالیسم آمریکا در این انقالب هستیم. 

ی که عتا هر جنبشک رژیم وابسته به امپریالیسم بود و طبیی هچرا که رژیم شا

ست خصلت ضد توانمينگرفت میدر ایران بر علیه قدرت حاکمه شکل 

امپریالیستی نداشته باشد. در نتیجه، دو شعار اصلی این جنبش بر علیه 

  .امپریالیسم آمریکا و دیکتاتوری شاه بود

ها تشکیل بخش ارتجاعی این جنبش همگانی را خمینی و اسالمی

به هیچ وجه انقالبی  تر اشاره شدپیشکه  طورهمانبخش این  . چرا کهدادندمي

هرحال ب نبود. بخشی نبود که از موضع انقالبی با امپریالیسم در افتاده باشد.

  هامونیستکجریانی ارتجاعی بود که بنا بر تاکتیک مصوبه انترناسیونال سه، 

  .كردندمي ، بلکه قویا مخالفتست از آن حمایتبایميبدالیل زیر به هیچ وجه ن

کشور عقب افتاده نبود که طبق تزهای  یک   تنها  اوال، کشور ایران نه

ایران، ، بلکه در جایز بود طور مشروط،هازبورژوازی آن، آنهم بدفاع لنین 

یعنی هم خبري نبود. بخش و تا حدودی رفرمیسم یک بورژوازی رهاییاز 

شد دست  منتهی 57ب اگر ما بخواهیم روی بخش بورژوایی جنبشی که به انقال
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نها که نه ت شویمميبگذاریم، با بخش بشدت ارتجاعی پان اسالمیستی مواجه 

نویس قطعنامه لنین روی هیچ جای حمایتی از آن وجود نداشت، بلکه در پیش

  .مبارزه با آن )مبارزه با روحانیون و پان اسالمیسم( تاکید شده بود

ایران یک کشور بسیار  هبا این حال حتی اگر ما فرض هم بگیریم ک

، یا ایران قبل از انقالب 1920هاي سالبود، مثل افغانستان می ايهافتادعقب

مشروطه، یعنی مشمول تز لنین در مورد حمایت از بخش بورژوایی جنبش 

ست یک حمایت چشم گوش بایمي، این حمایت نگرفتمیرهایی بخش قرار 

های بود که دائما جنبهحمایتی میبود، بلکه باید بسته و تسلیم طلبانه می

، یعنی حمایتی همراه با انتقاد و افشاگری شدميارتجاعی و بورژوایی آن افشا 

  .بودمی

بطور کامل و  ،، اما، برخالف تاکتیک کمونیستیبخشی از چپ ما

بعبارت دیگر، آن بخش . سرسپرده از این بخش بشدت ارتجاعی حمایت نمود

 ستبایميدفاع از رژیم خمینی برخاست، نه تنها نب 57از چپ که در انقالب 

ست یکی از وظایف اساسی خود را، بایميدست به چنین عملی می زد، بلکه 

افشای بی امان بخش ارتجاعی و اسالمی  چه در جریان انقالب و چه قبل از آن،

و صف نیروهای انقالبی و سرنگون طلب را از این  دادمياین جنبش قرار 

ست هژمونی خود را بر توانميتا در شرایطی که ن کردمیجدا  بخش ارتجاعی

ند بود تا بتواجنبش اعمال کند، حداقل صاحب یک نیروی مستقل و جدایی می

 طورهمانخواست دست به سرکوب بزنند، هر لحظه که بخش ارتجاعی می

  به نیروی  در انقالب فوریه و اکتبر عمل کردند، با تکیه هابلشویک که

مستقل و انقالبی، در برابر آن بایستد و آن را،   بخش همان   یعنی ا، شوراه

   .که در اکتبر اتفاق افتاد، خلع ید و منکوب نماید طورهمان

 از رهبران  ،خسروشاهی شادروان مصاحبه های   کی ازی هشما اگر ب
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 ز آنکهگوید، پس اکه میبینید میگوش بدهید  ،کارگران پاالیشگاه نفت آبادان

اعتصاب و کمر رژیم شاهنشاهی  57ها در جریان انقالب کارگران پاالیشگاه

كارگران از طرف نمایندگان به  رسد، ویبه قدرت می خمینی و شکنندرا می

که خیلی خب، دیگر اعتصاب بس است، انقالب به  دهدمیپیغام اعتصابي 

و  كنندنمي. ولی کارگران قبول 1پیروزی رسید، تولید نفت را از سر بگیرید

ی وید خیلگفرستد و در آن میمی هاآنو برای كند ميبعد خمینی نواری را پر 

ید، حداقل تولید برای مصرف گیرميخب، حاال اگر تمام تولید را از سر ن

ها کارگران مدت این   کهداخلی را از سر بگیرید. ولی همراه با آن، از آنجایی 

شدید مالی قرار داشند، از جمله  بود اعتصاب کرده بودند و زیر فشار

خواستند و به شدت احتیاج به پول داشتند، یکی از هایشان غذا میخانواده

هم پول را  هاآنکمک بدهد و  هاآنبه که كند ميبازاری ها را هم معرفی 

 شوديمو از همینجا است که شورای کارگران پاالیشگاه تسلیم  كنندميسرازیر 

ز خودش را ا  د و استقاللگیرميت نفوذ اسالمیون قرار ترتیب تحاین  بهو 

. یعنی نه تنها جنبش کارگری دهدمیرخ  دادمميو آنچه نباید رخ  دهدمیدست 

، بلکه خود انقالب هم به کلی آماج سرکوب بخش ارتجاعی شودميسرکوب 

 د. خب چرا؟گیرميقرار 

ز مبارزه و درست است که کارگران ظاهرا به خاطر نیاز مالی دست ا

 هانآواقع دلیل اصلی عدم آگاهی  کشند ولی درمقاومتشان در برابر خمینی می

دوین قبال ت هایتاکتیکاطالعی از به ماهیت ارتجاعی این بخش از جنبش و بی

در جریان انقالب به وظایف  هاکمونیستشده کمونیستی بوده است. اگر 

سه فرموله شده بود، و آنطور  خودشان، آنطور که در کنگره دو انترناسیونال

                                                 
توجه مجدد شما را به نقل قول قبال ذکر شده مارکس در مورد انقالب پرمنانت جلب می کنم که می گوید: " خورده  -1 

 بورژوازی دمکراتیک می خواهد هر چه زودتر انقالب را خاتمه دهد... وظیفه و نفع ما در اینست که انقالب را...."  
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 که ینا، عمل کرده بودند، یعنی قبل از کردمییستی اقتضا کمونکه سنت جنبش 

روشن، و صف خود   خمینی به قدرت برسد ماهیت ارتجاعی او را برای مردم

ستند حداقل در آستانه انقالب یا توانميرا از آن مستقل نموده بودند، آن وقت 

یروی مستقلی را در برابر او تشکیل دهند و مانع از ن مدت کمی پس از آن،

  .انحصاری آن بر جنبش و سرکوب فجیع بعدی آن بشوند يسلطه

آن  در،و بهتر بگویم بخشی از چپ، ها کمونیست، سیاست بنا بر این

داشت ن  در حمایت از خمینی هیچ ارتباطی به سیاست کمونیستیمقطع زماني، 

ستی بود. اصال با روح چنین سیاستی تخالف داشت. و کامال مغایر با چنین سیا

خش در قبال ب  هاکمونیستتازه قطعنامه کنگره دو، بحث اش بر سر تاکتیک 

جناح خمینی   ملی و بورژوا دمکراتیِک جنبش همگانی است، در حالی که

. چرا که بخش ملی به هر حال گرفتمیحتی در این کتگوری هم قرار ن

الحات رفرمیستی را هم که شده در دستور کار خود ست یک سلسله اصبایمي

در برابر یک جریان کامال ارتجاعی قرار  جااینداشت. در حالیکه ما در می

داشتیم که بنا بر اصول کمونیستی، به هیچ وجه، و تحت هیچ شرایطی، 

ست مورد حمایت قرار بایمي. نه تنها نگرفتمیست مورد حمایت قرار بایمين

بخش  هک اینو از   ه آن مبارزه و افشاگریکه باید به شدت بر علی، بلگرفتمی

  .شديممردم تحت تأثیر آن قرار بگیرند جلوگیری های تودهانقالبی جنبش و 

بر گذرد، تزهای "روی" سرانجام، با آنچه که در کنگره دو می

نویس گذارد. چون درست است که در کنگره پیشگیری کنگره اثر میتصمیم

روی" های "که تحت تأثیر بحث ايه، ولی در پی اصالحیشودميتصویب  لنین

نویس لنین، هرجا که صحبت از حمایت از ، در پیشگیردصورت مي

 -ناسیونال هایجنبشدمکرتیک است بجای آن از عبارت " -بورژوا هایجنبش
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رت بعبا .1، یعنی کلمه "انقالبی" به آن اضافه می گرددشودميانقالبی استفاده 

که ما باید، نه از  شودميبوده، تاکید بر این  "روی"که نظر  طورهماندیگر، 

ملی انقالبی و در جائی که دو بخش  هایجنبشهر جنبش ملی، بلکه تنها از 

 تنها از بخش انقالبی آن حمایت کنیم.  اندهشد

این مسئله را خاطر نشان می سازد   در جای دیگری هم لنین با قطعیت

امپریالیستی نیروهایی وجود دارند های ضدتعمرات در میان نهضتکه در مس

 نیروهای ارتجاعی هااین، ولی كنندميامپریالیسم مبارزه   که هر چند بر علیه

بر علیه امپریالیسم از موضعی ارتجاعی است، و در  شانههستند و مبارز

  .دفاع نمایند هاآنبه هیچ وجه نباید از  هاسوسیالیستنتیجه 

 ن که سوسیالیزم مالکی  حتی در مانیفست هم وقتی از نوعی سوسیالیزم

، ندكمياست و بر علیه بورژوازی، ولی برای بازگشت نظام گذشته، مبارزه 

 توصیه هاآنارتجاعی و مبارزه با  هاسوسیالیست، این نوع شودميصحبت 

روی هیچ نی ، به هیچ وجه، نه تنها دفاع ازهاکمونیستگردد. یعنی تاکتیک می

حتی در تزهای لنین هم، با آنکه در  ارتجاعی نبوده و نیست، بلکه همواره،

مواردی با تزهای "روی" متفاوت بوده، از تأکید بر ضرورت مبارزه و 

   .شودميافشاگری دائمی بورژوازی غفلت ورزیده ن

                                                 
ی مسئله ملی( باتفاق آراء تزهای مقدماتی اصالح شده )لنین( و تزهای مقدماتی )روی( کمسیون ما )کمسیون بررس -1 

دمکراتیک در کشورهای عقب افتاده تاکید کنم.  -را تصویب کرد... می خواهم بخصوص روی مسئله جنبش بورژوا

 این در اصول و در تئوریهمین مسئله بود که بعضی اختالفات را دامن زد. ما در این مورد به بحث پرداختیم که آیا 

شورهای دمکراتیک در ک -صحیح است که بگوئیم انترناسیونال کمونیست و احزاب کمونیست باید از جنبش بورژوا
عقب افتاده پشتیبانی کنند. در نتیجه این مباحثات، به اتفاق آراء تصمیم گرفتیم که بجای جنبش بورژوا دمکراتیک از 

حبت دمکراتیک ص -نیم... )چرا که( اعتراضاتی شد که اگر ما از جنبش بورژواانقالبی صحبت ک -جنبش ناسیونال

کنیم، همه تمایزات میان جنبش های رفرمیست و انقالبی نادیده گرفته خواهند شد... معنای این تغییر اینست که ما، 
 و خواهیم کرد کهدمکراتیک در مستعمرات تنها زمانی حمایت می کنیم  -بعنوان کمونیست، از جنبش های بورژوا

واقعا انقالبی باشند، و هواداران آنها مانع فعالیت ما در امر تربیت و سازماندهی دهقانان و توده وسیع استثمار 

شوندگان با روح انقالبی نشوند. اگر این شروط حاصل نشوند، کمونیست ها در این کشورها باید با بورژوازی 
 .3ررسی مسئله ملی به کنگره دو انترناسیونال رفرمیست مبارزه کنند. از گزارش کمسیون ب
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 یک که چگونه تاکت  شویمميها توجه داشته باشیم آنگاه متوجه به ایناگر 

کمونیستی نداشت و  ارتباطی با سنت گونه  هیچ 57خشی از چپ در انقالب ب

ط محیمرتضي که وقتی کسانی امثال   شویممياز همینجا ما براحتی متوجه 

آیند از جنبش سبز، یعنی نه تازه از بخش دمکراتیک جنبش همگانی، بلکه می

عظیمی میان  ي، چه درهكنندمياز بخش ارتجاعی آن، آنهم با این شدت، دفاع 

تاکتیک کمونیستی و این افراد که متاسفانه خود را کمونیست و لنینیست قلمداد 

  .، وجود داردكنندمي

این در حالیست که در قطعنامه لنین هم، حتی در یک کشور بسیار عقب  

افتاده، ضمن حمایت از جنبش ملی در صورتی که انقالبی باشد، بر ضرورت 

و متمایز کردن خود از آن و جلوگیری از افشای دائمی بورژوازی، 

 ینیم کهبمی بنا بر این  زحمتکش تاکید شده است.های تودهتأثیرگذاری آن بر 

 .ندنیست  ها به هیچ وجه منطبق بر سنت کمونیستی نبوده ونوع حمایتاین 

در جنبش سبز ما شاهد یک جنبش همگانی هستیم که واضح است که  

خش است: بخش ارتجاعی که کروبی، موسوی و صاحب دو بکه بطور عمده 

گ ها شعار مرطلب که در خیابانگان آن هستند و بخش سرنگونینمایند میخات

 ن  ای کهگذارد آمیز جامعه نمیدهند. البته، شرایط خفقانبر دیکتاتور را می

 مشخصی خود را نشان بدهد و اهداف و خواست       بخش در حزب و تشکل

   کند. هایش را شفاف

 قطعی از بخش  سیاست کمونیستی در اینمورد خیلی روشن است: دفاع

انقالبی جنبش همراه با نقد، افشا و مبارزه توقف ناپذیر با   سرنگونی طلب و

بنا بر قطعنامه کنگره دو باید این   هاکمونیست. تاکتیک آن بخش ارتجاعی

ارتجاعی و یر بخش باشد که اجازه داده نشود بخش انقالبی تحت تأث
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جنبش قرار گیرد، بلکه سعی شود تا با باال بردن آگاهی طبقاتی  ناسیونالیستی

قالبی بخش ان تربیشبخش ارتجاعی است، هرچه  يکه مستلزم افشای بی وقفه

تقویت شود، موقعیت اش ارتقاء و در مقام رهبری جنبش قرار گیرد. اگر این 

. زیرا اگر بخش ارتجاعی، شودميدوباره تکرار  57کار انجام نشود فاجعه 

جنبش را با خود بردارد و ببرد، پس از پیروزی و حتی قبل از آن دست به 

سرکوب مردم و بخش انقالبی جنبش می زند. این بارها در تاریخ ما تکرار 

    .شده است

نباید این امر را از سوی بخشی از چپ صرفا یک  که ایننکته دیگر 

ک اشتباه نیست. این یک خط مشی طبقاتی است. این اشتباه قلمداد کرد. این ی

تحلیل نظری نتیجه گیری کنم.   از این خواهممينکته مهم دیگری است که من 

که نشان خواهم داد این  طورهمان که اینچرا یک اشتباه نیست؟ برای 

ک بار ی هباصطالح اشتباه بارها در تاریخ ما تکرار شده. اشتباه چیزی است ک

و وقتی فهمید با منافع او تناقض دارد از تکرار آن  شودميرتکب انسان م

ک اشتباه چندین و چند بار تکرار شد معلوم ی هورزد. ولی وقتی کخودداری می

که پشت آن یک سیاست آگاهانه و مشخصی خوابیده است که دارد این  شودمي

  .بردامر را با پیگیری پیش می

نیروهای ارتجاعی که وارد جنبش  این سیاست چیست؟ سیاست بخشی از

را تحت تأثیر خود قرار دهند  هاآندهند تا را می هاآنشعارهای ، اندهمردم شد

های ارتجاعی است که همه و به بیراهه ببرند. این سیاست بورژوازی و بخش

 . در تاریخ صدكنندميمردمی بمنظور انحراف آن شرکت  هایجنبشجا در 

چه در انقالب مشروطه  اندهکه مردم به حرکت درآمداخیر هر زمان  يساله

که در حالیکه بخشی از   مایههای دیگر، همواره شاهد این بودچه در حرکت

بخش دیگر در لباس  اندهارتجاعیون در حاکمیت و رو در روی انقالب بود
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گری وارد گود شده اند تا جنبش را به بیراهه اعتراض و اپوزیسیون و انقالبی

وهمیشه شعارشان وحدت و این بوده است که فعال اختالفات را بگذارید  ببرند

ا ر کنار، فعال همه دست به دست هم بدهید تا دشمن را زمین بزنیم، اختالفات

اجرای  از خواستند مانعدقیقا می که اینبگذارید برای بعد. چرا؟ برای 

ستار افشای کنگره دوم که به طور جدی و بی امان خوا يمصوبه يقطعنامه

، گردند. چون با یک بود و نه زماني نامعلوم در آینده درهمین امروز هاآن

ستند سلطه خودشان را بر کل جنبش حفظ کنند. تحت توانميچنین افشاگری ن

ر هم از س هاسوسیالیستچنین شرایطی است که در لحظات تاریخی بعضی 

قالبی ست این بخش ضد اناسباب د ، یا حتی منافع طبقاتی،تجربگیو بی نادانی

  .شوند میو ارتجاعی 

شعار دفاع از سبزها، شعار همه با هم، از  که این، علیرغم بنا بر این

یک آدم  ، یاايهزبان چه کسی بیرون بیاید، از زبان یک سوسیالیست، یک تود

معمولی که غرض و مرضی در کارش نیست، از زبان هر کس که در بیاید، 

که از پیشروی انقالب، و از كند ميطبقاتی را منعکس بطور مشخص سیاست 

تغییرات رادیکال، وحشت دارد، و صرفا بخاطر اختالفات خودمانی که با 

یا اصال  اندهاند به اپوزیسیون پیوستهایی از حاکمیت پیدا کردهبخش

را به  هاآن ناخواسته اند به اپوزیسیون بپیوندند، ولی سیر وقایعخواستهنمی

  اپوزیسیون پرتاب کرده است.داخل 

 ذارید ؟ بگاست بارها اتفاق افتادهسیاست ضدانقالبي این  کهمصرم چرا  

سال اخیر بکنیم. اولین جایی که ما  مسئله در طول صد به اینیک گذر سریع 

یم این اشتباه را رد یابی کنیم در جمهوری سوسیالیستی گیالن است. در توانمي

نیروهای ارتجاعی مثل سپهدار اعظم  که اینعد از جریان انقالب مشروطه، ب

کنند، و مجاهدین تهران را فتح می آیند وو سردار اسعد از رشت و اصفهان می
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ها هستند، نیروهای مجاهد در درگیری با همین عناصر هم یکی از این دسته

و از جمله ستارخان به قتل شوند میسرکوب  هاآنو نیروهای زیر فرمان 

ترتیب فاتحه جنبشی که در تبریز برای نجات مشروطیت این   بهو  رسد،می

این بار به نام انقالب و ، اما، و مرتجعین دوباره شودميراه افتاده بوده خوانده 

و آن را از مسیر خودش منحرف   شوندمی مسلط    مشروطیت بر اوضاع

 .سازندمی

دستگاه همین  که حاال دیگر دستگاه مشروطیت  در برابر این انحراف

هایی در برابر آن شکل ها شده است، یک سلسله نهضتاشراف و فئودال

د، مثل نهضت خیابانی در تبریز، کلنل تقی خان پسیان در خراسان. در گیرمي

. در آنجا ما میرزا کوچک شودميدولت مرکزی مقاومت  گیالن هم در برابر

 خان جنگلی را داریم. 

د ارتجاعی اسالمی است که معتقد به میرزاکوچک خان جنگلی یک فر

و انگلیس خواستار  )رضا شاه( پان اسالمیسم و در ضدیت با حکومت مرکزی

 . 1ایران و برقراری یک حکومت اسالمی است استقالل

هستند. سوسیال  هاسوسیالیستنیروی دیگری که در شمال وجود دارد 

ه در انقالب مشروطها که تحت تأثیر انقالب اکتبر نقش بسیار مهمی دمکرات

، شوندمی، در رشت هم نیروی بسیار مهمی كنندميو در قیام تبریز ایفا 

                                                 
ای تحت عنوان "آنچه جنگلیان می خواهند" در روزنامه خود بنام جنگل بقرار جنگلیان مطالبات خود را در مقاله -1 

( اصالحات باید بدون دخالت 3( سلطه خارجی باید پایان یابد؛ 2( ایران به ایرانیان تعلق دارد؛ 1زیر مطرح نمودند: 

( "تاج و تخت باستانی ایران" باید به احمد شاه حامی آزادی" تعلق گیرد و "قلمرو اقتدار وی 4ارجی تحقق یابد؛ خ
( کابینه دولت )برهبری آزادیخواهان مشروطه خواه( نه 5باید همچون امپراطوری بزرگ گذشته ی ایران باشد"؛ 

ه ی خود را رفع کند، بلکه برای رفاه آتی ملت بکوشد؛ فقط باید به سرعت همه ی زیان های ناشی از پیشینیان فرومای

( خائنان باید مجازات 8( اسالم باید در مقابل خطر انگلیس مورد حمایت قرار گیرد؛ 7( مجلس باید بازگشائی شود؛ 6
 .98. نقل از خسرو شاکری، میالد زخم، ص 1296، 13شوند. جنگل، شماره 

ی ناسیونالیستی و ارتجاعی است و هیچ چیز مترقیانه ای در آنها وجود همانطور که مالحظه می گردد مطالبات همگ

ندارد. در مورد مطالبه اصالحات، همانطور که نویسنده میالد زخم نیز خاطر نشان می سازد، اصالحات در خواستی 
 در بند سه نامعلوم و محتوی و مواد آن در هیچ یک از اسناد جنگلیان توضیح داده نشده است.
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  هابلشویک دنیکین، ژنرال سفید روسی، بدست که اینبخصوص بعد از 

یزات هها و تجخورد و نیروهای بلشویک در پی مصادره کشتیشکست می

   .شوند میجنگی وی وارد انزلی 

ه تحت چنین شرایطی تشکیل شده است در اولین حزب کمونیست ایران ک

اش را در برابر انبوه مسائلی که برنامه و سیاستكند ميکنگره خودش سعی 

 برخورد به مسئله  هاپیش رویش قرار دارند روشن کند. یکی از این سیاست

ملی و جنبشی بوده است که در ایران و بخصوص در گیالن وجود داشته است. 

. یکی جریانی که به رهبری 1ن در برابر هم قرار دارنددر حزب دو جریا

حیدر عمواوغلی است و دیگری جریانی که تحت رهبری  يانهکارسازش

 رادیکال و بلشویکی سلطانزاده قرار دارد. 

جنبش قدرتمندی را بر  که اینحیدر عمواوغلی معتقد است که ما برای 

آن زمان است، و دولت مرکزی که امپریالیسم عمده  ،علیه امپریالیسم انگلیس

توسط هم مداران   سرمایهتشکیل بدهیم باید سیاستی را اتخاذ کنیم که مالکین و 

بتوانند در آن شرکت کنند. یعنی با مسئله ارضی که بزعم وی باعث رم دادن 

 . كندمي، مخالفت شودميمالکین 

                                                 
، خط مشی رادیکال و بلشویکی سلطان زاده پیروز و برنامه زیر 1920کنگره اول حزب در انزلی در ژوئن در  -1 

( رها سازی کارگران و دهقانان از قید بهره کشی از طریق برپایی "دموکراسی 1به تصویب رسانده می شود: 

تشکیل یک ارتش سرخ با ویژگی  -2فعالی را ارتقا بخشد؛  -شورایی" که برای آن، حزب باید سطح فرهنگ و خود
( حل مشکل حساس گوناگونی ملی و مذهبی ایران با استقرار 3طبقاتی به عنوان ابزار اعمال دیکتاتوری پرولتاریا؛ 

( ایجاد 5( پرهیز از اهانت به باورهای مذهبی توده ها با توجه به عقب ماندگی و جهل آنها 4یک اتحادیه ی فدرال؛ 

ن در سراسر کشور ضمن انکه سرشت کل سیستم، از شیرخوارگاه و کودکستان تا عالی یک نظام آموزشی رایگا
( ملی کردن کلیه ی کارخانه های عمده 6ترین نهادهای اموزشی و پژوهشی باید ملهم از ایدئولوژی کمونیستی باشد؛ 

بکه ی حمل و نقل ی تولیدی، منابع کانی، سد سازی و آبیاری و نظام بانکی، حمل و نقل عمومی؛ تشکیل یک ش

سراسری؛ ترویج نظام تعاونی صنعت گران و تولید کنندگان کوچک؛ برچیدن مالکین خصوصی زمین، انتقال زمین 
( تهیه ی یک طرح کشوری برای خانه سازی، که اجرای آن بر عهده ی دولت 7های وقفی به دهقانان تولید کننده؛ 

یت کار و باال بردن سطح بهداشت عمومی از طریق تصویب مرکزی و شوراهای محلی خواهد بود؛ سازماندهی وضع

قوانین پیشرفته. در مقابل، جناح مخالف در پی یک سیاست میانه رو و سازش کارانه تاکید بر این داشت که عناصر 
"مردد" در ایران بایستی درک می کردند که "قدرت شوروی نه بورژوازی و نه زمین دارن را تهدید نمی کند ... 

ن رو، تظاهرات علیه بورژوازی و یا زمین داران نباید مجاز شمرده شود." برای این جناح فقط این شعارها می از ای

-201توانست عملی باشد: "سرنگون باد انگلیسیان! سرنگون باد حکومت شاه!". خسرو شاکری، میالد زخم، صص 
202  . 
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وم د نگرهبالعکس، سلطان زاده همان تحلیل "روی" را دارد و اتفاقا در ک

كه  دهند،میارائه  متفاوت نویسانترناسیونال که لنین و "روی" دو پیش

. یعنی 1كندمياز تزهای "روی" دفاع  ی زیادي را در پي دارد،هابحث

سلطانزاده نیز از جمله کسانی است که از بخش انقالبی جنبش ضددیکتاتوری 

 . ندکردميو ضدامپریالیستی دفاع 

که در این کنگره سلطانزاده سیاستی را که طرح در همین رابطه است 

قدرتمندی را بر  ايهیم جنبش تودخواهميما اگر  گویدمياین است که كند مي

مسئله  ست با طرحبایميعلیه امپریالیسم و حکومت فاسد مرکزی تشکیل دهیم، 

ارضی، و تقسیم زمین، توده دهقانان را به حرکت در آوریم تا بتوانیم با تکیه 

 ايهیک نیروی تود ،در شهرهاي کارگر طبقهو اتحاد آن با  ،ه جنبش دهقانیب

ه راهمرکزی ب  و حکومت  ، اشرافیت فئودالقدرتمند را بر علیه انگلیس

یعنی همان سیاستی که در روسیه لنین سالها در مسیر آن مبارزه   بیندازیم.

 برقراررا  نانسرانجام دیکتاتوری کارگران و دهقا شودميو موفق كند مي

 .  دهدمیکند. این طرحی است که سلطانزاده 

در مقابل، طرح حیدرعملواوغلی وجود دارد که معتقد است اصالحات 

که ما  شودميارضی باعث رمیدن مالکین و شکاف میان جبهه متحدی 

بر علیه امپریالیسم انگلیس با شرکت همه نیروهای ضد خارجی یم توانمي

 تشکیل دهیم. 

 میرزا کوچک  .ضمن میرزاکوچک خان را داریم ما دربش جنگل، در جن

                                                 
ملی جنگل مواجه است، از نظر "روی"  –ی ناسیونال عتجان نیز که در ایران با جنبش ارسلطانزاده، نماینده ایرا -1 

حمایت می کند. وی در سخنرانی خود در همان جلسه می گوید: " این نکته در تزها که صحبت از حمایت از جنبش 
دمکراتیک در کشورهای عقب افتاده می کند، بنظر من، تنها مربوط به ممالکی می شود که در آنها این  -بورژو

احل اولیه اش سیر می کند. اگر کسی بخواهد در کشورهائی که قبال ده سال یا بیشتر تجربه دارند، یا در جنبش در مر

آنهائی که جنبش قدرت پیدا کرده است، باز هم بر اساس این تزها پیش برود، کاری جز راندن توده ها به دامان ضد 
 انقالب نمی کند."
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که گفتم، یک  طورهمانخان که صاحب نیروی مسلح در جنگل است، 

ها مثل ضدانگلیسی است، ولی مخالفتش با انگلیس شخصیت ناسیونالیست

ت ها و دولياش با انگلیسها است. یعنی ضدیتمخالفت خمینی با آمریکایی

، بلکه جانشین هاآنجانشین کردن حاکمیت مردم به جای  مرکزی نه بمنظور

استقاللی است که همان کردن یک ارتجاع اسالمی به جای آن است. این 

 در پیو بالد، به آن می ،که جمهوری اسالمی گونههمانبه کوچک خان، 

 کیي هاسالم و سلط يآنست. یعنی قطع نفوذ خارجی برای سلطهاستقرار 

در  شده یکی از مسائل مطرح ،بنا بر این. 1ایه دار داخلیمشت مالک و سرم

حزب با میرزا کوچک خان و جنبش  يرابطه 2اولین کنگره حزب کمونیست

 جنگل است. 

ن ای هاش در برابر جناح چپ برهبری سلطانزادحیدر عمواوغلی که بحث

و مالکین  3است که ما با طرح مسئله ارضی و تقسیم زمین حمایت بورژوازی

را در مبارزه بر علیه امپریالیسم انگلیس از دست خواهیم داد، با اخذ اکثریت 

، و دست بکار جبران شودميبرنده  1920در کنگره دوم حزب در پائیز 

سیاست جناح چپ و سیاست آشتی با میرزا کوچک خان، یعنی حمایت و اتحاد 

انه با  کارسازش. میدانیم همین سیاست شودميبا جناح راست جنبش ملی 

مالکین و میرزا کوچک خان که کامال با تاکتیک مصوبه کمونیستی در 

                                                 
از زمین داران و اشراف والیات شمالی می خواهد تا  1296 رای نوشته شده خود دهکوچک خان "در نامه  -1 

نیروهای خود را متحد کنند و با اشغالگران خارجی و خائنان داخلی بجنگند. جنگلیان در این نامه ها اطمینان می 

 تدادند که هر گز به حقوق مالکیت آنان تعرض نخواهند کرد، بلکه وظیفه ی مقدس خود می دانستند که حرمت مالکی

. همینطور در یکی از مدارک جنگلیان منع فروش 96همه را رعایت کنند." خسرو شاکری، میالد زخم، ص 
 مشروبات الکلی مقرر شده بود.

حزب کمونیست ایران در ادامه  فعالیت های اولین گروه سوسیال دمکرات ایرانی بنام همت و بعد حزب عدالت  -2 

( پنج هفته پس از پیاده شدن نیروهای بلشویک در 1920)ژوئن  1299)جناح چپ و بلشویکی همت(، در تیر ماه 
 انزلی، تشکیل، و اولین کنگره خود را نیز در همین شهر بندری در همین زمان برگزار می کند.

باید توجه داشت که سرمایه داران ایرانی هنگامی که بدنبال سیاست های استعماری و ورشکستگی تولیدات داخلی  -3 

زمینهای کشاورزی و تولید مواد اولیه برای سرمایه داران خارجی روی می آورند، صاحب عالئق ارضی به خرید 
 و منافع مشترک با مالکین می شوند.   
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و جنبش جنگل در   هاکمونیستانترناسیونال سه تناقض دارد، به شکست 

 . شودميگیالن منتهی 

در شرایطی که حیدر خان در تالش برای جلب رضایت کوچک خان و  

تدارک   در شمال، اتحاد با وی است، کوچک خان از وحشت جنبش انقالبی

که قرار بوده حیدر عمواوغلی، کوچک  ايهرا می بیند و در جلس ايهتوطئ

خان و رهبران جناح چپ برای آشتی و مذاکره در جنگل و در قرارگاه کوچک 

خان گرد هم آیند، طبق توطئه قبلی، حیدرعمواوغلی و سران جناح چپ جنگل 

 و حیدر عمواوغلیشوند  میته که با کمونیستها همراهی داشته، به گلوله بس

ی ترتیب کار جنبش به پایان ماین   بهو شوند  میکشته و بقیه موفق به فرار 

   رسد.

 در اثر فاصله گرفتن از تاکتیک  که است   این شکست، اولین شکستی

، یعنی اتخاذ سیاست مدارا و سازش 1کمونیستی و سنت موجود در این مورد

 که نه تنها جنبش سوسیالیستی، بل نصیب  یی ملیبا بخش ارتجاعی جنبش رها

 . شودميکل جنبش ملی و ضد دیکتاتوری در ایران 

 طور که می دانید،  . باز همانمقارن است با كودتاي رضا شاهاشتباه دوم 

که خاک ایران را  كنندميانگلیس و روس توافق كه طبق آن  ،1907قرارداد 

روسیه به قوت خود باقي 1917ن انقالب ، تا زمااز شمال و جنوب اشغال کنند

                                                 
تشکیل  1920البته مصوبات کنگره دو بموقع بگوش فعالین حزب کمونیست که دومین کمیته مرکزی آن در پائیز  -1 

شکارانه حیدر عمو اوغلی را به تصویب می رساند، نمی رسد. چنانکه و سیاست و رهبری پوپولیستی و ساز

سلطانزاده نیز که برای شرکت در کنگره انترناسیونال در شوروی بسر می برده، اظهار می دارد: "من بالفاصله 

تاب مفاد قطعنامه ی کنگره و عقیده ی رفقای مورد وثوق مان را به ایران مخابره کردم. اما با تاسف بسیار، ش
رویدادها چنان بود که انقالب ایران نتوانست در مقابل مجموعه فشارهای ارتش های انگلیس و شاه تاب آورد و 

. با اینحال سنت کمونیستی در برخورد با بورژوازی که در 173شکست خورد." خسرو شاکری، میالد زخم، ص 

ها و آثار مارکس وجود داشته و منحصر به  مصوبات کنگره دو نیز انعکاس میابد، قبل از آن در ادبیات بلشویک
 نترناسیونال سه نبوده.  اادبیات 
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تمام قراردادهای سری تزار را علنی  هابلشویک ،ست. پس از انقالب بلشویکی

قبلی تزار در  را، و از تمام مدعیات 1907، منجمله قرارداد كنندميو ملغی 

 کشند. خط بطالن می هاآنگذرند و روی مورد ایران می

قالب بلشویکی شور و هیجان عظیمی و خود ان  هابلشویک این اقدامات

اندازد، به راه می را در تمام کشورهای شرق برعلیه امپریالیسم انگلیس

اکنون سعی  1907بطوری که امپریالیسم انگلیس که بدنبال فسخ قرارداد 

وثوق الدوله، بطریقی دیگر، سلطه انحصاری خود  1919با قرارداد كند مي

اش هم کنار رفته، برقرار کند، در مقابل را بر ایران که حاال رقیب روسی

 این قرارداد را نیز شودميانگلیس، خود ناچار   بر علیه  شدید ملی  احساسات

   کنار بگذارد.

 خالص شده،نگلیس که اکنون از شر رقیب روسی خود از طرفی دولت ا

خود، و چه به منظور جلوگیری از نفوذ انقالب  يچه بمنظور تحکیم سلطه

كند يمی به کشورهایی مانند ایران، افغانستان و بخصوص هند سعی بلشویک

به وجود بیاورد. در مند قدرتهای مرکزی در این ممالک یک سلسله حکومت

اید س . ژنرال آیرونشودميبرجسته   است که نقش رضا خان میر پنج  جااین

ا بود هانگلیسی که حاال کنترل دیویزیون قزاق را که قبال تحت نظارت روس

و اکنون بدنبال انقالب بلشویکی تحت کنترل و اداره انگلیس در آمده، بدست 

کی از فرماندهان پایین این دیویزیون بوده، به ی هگرفته ، روی رضا خان ک

نقشه او را در برقراری یک   منافع انگلیس و  دتوانميعنوان شخصیتی که 

گذارد و او را تقویت یحکومت مرکزی قدرتمند در ایران پیاده کند، دست م

 تا کودتا کند و قدرت را به دست گیرد.  كنندمي

منتها کودتاچیان، با توجه به احساسات وسیع ضد انگلیسی که در میان 

 با دستگیری یک  ملل شرق بوجود آمده، برای فریب مردم و نیروهای مترقی،
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سعی  دانهسلسله رجال وابسته به انگلیس که به انگلوفیل بودن معروف بود

بوده که از همان  ايهخود را مخالف انگلیس نشان بدهند. این توطئ كنندمي

ن امکا ايه. چون بدون چنین توطئشودميها طرح ریزی ابتدا توسط انگلیس

ا که بسیاری از نیروه شودميپیروزی کودتا وجود نداشته و این اتفاقا باعث 

لی و ضد انگلیسی تجلیل و فریب بخورند و از رضا خان به عنوان یک فرد م

حمایت کنند.حتی حزب سوسیالیست و بسیاری از ملیونی که خواستار روابط 

 . كنندمينیز از رضا شاه حمایت  هاایناند نزدیک با شوروی بوده

و از  شودميدر این میان حزب کمونیست هم دچار این فریب و اشتباه 

ران که بر علیه انگلیس کودتا رضا شاه به عنوان نماینده بورژوازی ملی در ای

 . 1كندميکرده و به اقدام بر علیه عوامل انگلیسی پرداخته، حمایت 

حتی اگر ایران یک کشور کامال عقب افتاده و رضا خان هم نماینده 

بر علیه انقالبی ک حرکت ناسیونالیستی یي هبورژوازی ملی و نمایند

بود. می  یت بدون قید و شرطست یک حمابایميامپریالیسم بود، این حمایت ن

ست همراه با افشاگری رضا شاه باشد. درحالیکه اوال بایميطبق تزهای لنین 

  در لباس ضد انگلیسی سعی داشت  ک فرد عامل انگلیس بود کهی هرضا شا

بود، ميک جنبش ملی ی هنمایند هم کهبفرض   مردم را فریب دهد. ثانیا،

ز بخش ست ابایمينا بر تزهای لنین و روی، انترناسیونال و حزب کمونیست، ب

انقالبی جنبش ملی در ایران، یعنی جنبش کارگران و دهقانان بی زمین و فقیر 

حزب کمونیست دوباره   جااینکه در بینیم می بنا بر این. كردندميحمایت 

 و بر خالف مصوبات انقالبی کنگره دوم از رضا  شودميدچار اشتباه بزرگی 

                                                 
البته باید شکست انقالب در المان و سایر کشورهای اروپائی، افتادن انقالب جهانی به  موضع دفاعی، تن دادن  -1 

رایش های راست و اجباری بلشویک ها به الزامات محدود کننده قرارداد تجاری با انگلیس، و همچنین تقویت گ

فرصت طلب در حزب بلشویک و دولت شوروی در نتیجه همه این تغییر و تحوالت را، چه در شکست انقالب گیالن 
 و جنبش جنگل و چه در روی کار آمدن رضا خان و پشتیبانی کمینترن و حزب کمونیست از آن بی تاثیر ندانست. 
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  1.كندمي خان حمایت

، كندميتنها نیرویی که در مجلس با رضا خان مخالفت   جالب است که

نمایندگان بخشی از بورژوازی ملی، یعنی فراکسیون اقلیت در مجلس که 

 يدهند، باضافهنیروی بسیار کوچکی به رهبری مصدق را تشکیل می

را نیز  ايهارتجاعی مدرس است که حتی تحصن سه ماه -شخصیت مذهبی 

ها توسط رضا خان به در برابر مجلس و در اعتراض به سرکوبی روزنامه

 راه می اندازند .

البته،  ،كندميهمان زمانی که حزب کمونیست از رضا خان حمایت 

مله، از جطور که گفته شد، در کمینترن نظرات مخالف هم وجود دارد.  همان

 ينمایندهه عنوان رضا خان، باز  جلیلمقاالتی در تهم در نشریه کمینترن، 

 او را عامل  که  مقاالتی و هم    ،ضدامپریالیستی  یجریانبورژوازی ملی و 

 .شوند میچاپ  دانستهانگلیس 

از یکی دو  ، کم کمکه در خود حزب بلشویک هم طورهمانبهر حال، 

شروع به رشد  کارسازشسال قبل از مرگ لنین، جریانات بوروکراتیک و 

بر حزب مسلط   کامال با مرگ لنین و در زمان استالین ، و سرانجامكنندمي

  یک سیاست ملی روسی را جایگزین سیاست انترناسیونالیستی آن و شده

آرمان انقالب جهانی در مسیر كنند. بدین طریق، روسیه با كنارگذاشتن مي

  دارد.ميک کشور امپریالیستی گام بری هبشدن تبدیل 

                                                 
نیست ایران، به استناد مقاالتی که در نشریه انترناسیونال بر علیه البته در درون انترناسیونال و مسلما حزب کمو -1 

رضا شاه و کودتای او چاپ می شود، کسانی هم بوده اند که با تحلیل کمونیستی سیاست دفاع از کودتا را بشدت رد 
نقالب امی کرده اند. اما با گرایش به راست تدریجی حزب کمونیست شوروی و شرایط مساعدی که موج عقب نشینی 

جهانی و افتادن بلشویک ها به موضع دفاعی، برای رشد و سلطه این گرایش بوجود می آورد، در مورد ایران هم 

گرایش راست در انترناسیونال، همان گرایشی که سرانجام به سلطه استالین و بوروکراسی ضد کارگری بر حزب 
 انه خود می گردد.منجر می شود، موفق به اعمال سیاست های بورژوائی و سازشکار
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مرتبط با انترناسیونال سه و حزب بموازات این تغییرات، احزاب 

 هایتاکتیکبلشویک هم دچار همین تحول و تغییرشده، با نادیده گرفتن 

کمونیستِی تاکید شده در مصوبات کنگره دو، به راه سازش با بورژوازی در 

 دهند.مستعمرات تغییر مسیر می

طبیعی است حزبی مثل حزب کمونیست ایران نیز که طبعاً یک حزب 

تی خط رفرمیس  ستهتوانمينداشته و ن بتدایی بوده و تجربه کافیانوزاد و 

حیدرعمواوغلی را به نفع یک سیاست انقالبی کنار بگذارد، خیلی سریع دچار 

پس از برخورد با جنبش جنگل، اینبار این انحراف شده، دومین خطای خود را 

 . شودميرضا خان مرتکب  برخورد بادر 

را رسد و میخ قدرت خود به پیروزی می هک اینرضا خان هم به محض 

اینست که دست به قلع و قمع حزب کمونیست كند ميکوبد، اولین کاری که می

قدرت نسبتأ زیادی نفوذ و از  1299تا  1287زند، حزب کمونیستی که بین می

ه نُ  ،توانسته بود فقط در تهران، طی چند سال فعالیتو بود  برخوردار شده

 بوجود بیاورد.اتحادیه کارگری 

ده  رقماست که از این بوده هزار نفر  250، 1300جمعیت تهران در  

با حزب کمونیست  هاآنرهبری  وهای کارگری عضو اتحادیه آن هزار نفر

است؛ و بوده نفر یک نفر عضو اتحادیه کارگری  25است. یعنی از هر بوده 

های رکزی اتحادیهو شورای مشوند  میه اتحادیه متحد این نُ  1300بعد در 

اعضای آن در تهران  1332دهند که در سال تهران را تشکیل می  کارگری

ک چنین قدرتی داشته با بی ی هحزبی کبینیم می هزار ارتقاء میابد. 30به 

 يکمونیستی چگونه خود را بدست خودش به ورطههای سیاستتوجهی به 

 کشاند. تالشی می
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ه. است؟ ن ایرانی بودههای کمونیستی طاآخرین خاین   کهید كنميفکر 

باز دوباره، زمان مصدق، از طریق حزب توده مالحظه  ،همین خطا را

 یم. كنمي

ن اکنو که اینخطا گذاشت. برای  شودمياین را ناسم که گفتم  طورهمان

احزاب وابسته به آن نیز،  زب بلشویک کامال دچار انحراف شده،حکه 

، تبدیل انقالبیهای کمونیستخونین استالینی از های بخصوص پس از تصفیه

اند که حزب توده نیز یکی از ی شدهکارسازشاحزاب رفرمیست و   به

اساسا وابسته به دولت شوروی و  که اینست. حزب توده، صرفنظر از هاآن

فاقد هرگونه استقالل عمل است، در ضمن بعنوان یک حزب رفرمیست اساسا 

ان نیست، و هرگزچنین چیزی هم در برنامه اش قید در فکر انقالب در ایر

 که بخواهد در جنبش دمکراتیک ایران بخش انقالبی به ایننشده. چه رسد 

 در برابر بخش ناسیونالیستی تقویت کند.  راآن

حزب توده که دمش بسته به دم امپریالیسم روس که تمام فکر و ذکرش 

فوذ ن دایرهایران به کشاندن ار، به دست آوردن نفت شمال و یا مانند دوران تز

، حتی سیاست بنا بر این. كندميخودش بود، حتی از مصدق هم حمایت ن

که حمایت از بخش رفرمیست جنبش  هابلشویک اپورتونیستی رد شده از طرف

. در حالیکه اگر یک سیاست كندميملی یعنی مصدق باشد را هم دنبال ن

ت سبایمي گرفت  میاش در پیش یکمونیستی را به معنای واقعی و انقالب

ضمن حمایت از ملی شدن صنعت نفت، البته به شکل انقالبی آن و نه بشکلی 

 و آن را کردمیاز بخش انقالبی این جنبش حمایت  که مصدق در نظر داشت،

د. زیرا مصدق درواقع در پی نموشکل داده، از بخش دیگر آن متمایز می 

ست از مرحله معینی جلوتر توانميود و نبورژوازی ملی ب هایخواستتحقق 

 برود.
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 آمد که بین دو بخش جنبش پیش می ايهبهر حال، لحظدر چنین روندی، 

و اگر حزب توده واقعا انقالبی بود،  دادميهمگانی تضاد و درگیری رخ 

ست با استفاده از آن همه نفوذ و نیرویش در میان کارگران و دهقانان، بایمي

ی، بعنوان یک قطب انقالبی، در برابر بخش بورژوایی سازمان آنان را به نحو

، به کمک شوراها و نیروهای 1917در انقالب  هابلشویک تا بتواند مثل دادمي

کمر به سرکوب بخش  مسلح آن، در لحظه معین، هنگامی که بخش بورژوایی

آنچه  مانند) انهبست، یا در برابر ارتجاع موضع منفعل و تسلیم طلبانقالبی می

، با عمل انقالبی کردمیمرداد گرفت( اتخاذ  28که مصدق در جریان کودتای 

، بورژوازی را سرنگون و قدرت را به کارگران و دهقانان 1در برابر کودتا

و حمایت بخش بزرگی از چپ از  57. بعد هم ما به انقالب دادميانتقال 

 رسیم. اپوزیسیون ارتجاع اسالمی می

طی صد سال اخیر در تقریبا همه   هاکمونیستکست علت ش بنا بر این

انقالبات و تحوالتی که در ایران رخ داده است، در یک کالم، این بوده است 

روی  و همواره دنباله اندهگاه سیاست انقالبی کمونیستی را به کار نبردکه هیچ

 ارتجاعی یا رفرمیستی طبقات ارتجاعی و ضد انقالبی بوده اند. های سیاست

نظرات وی صحبت  و   محیط مرتضي   به  راجع قدر این ما   که این

که   جاست  نای  همسئل بلکه  با شخص وی نیست،   یم به خاطر ضدیتكنمي

 ک قرن بر جنبش کمونیستیی هنظراتی است کكند مينظراتی که وی ترویج 

این  کهایران حاکم و مظهر مشخص این نظرات حزب توده بوده است. درحالی

به دقت روشن   هابلشویک ها و جزئیات آن در همان اوائل شکل گیریسیاست

ایران به کار برده شده و همین امر   اند. ولی کمتر در جنبش کمونیستیشده

                                                 
 1917شکست کودتا بدست حزب توده و سازمان نظامی اش می توانست مشابه شکست کورنیلف در انقالب  -1 

 بدست بلشویک ها باشد که بی نهایت بر اعتبار و قدرت حزب توده، البته اگر حزبی انقالبی بود، بیافزاید. 
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ک جنبش همگانی ی هوقتی کبینیم میهمواره باعث شکست آن شده و هنوز هم 

 محیط حرارتشان دري مرتضمثل  هاسوسیالیستهایی از افتد باز بخشراه می

 از آن تالشی است که خود بخش ارتجاعی  تربیشاز بخش ارتجاعی حتی   دفاع

 .دهدمیدر توجیه خودش بخرج 

 جا رسیدیم کهبه اینهای تاکنونی طی بحث هخالصطور به، بنا بر این

 نه تنها ناچار هاسوسیالیستانقالبی شدند،  يوقتی ملل شرق وارد عرصه

ل شرایط مشخص، این نیروی جدید را به رسمیت بشناسند، و به شدند، با تحلی

در  اخودشان ر هایتاکتیکدرستی هم به رسمیت شناختند، بلکه ناچار شدند 

 این   کهکردند، و هرجا کار را هم این  کهبرابر این نیرو روشن کنند، 

ها یکتها را به کار بردند پیروز و موفق از آب در آمدند، چون این تاکتاکتیک

ی بودند بر اساس واقعیات و برخورد علمی با واقعیات؛ و هرجا هم هایاکتیکت

 د. گذاشتننادیده ها را تاکتیکاین  کهکه شکست خوردند به خاطر این بوده 

یم و اصرار بر این داریم که كنميامروز هم اگر ما اینقدر تأکید 

ی آن بخش ارتجاع ست گذاشت جنبش کنونی، جنبش مردم، تحت تأثیربایمين

که بخش سبزهاست، قرار بگیرد، مقصود به میان کشیدن تجربیات سخت و 

خونینی است که جنبش دمکراتیک و انقالبی تاکنون به خاطر خطاها و 

 که اینما هیچگاه، بدون  . واضح است کهاش از سر گذرانده استاشتباهات

موفق نخواهیم شد، مثل تجربیات را مورد استفاده قرار دهیم در کار خود این 

ش اهر حرکت علمی دیگر. یعنی اگر قبول داریم که هر حرکت معینی پیروزی

تجربه است، لذا تا ما این آگاهی و   معینی از يمستلزم برخورداری از درجه

ه کار نبریم، نخواهیم توانست اهداف دست نیاورده و برا ب هتجربآگاهی و 

بار هم در ایران انقالب کنیم، هر بار این  هزاراگر  نهائی خود را محقق کنیم.

 و بازگرداندن اوضاع به همان   ارتجاعی   جریانات  برد دست  انقالب آماج 
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 وضعیت اولیه خواهد شد.

کردم که این   بهام بارها و بارها اشاره های گذشتهمن در صحبت کهاین 

نقالبی در جامعه ما ا هم و هر بار کایهطی صد سال اخیر ما دائمأ به عقب رفت

رخ داده است، این انقالب در پی انحراف و کجروی ما به استقرار یک 

حکومت دیکتاتوری بدتر از قبل منتهی شده است به خاطر این است که بخش 

انقالبی، بخش آگاه، بخش روشن این جنبش، هیچگاه نتوانسته است از این 

آن آگاهی داشته باشد. تجربیات درس بیاموزد و در بسیاری موارد حتی از 

حقیقت اینست که بخش زیادی از چپ ما که به حمایت از خمینی برخاست، یا 

هم اکنون به حمایت از سبزها بر خواسته است، اصال از این بحث ها، و از 

 قطعنامه ها خبر ندارد. این

های با مسئله خمینی مواجه شدیم، قطعنامه 57مثال وقتی ما در انقالب 

ونگی برخورد با یک چنین وضعیتی کامال موجود بود. این مربوط به چگ

یی بود که قبال در کشورهای دیگر با یک هاکمونیستها نتیجه تجربه قطعنامه

 چنین وضعیتی مواجه شده بودند. 

وقتی  که گفته شد، این بود که طورهمانمثال یکی از این موارد، 

در یکی از جلسات  نمایندگان احزاب کمونیست از هند و کشورهای دیگر

ر باید د آمدکه بورژوازی ملی که بنظر می كنندميکمینترم جمع شده و مطرح 

مبارزاتش برعلیه امپریالیسم مورد حمایت ما قرار گیرد، اخیرا در کشور های 

، شودمي هاآن هایفعالیتکرده و مانع  هاکمونیستبه سرکوب   مزبور شروع

رخوردمان با بورژوازی چه باید باشد، آیا ، باید روشن شود که بو از اینرو

 ايهباید همچنان از آن حمایت کنیم یا در برابرش بایستیم، دیدیم که در قطعنام

که هرجا بورژوازی داخلی  شودميرسد با قاطعیت اعالم که به تصویب می

در تبلیغات کمونیستی،  هاکمونیستو ملی این کشورها مانع آزادی کامل 
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، باید هشد هاآنتبلیغی   هایفعالیتایجاد اتحادیه و ، ي کارگرهطبقسازماندهی 

یرویی ما از چه ن که این. یعنی مالک بله و مبارزه کنندبالفاصله بر علیه آن مقا

 هکامپریالیستی باشند، این است  یم، حتی اگر این نیروها ضدكنميحمایت 

 رعایت   هاکمونیست     ها چقدر آزادی را در جامعه و مشخصا در مورداین

  .1كنندمي

یا با دولتی های ایران زمان رضا شاه با قدرت سوال: برخوردی که چپ

شان و دولت مصدق داشتند و اشتباهاتی که شما گفتید در نقطه نظرات سیاسی

هایشان، بطور مشخص در برخوردهای حزب توده، وجود داشت، در برداشت

بجای این برخوردهای اشتباهی که داشتند ها این کهچه بود. سوال من اینست 

 ند؟ آیا باید مبارزهگرفتمی. چه سیاستی را باید پیش كردندميچکار باید 

ا ی هقدرت براندازی دولت رضاشا زمان  آنکه  هاآن؟ كردندميمسلحانه 

 ند؟ گرفتمیهائی را باید پیش مصدق را نداشتند. بنظر شما چه سیاست

خیلی خوبی را کردید. بحث بر سر این نیست که جواب: ببینید سوال 

قدرت مبارزه مسلحانه، قیام، و تصرف قدرت را داشتند یا نه. بحث بر  هاآن

 ايهطبقاتی است. لنین بعد از انقالب اکتبر مقال -سر داشتن استقالل سیاسی

و یک نگاه سریع به فاصله بین انقالب شکست آید مینویسد که در آن می

نویسد، می اندازد و در آن مقاله می 1917و انقالب پیروز  1905خورده 

 ها وعلت پیروزی ما این بود که توانستیم طی دوازده سال افشاگرِی کادت

صحیح در جریان انقالب  هایتاکتیکخواه، و بعد با بورژوازی مشروطه

 راو بقیه جریانات خرده بورژوا خواه فوریه ، نفوذ این بورژوازی مشروطه

                                                 
اتیک در مستعمرات تنها زمانی حمایت می کنیم و خواهیم دمکر -های بورژوا"ما، بعنوان کمونیست، از جنبش  -1 

کرد که واقعا انقالبی باشند، و هواداران آنها مانع فعالیت ما در امر تربیت و سازماندهی دهقانان و توده وسیع استثمار 

زی اشوندگان با روح انقالبی نشوند. اگر این شروط حاصل نشوند، کمونیست ها در این کشورها باید با بورژو
 .3از گزارش کمسیون بررسی مسئله ملی به کنگره دو انترناسیونال برگرفته  "رفرمیست مبارزه کنند.
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دهقانان از بین ببریم و دهقانان را در کنار خود قرار دهیم. چون این  روی

همان بحث "روی" است. در روسیه هم در جنبش همگانی دو جناح وجود 

  هایخواستخواست یک سلسله داشت: بورژوازی که از طریق سازش می

خواست از طریق خودش را به تزار تحمیل کند، و بخش انقالبی که می

خواست هایش را محقق نماید. چون بورژوازی کادت بر دهقانان   سرنگونی

ری تراه راحت ز دهقانان خواستار انقالب نبودند،نفوذ داشت. چرا که بخشی ا

 1905 که در سال طورهمان. از اینرو، بورژوازی هم، كردندميرا دنبال 

ریق ز طدیدیم، توانست این بخش از دهقانان را بدنبال خود بکشد و انقالب را ا

 سازش با تزار به شکست بکشاند. 

طی دوازده سال افشاگری بورژوازی، یعنی انتقاد  هابلشویک ،بنا بر این

اپوزیسیون، توانستند دهقانان را بسوی خود  يانهکارسازشهای سیاستاز 

شرایط انقالبی فراهم شد و دهقانان در جریان عمل به  کههمینبکشند. یعنی 

در را   هابلشویک با رای موافق خودبردند، پی هابلشویکات صحت نظر

 ند. اندرسبه اکثریت   ی کارگران و سربازانشوراها

ند این رفتگمیست پیش بایميدر ایران  هاکمونیستسیاستی که  بنا بر این

ا و ضد انقالبی را افش  کارسازش جریانات يهمه ناپذیربود که بطور خستگی

خطای حزب کمونیست این بود که فریب رضاشاه را ، اولین بنا بر اینند. نک

 خورد و ارزیابی غلطی از آن بدست داد. 

یعنی دو سه سال قبل از سرکوب،  1297حزب کمونیست ایران در 

اعتصاب کارگران چاپ را در تهران به راه انداخت که اعتصاب بسیار مهم 

انه کار را ساعت روز 8در این اعتصاب کارگران موفق شدند   و موفقی بود.

روز تعطیالت اعیاد رسمی را مشمول پرداخت حقوق کنند.  25محقق کنند. 

 روز مرخصی سالیانه بگیرنند. برای اولین بار حق قرارداد  10عالووه بر آن 
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 های پزشکی را بدست آورند. دسته جمعی را بگیرند و حق یک سری مراقبت

رش سرعت گست بعد از پیروزی این اعتصاب بود که جنبش کارگری به

اتحادیه به  9و  ندپیدا کرد و ظرف دوسه سال اعضای اتحادیه سه برابر شد

حزب کمونیست حزب با نفوذی بود. ولی این حزب  که اینوجود آمد. منظور 

، اگر از همان ابتدا چشم به اتحاد کردمیاگر از همان ابتدا با رضاخان مخالفت 

های دوخت و موضع گیرییها نمبا بورژوازی ملی و این چرت و پرت

و حزب را در موقعیت رهبری  شدمي، این نفوذ چند برابر کردمیدرستی 

. در چنین شرایطی نه تنها سرکوب آن ممکن دادمياپوزیسیون رضاخان قرار 

چنین روندی، در گیر و دار  يیا حداقل کار آسانی نبود، بلکه چه بسا در ادامه

 . شدميرضا شاه هم فراهم  یک بحران سیاسی، امکان سرنگونی

از هیئت حاکمه دارد،  يانهاباوربینانه و خوشوقتی حزبی تحلیل خوش

 و نیروهایش را علنی شودمياش این است که در برابر آن مخفی ناولین نتیجه

 كندميچرا که هیچوقت فکر ن .دهدمیکرده، دقت الزم را در این مورد بخرج ن

انقالبی است برگردد و نیروهای خودی را  رژیمی که از نظر او مترقی و

اتفاق افتاد. تا وقتی احزاب چپ فکر  57سرکوب کند. همان اتفاقی که در 

 یک را آنکه جریان خمینی یک جریان ضد امپریالیستی است و  كردندمي

دانستند، هیچوقت تصور این که دست به کشتار مردم بزند جریان مردمی می

 .كردندیجه خود را مخفی ن، و در نتنمودندمیرا ن

، اگر حزب با حمایت از رضا شاه خود را در کنار و در نقش بنا بر این

اش برای احقاق حقوق و در نتیجه به مبارزات قبلی دادميحامی آن قرار ن

، بتدریج نفوذش گسترش دادمميکارگران و اقشار تهیدست جامعه ادامه 

آمد، شرایط مناسبی بوجود می البییافت و در مقطعی که در اثر بحران انقمی

، به خاطر دادندميها طبق معمول خودشان شوراهای خود را تشکیل و توده
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ها در این شورا هابلشویک ست مثلتوانمياین حسن شهرت و نفوذی که داشت 

 اکثریت را به دست آورد و از آنجا دست به تعرض انقالبی بزند. 

  هابلشویک ، شوراها توسط1917و چه در  1905در روسیه هم، چه در 

بر پا نشدند، ولی هنگامیکه بدست خود کارگران و دهقانان تشکیل شدند، 

احزاب گوناگون نیز به درجه معروفیت و نفوذی که در میان مردم داشتند در 

های متفاوتی پیدا کردند و در موقعیت اکثریت و اقلیت بصورت موقعیت هاآن

وزیسیون درآمدند. چون احزاب در شرایط حزب رهبر شوراها یا حزب اپ

ت موقعی كنندميدرست و غلطی که اتخاذ های سیاستصلح با فعالیت خود و 

. همین موقعیت ویژه آورندرا در میان مردم و کارگران بدست می ايهویژ

که جامعه دچار بحران شده و توده  ايهدر لحظكند تا ها را قادر مياست كه آن

  نقش خود  را ایفا كنند. آیند،ها بحرکت در می

ه ک ايهبرد، بلکه تنها به درجعمل مسلح بخودی خود کاری از پیش نمی

. آگاهی مستقل كندميباشد معنا و اهمیت پیدا  ايهمتکی به حمایت و عمل تود

اش در اینست که نیروی طبقاتی را، با زدودن توهماتی که بر طبقاتی اهمیت

یرو ناین  که، و وقتی آوردمیورت مهیبی به میدان آن سایه انداخته است، بص

به هر عمل تواند ميمساعد  يبشکل مستقل به میدان آمد، آنوقت در لحظه

 د.نمعجزه آسایی، چه مسلحانه و چه غیرمسلحانه، دست ز

ام در زمان مصدق هم همین مسئله بود. من در این مورد قبال شرح داده

 . دوباره تکرار کنم خواهمميو ن

قدر بگویم که حزب توده بخاطر ماهیت رفرمیستی و بورژوائی و همین

اش به دولت شوروی اساسا در پی انقالب در ایران نبود و در وابستگیبخاطر 

 در حالی که اگر. کردمیحکم اهرم فشاری در دست امپریالیسم شوروی عمل 
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از حتراز ا یک حزب انقالبی بود، با اتخاذ سیاست مستقل طبقاتی و

ایستادن در  با انه، و بخصوصکارسازشطلبانه و های فرصتموضعگیری

به حزب بسیار قدرتمندتر از آنچه که بود ست توانميمرداد،  28برابر کودتای 

 مساعد، و شاید در همان لحظه بعد از پیروزی بر کودتا،  يتبدیل و در لحظه

   بسوی قدرت حرکت نماید.
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       رانایي ه: تجربمچهارفصل 

های گذشته در موارد مختلف سعی کردیم نشان بدهیم که چرا ما در بحث

و چگونه دفاع از بخش ارتجاعی جنبش همگانی یک موضع بغایت نادرست 

و ارتجاعی است. موضعی که بارها در تاریخ، هرجا که اتخاذ شده، با شکست 

مواجه و به سرنوشت  نیروهای مترقی و انقالبی و شکست خود انقالب

  .دردناکی منجر شده است

 ايانهنه تنها جدا از هر چیز موضع درست و مترقی ،یک چنین موضعی

با  برخورد گونه انطباقی با سنت کمونیستی دررسد، بلکه هیچبنظر نمی

های ملی و ضددیکتاتوری در کشورهای شرق همگانی و نهضت هایجنبش

 ندارد. 

یی که هاتم در کنگره دوم انترناسیونال در قطعنامهگفتر چنان كه پیشهم

که  ايهیا قطعنام  لنین يدر این مورد ارائه و تصویب شد، مثل قطعنامه

بی ملی و انقال هایجنبشهندی در مسئله  يتئوریسین برجسته (Roy) ""روی

ی به روشن هاکمونیستدر مستعمرات و نیمه مستعمرات ارائه داده بود، موضع 

همگانی، و ملی در مستعمرات و نیمه  هایجنبشاز این بود که در حاکی 

و حتی  ستهاجنبشدفاع از بخش انقالبی این  هاسوسیالیستمستعمرات وظیفه 

ها صریحأ اعالم شده بود که حتی اگر در مناطقی که در یکی از این قطعنامه
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 در حد بسیار پایین آن قرار دارد و هنوز انکشاف داريسرمایهرشد 

ما ناچاریم از بورژوازی  از اینرو به قدر کافی رخ نداده است، و داريسرمایه

ستی یک بورژوازی بایمياوال، این بورژوازی  ،و نهضت ملی دفاع کنیم

 کهم یم این کار را بکنیتوانميتا زمانی  ،و ثانیا ،انقالبی باشد نه اصالح طلب

 ا وحشت نداشته، و آنان،از برآمد و به میدان آمدن توده هبورژوازی این 

ها و امر سازماندهی کارگران کامال را در تبلیغ ایده هاکمونیستبخصوص 

در در برابر این آزادی مانع ایجاد کند باید  که اینآزاد بگذارد و به محض 

 مبارزه کند. آن قاطعانه  برابر

اگر به خاطر مسئله ملی یا  هاسوسیالیستو ي کارگر طبقه  زیرا

، هدفشان از این كنندميی و ایجاد یک جامعه دمکراتیک مبارزه دمکراس

در  هانآاگر فعالیت  ،بنا بر اینبسط مبارزه طبقاتی است.   رفع موانعمبارزه 

های خودشان سد و آگاه کردن مردم به برنامهي کارگر طبقهامر سازماندهی 

 غرض و گردد، توسط هر نیرویی که باشد، حمایت از آن نیرو آشکارا نقض

از طرف بورژوازی ممانعت  هاآن. حتی اگر فعالیت باشدمينمجاز بهیچ رو 

   .هم نشود، حمایت از این بورژوازی نباید بدون افشاگری بالوقفه از آن باشد

صریح و روشنی تا چه اندازه با  يک چنین قطعنامهی هبرای شما گفتم ک

از خمینی، بعنوان  57 های چپ در انقالبگرانه بسیاری گروهموضع حمایت

مل ا آزادی کایآ هک به اینیک جریانی ملی و ضدامپریالیستی، و بدون توجه 

یانه، در تناقض و بی ربط به سنت کمونیستی، كند ميرا رعایت  هاکمونیست

  .بود نادرستو آشکارا موضعی 

ست تکلیف ما را با یک چنین بایميمسائل اساسی و مهمی است که  هااین

ها و کسانی که تحت های مغلوط گروهو یک چنین موضع گیری ايهگذشت

ست هائی که نه تنها شکروشن کند. فعالیت كنندميان سوسیالیزم فعالیت عنو
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ه برای ، بلککردمیانقالبی را که خود برای آن جانفشانی کرده بودند، تسریع 

ما  زی که. چیآوردمیاعتباری به بار نسوسیالیسم هم چیزی جز بدنامی و بی

  .امروز داریم بهای آن را می پردازیم

ه تنها ها ن، روشن شدن این مسائل و توضیح مستند این گذشتهبنا بر این

گیری از این اشتباهات را در برداشته و چراغ د درستوانمياز این جهت که 

د كنمينده باشد، بلکه از این لحاظ هم که برای خود ما و دیگران روشن یآ هرا

از  اندهمواضع هیچ ارتباطی با سنت کمونیستی در مسئله ملی نداشتاین  که

  .اهمیت بسیار باالیی برخوردارند

گذری که در جنبش کمونیستی در ایران طی صد   من با که ایندیگر 

های حساس تاریخی، سال گذشته کردم نشان دادم که در تمام مقاطع و بزنگاه

رضاخان  1299گیالن، چه در کودتای ایران، چه در نهضت های کمونیست

، در هیچ کدام، از مفاد روشن و 57و چه در زمان مصدق، و یا در انقالب 

مسئله ملی در ي بارهدر  دوم انترناسیونال سوم انقالبی قطعنامه کنگره

مستعمرات و نیمه مستعمرات پیروی نکردند و به همین دلیل کارشان به 

 شکست انجامید. 

جریان کمونیستی به جای تکیه بر بخش انقالبی جنبش یعنی هر جا که 

همگانی به حمایت از بخش دیگر و اتحاد با آن پرداخته، بطور دردناکی قربانی 

  .سرکوب خونین بخش ارتجاعی جنبش همگانی شده است

های سیاستما دیدیم که از جمله نظرات دکتر محیط نمونه مجسم این 

حزب توده، اکثریت، و بسیاری  طورمینهد. نباشنادرست و ویرانگرانه می

تحت نام کمونیسم، ولی به درجات مختلف، دنباله   های دیگری که همگیگروه

  .بودند 57انه در انقالب کارسازشرو یک چنین مشی کامال غیر کمونیستی و 
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 کار در حزبگفتم که در جنبش گیالن هم وقتی جناح محافظهتر پیش 

حیدر عمو اوغلی بقدرت رسید، این حزب هم در کمونیست ایران به رهبری 

آن زمان در برابر یک جنبش ضدانگلیسی و ضدحکومت مرکزی قرار داشت. 

یک  .دبو همگانی دیگر دارای دو جناح هایجنبشاین جنبش هم مثل همه 

گیالن بودند که از جمله خواستار فقیر  و بی زمین جناحش کارگران، دهقانان

بخش انقالبی این جنبش را تشکیل كه زمین بودند  حل مسئله ارضی و تقسیم

هللا خان که حتی نیروهای مسلحی و کسانی چون خالو قربان و احسان دادندمي

، و بخش ارتجاعی آن كردندمينمایندگی  را آن، را هم زیر فرمان خود داشتند

متوسط و کوچک گیالن داران   سرمایهکه مورد حمایت بخشی از مالکین، 

اشته، و عمدتا میرزاکوچک خان جنگلی و کسان دیگری چون دکتر قرار د

صرفا  هاآن. چرا که كردندميحشمت و حاجی احمد کسمائی، آن را نمایندگی 

خواستار قطع نفوذ انگلیس و برقراری یک حکومت اسالمی که ما نمونه آن 

 .ددنبو ،بینیممیدر هیئت جمهوری اسالمی  را

کنگره دو کمینترن،  يعلی رغم قطعنامهجناحی که در حزب کمونیست، 

نیروهای ضدامپریالیستی اصرار  يبر سیاست پوپولیستی حمایت از همه

داشت، تحت رهبری حیدر عمواوغلی قرار داشت که برخالف جناح انقالبی، 

مخالف رفرم ارضی و تقسیم زمین مالکین گیالن میان دهقانان بود. جناح 

ی ما باید با طرح مسئله ارضبالعکس ن بود که نظرش بر ای ،در مقابل ،انقالبی

ن را با شعار گرفت هاآنبه نیروی دهقانان و کارگران بی زمین تکیه کنیم و 

زمین بر علیه مالکین که عمدتا در اتحاد با حکومت مرکزی و امپریالیزم 

رتیب ت به اینوارد میدان مبارزه بر علیه هر دو نمائیم و  ،قرار داشتندانگلیس 

ریم که بخش بورژوایی و ناسیونالیستی این جنبش، بخش انقالبی آن را نگذا

 .تحت تأثیر قرار داده، بدنبال خود بکشد
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  نا دیده گرفتن به رهبری حیدرعمواوغلی خواستار   کارسازشجناح  

 جلب مالکین و تشکیل یک جبهه واحدارضی به منظور  يمسئله

یروهای موجود، از دهقانان ضدامپریالیستی و ضدحکومت مرکزی از تمام ن

داران، و کارگران، و درواقع حمایت بدون قید و شرط گرفته تا مالکین، سرمایه

 که. نتیجه هم این شد 1از بخش ارتجاعی جنبش همگانی و ضدامپریالیستی بود

 ايهانست با به میدان کشیدن دهقانان یک جنبش تودنتوجناح نه تنها این 

بطور نیز مت مرکزی سازمان دهد، بلکه خود را بر علیه حکو یقدرتمند

                                                 
دوم حزب که به ابتکار  یمرکز تهیکم یمنتخب کنگره اول حزب بود. ول ستیاول حزب کمون یمرکز تهیکم -1 
باشد، برپا  یو بدون آنکه منتخب کنگره ا مانف،ینر مانیخاور و نر یکنگره خلق ها دییو با تا نترنیکم یاجرائ ئتیه

ره در کنگ رانیا ندهیایبعنوان نم سلطانزادهکه  یحزب )در زمان یبه رهبر یاوغل درعمویشده بود، ضمن انتخاب ح

 امونریپ یتزهائ»برنامه بنام  نیدهد. ا یبرنامه عمل حزب را م نیتدو تیمامور یبود( به و هیدر روس نترنیدوم کم
 تهیکم بیبه تصو 1300 ماهیشد و در د میتنظ «رانیا ستیحزب کمون کیو تاکت رانیا یاقتصاد -یاجتماع تیوضع

مقاله  یشده، خطوط اساس هیته درخانیهمفکران ح یاریتزها، که به  نیکه در ا میمتذکرشو دی. بادیحزب رس یمرکز

نوشته شده  1299سال  لیمقاله اوا میدیاست. )چنان که دمنعکس شده «رانیانقالب ا یاجتماع ادیبن»او تحت عنوان 
  .بود نقراریکنگره حزب از چاپ خارج شده بود(. خالصه تزها از ا نیو قبل از نخست

 .ستیدار هیبه نظام سرما یدار هیقبل از سرما یهادر حال گذاراز نظام رانیجامعه ا - 1

 .است یمانده وابتدائ ارعقبیبس التیا یوضع زندگ - 2

شد ر زین رانیطبقه کارگرا جهی. در نتاستامدهیبوجود ن یمعدن عیرشد نکرده و صنا رانیابزرگ در  عیصنا - 3

 .استنکرده و پراکنده
 .کامل است یدارد و در سرحد ورشکستگ یاربدیهم وضع بس یتجارت هیسرما - ۴

که خود  آن یباالئ اند: بخش کم عده وشده میخود به دو بخش تقس دهند،یم لیرا تشک یعیکه قشر وس ون،یروحان - ۵

ستند ه کیبه مردم و طرفدار اصالحات دمکرات کیآن نزد ینیثروتمندند، طرفدار حکومت شاهند. بخش پرعده و پائ
 .هم شرکت کردند تیو در انقالب مشروط

 .دهندیم لیرا تشک یهزار نفرند، طبقه حاکمه ارتجاع 3ها و صاحبان امالک بزرگ، که در حدود فئودال - ۶

 :قراردارند ریز یها واقشاراجتماعگروه «یطبقه ضد انقالب گانهی» نیمقابل ادر  - 7
 .وران ورشکسته شهیها، صنعتگران و پکارگران کارخانه -الف •

 .شوندیها استثمار مبزرگ و خان نیرحمانه از طرف مالک یکه ب ان،یروستائ -ب •

 .ندبریکسبه کوچک و متوسط، که در سرحد فقر و فاقه بسرم -ج •
 رانیکه در ا یطیشرا نیدر چن یانقالب جانیپانزده سال است در حال ه نکیا»تمام اقشار و طبقات نامبرده  - 8

جهل و خرافات قراردارند... و مادام که نفرت نسبت  یکیاست و دهقانان در تار رمتشکلیکامالً غ یصنعت یایپرولتار

مان ازه تواندیم رانیانقالب در ا نکهی... تصور االهاستو ب هایمنشاء همه بدبخت رانیدر نظر خلق ا گانگانیبه ب
ه هدفش ک ،یبخش مل یفقط در شکل نهضت رهائ رانیبرود، قطعا نادرست است. انقالب ا یستیپرچم کمون ریآغاز ز

و  دیبوجود آ تواندیباشد، م رانیا یو اقتصاد یاسیاستقالل کامل س تیو تثب یرهاندن خلق از اسارت خارج

 ..."ابدیگسترش  مندانهروزیپ
  :دیآیم نیچن ل،یبه تفص فیپس از ذکر وظا و

 خالص ریتداب یدرباره اجرا ی)عدالت( از اقدامات فور رانیا ستیذکر شده در باال، حزب کمون فیحل وظا یبرا"

 سمیلایحکومت شاه و طرد امپر یکوتاه مدت خود را، تا سرنگون کیو تاکت ورزدیامتناع م رانیدر ا یستیکمون
قاجار و  هیمبارزه عل یمتوسط، برا یازگرفته تا بورژو ایاتحاد همه طبقات، از پرولتار هیبرپا س،یانگل

( که یابانیمحمد خ خیچپ، )گروه ش یهابا حزب دمکرات کیمناسبات نزد هیبرپا نیهمچن گانه،یب یهاستیالیامپر

ان )عدالت( خواه رانیا ستیحزب کمون نی. همچن..سازدیم یو روشنفکرانست، مبتن یخرده بورژواز انگرمنافعیب

 ".کوچک خان و امثال او است رزایمانند م ،یبخش مل یآزاد سبا رهبران سرشنا یهمکار
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که در  ايهقربانی توطئه همان بخش ارتجاعی شده، در جلس انهناجوانمرد

جنگل برای حل اختالفات ترتیب داده شده بود، رهبران جناح چپ مثل 

حیدرعمواوغلی، خالو قربان و احسان هللا خان توسط افراد کوچک خان به 

سند. حیدر عمواوغلی هرچند زخمی ربه قتل میشان تربیشگلوله بسته شده، 

ه ه با، ولی در جنگل ركندميخته، فرار او خود را از پنجره بیرون اند شودمي

رود. از دو نفر برد و سرانجام در اثر سرما و گرسنگی از بین میجایی نمی

د خود را نجات توانميو دیگری  شودميدیگر هم یکی همانجا در جا کشته 

و بورژوایی جنبش،  ارتجاعی   ترتیب، بخش  این به برهاند.  مهلکه  از  داده

  .كندميبخش انقالبی را سالخی طبق معمول 

الوقربان و احسان هللا خان که نیروهای مسلح مهمی را نیز در اختیار خ 

داشتند، هر چند جزو جنبش جنگل و از متحدین میرزا کوچک خان بودند، 

میرزاکوچک خان توافق نداشته و در واقع بخش  يهانکارسازشولی با نظرات 

که سرانجام به خاطر سیاست غلط  دادندميانقالبی جنبش جنگل را تشکیل 

آن، قربانی توطئه جناح ارتجاعی آن  کارسازشحزب کمونیست و جناح 

  .شوند می

  کوچک خان و بخش ارتجاعی جنبش جنگل نیز بدنبال سرکوب جناح

ر د ش همه، خودتشگر برابر نیروهای دولتی مضمحل انقالبی ضعیف شده د

های طالش از میان جریان تعقیب توسط نیروهای دولتی در سرمای کوه

قبل از همه خود جنبش جنگل و انقالب  ايهک چنین توطئیهرود. چرا کمی

 .  كندميگیالن را دچار بن بست و ضعف 

افتد. فاق میباز هم این ات( 1921) 1299دوباره چند سال بعد در 

نجا بحث جنبش همگانی نیست. ولی رضاخان خود را در لباس یک ای هالبت

و با کودتا بر علیه دولت مرکزی دیگران را  آوردمیعنصر ضدانگلیسی در 
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. باز حزب کمونیست تحت این عنوان که او نماینده بورژوازی  دهدمیفریب 

وقتی  وكند مياو را تأیید كند ميو برعلیه امپریالیسم انگلیس عمل ملی است 

 .زندمی  هاکمونیسترضا خان میخ خودش را می کوبد، دست به قلع و قمع 

 هستیم.  در زمان مصدق شاهد را ما    مسئله   مینه و باز هم 

ی نهضت ملی است. یعنی نماینده بخشی بخش بورژوای ينماینده مصدق

همان  .است داريایهسرماز نهضت که خواستار حل مسئله ملی در چهارچوب 

ش جنبگویدمياش می گوید، یعنی چیزی که "روی" در کنگره دو در قطعنامه

د خواهميبخش بورژوایی آن که  .ملی در مستعمرات دارای دو بخش است

حل کند، یعنی با حفظ نظام  داريسرمایهملی را در چهارچوب نظام  يمسئله

ت دس که  اینان قطع نماید، بدون ها را در ایرنفوذ مثال انگلیس داريسرمایه

 يخان نماینده مانند کوچک بنا بر اینبزند، و  داريسرمایهبه چهارچوب نظام 

که  زمینی است و بخش انقالبی آن، یعنی دهقانان بیناسیونالیسم بورژوای

. اندبه خاطر آن است که با هر نوع استثمار مخالف مخالفتشان با امپریالیزم

و قصدشان هم از قطع نفوذ امپریالیزم  .داريسرمایه و چه دالیچه استثمار فئو

را مورد استثمار  هاآنداخلی داران   سرمایه ،صرفا این نیست که به جای آن

ندارد و تفاوتی در وضعیت  هاآنقرار دهند، چون چنین چیزی نفعی برای 

 . كندميایجاد ن هاآن

 نهاییقصد  كنندميارزه ک کشور خارجی مبی هاگر بر علیه سلط هاآن

سلطه طبقات  شان این است که سلطه خود، یعنی سلطه اکثریت جامعه،

 زحمتکش را به جای آن برقرار کنند. 

 باقی بمانند و مانند داريسرمایهند در چهارچوب نظام توانمين بنا بر این

در شوروی رخ داد، همین که دست تحت عنوان انقالب پرمنانت آنچه که 

  ارجی و امپریالیستی را کوتاه کردند، در شرایط دمکراتیکی که بهنیروی خ
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بوجود آمده، برنامه خودشان را برای حرکت به طرف انقالب   ترتیباین 

نیروهای  کهاین و به محض  ،كنندميکمونیستی در یک محیط آزاد ترویج 

  زنند.تی میسوسیالیسالزم را برای این کار بسیج کردند، دست به انقالب 

ست در زمان مصدق بایميک جریان واقعأ کمونیستی ی هاین آنچه بود ک

 خودآگاهانه در روسیه   هابلشویک ، یعنی همان کاری کهگرفتمیدر پیش 

ند، هیچ وقت از جناح بورژوایی جنبش ضد تزار نمودرا متعهد به انجام آن 

دفاع که مهمترین حزب آن حزب کادت مشروطه خواه بود، نه تنها مطلقا 

نکردند، بلکه با تمام نیرو دست به افشاگری آن زدند تا نفوذ آن بر جنبش را 

به حد اقل خودش کاهش دهند و بتوانند نیروهای بخصوص دهقانی را از زیر 

 انقالبی مستقل را برای دفاع در اتحاد با کارگران یک بلوکنفوذ آن درآورده، 

 .از انقالب بوجود آورند

از بخش انقالبی جنبش ضد تزار همواره دفاع  هابلشویک در روسیه،

های شد که قدرت دولتی را جناح به اینکردند و هرچند سرنگونی تزار منجر 

ز یکی ا ،کورنیلفاین جنبش به دست بگیرند، ولی زمانی که  کارسازش

بمنظور سرکوب انقالب نیروی خود را به طرف  ،فرماندهان نظامی تزار

درت مسلح بخش انقالبی جنبش که شوراها بودند، پترزبورگ حرکت داد، با ق

 مواجه شد، و یکی دو ماه بعد هم وقتی خود کرنسکی تصمیم به دستگیری

یعنی  ،سرکوب انقالب گرفت، بالفاصله بدست بخش انقالبی و هابلشویک

 سرنگون شد. ها، بلشویک

بر اش مستقل و قاطعانههای سیاست، اگر این بخش انقالبی با بنا بر این

بلکه  ،، نه تنها نقالب سوسیالیستیکردمیهای بورژوازی عمل نعلیه همه جناح

ورگ آمد و پترزبمی کورنیلفچه بسا و ، شدميحتی انقالب فوریه نیز موفق ن

، یا کرونسکی همین کار را انجام کردمیو انقالب را سرکوب گرفت میرا 
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 کی از جانبی هیرویی را کقادر شدند جلوی دو ن  ها، چرا. ولی بلشویکدادمي

رژیم سرنگون شده تزار و دیگری به نمایندگی از جناح راست و بورژوایی 

در  که اینجنبش قصد کنترل و سرکوب انقالب را داشتند بگیرند؟ به خاطر 

شوراها نفوذ و سپس اکثریت داشتند. این نفوذ را از چه طریق به دست آورده 

و احزاب سوسیال بورژوازی   بالوقفه وساله  12بودند؟ از طریق افشای 

 . 1917 – 1905در فاصله رفرمیست 

از همان ابتدا با  هابلشویک من برای شما مفصال شرح دادم که چگونه

بورژوایی و خاطر نشان کردن خرده های ها و جریانافشای پی گیرانه کادت

رد، روس از چه مسیری می گذ داريسرمایهاین که راه پیروزی بر تزار و 

ذهن کارگران و دهقانان را برای کسب قدرت آماده کردند، تا وقتی که 

پی بردند  هاآنبخصوص دهقانان با تجربه عملی خودشان به صحت نظرات 

آورند و نه نه زمین می هاآنو فهمیدند که جناح راست و احزاب دیگر برای 

یه توص  هابلشویک که طورهمانصلح، آنوقت با اقدام مستقل طبقاتی خود، 

ند و هم درا شکست دا کورنیلفهم  ،هاآن ، تحت رهبری سیاسیکرده بودند

 کرنسکی را. 

 اب بورژواییها و احزبدون این تبلیغات، توده دهقان از زیر نفوذ کادت 

که حزب کادت بر بخش بزرگی  1905در  که این، کما آمدبیرون نمی دیگر

جناح راست منجر به شکست   شاز دهقانان نفوذ داشت، همین نفوذ و ساز

 انقالب شد. 

در ایران امروز هم ما همین مسئله را داریم. اگر ما در برابر جناح 

موسوی و کروبی که جناح راست و ارتجاعی جنبش ضد دیکتاتوری را تشکیل 

ها به رهبر کل این   کهرا افشا نکنیم، اگر اجازه دهیم  هاآن، سکوت و دهندمی

، هاآن، زیر فشار جنبش و علیرغم میل ايهو حتی خامن جنبش تبدیل شوند،
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 در خیابان هااینا کنار برود، خب، آن مردمی که تحت تأثیر ی هسرنگون شد

مثل زمان خمینی، وقتی رژیم را کنار زدند، طبیعی است که  اندهها براه افتاد

 روند. کار را در نیمه راه رها کرده به خانه های خود می هاآنبا یک فرمان 

، سرکوب زنان، كنندميآنوقت اولین کاری که موسوی و کروبی  

و سرکوب کارگران، یعنی همان سناریویی است که خمینی یک  هاکمونیست

به اجرا گذاشت. این در مورد هر اپوزیسیون بورژوائی با موفقیت بار آن را 

ارها ن بها، صادق است. ایدیگر هم، از سکوالرها گرفته تا سوسیال رفرمیست

 اتفاق افتاده.  و بارها در تاریخ ما

چند کارگران و دهقانان را در  در زمان مصدق، حزب توده هر 

سازماندهی کرده بود، ولی در لحظه تعیین کننده از انجام  ايهتشکلهای تود

وظیفه انقالبی خودش طفره رفت. اساسا برای چنین کاری ساخته نشده بود. 

بود. یعنی شاه رفته  کورنیلفمرداد همان کودتای  28کودتای  که اینبرای 

بود به خارج و بعد برای سرکوب نهضت ملی، بازگرداندن او به قدرت، و 

باز گرداندن اوضاع به قبل از زمان مصدق، این کودتا با کمک آمریکا و 

خواست روسیه را به شرایط هم درواقع می کورنیلفانگلیس براه افتاده بود. 

 برقرار کند. راآنبرگرداند و حکومت تزار یا از نوع  قبل از انقالب

مرداد بخش ناسیونالیستی و بورژوایی نهضت  28در جریان کودتای 

ملی که نماینده آن مصدق بود، با این پا و آن پا کردنش، با احتراز از اصالحات 

و اقدامات انقالبی بر علیه رژیم شاه و اصالحات اساسی که بتواند توده مردم 

به میدان بکشاند، وضعیتی به وجود آورده بود که عاجز از ادامه نهضت و  را

 تعمیق آن بود، بطوری که عمال به بن بست رسیده بود. 

  30وقتی که دشمن دست به کودتا می زند، مردم بر عکس  بنا بر این
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. در خیزندتیر که هنوز به حکومت مصدق امید داشتنند، به دفاع از آن بر نمی

ا ست ببایميحزب توده با آن تشکالت کارگری و دهقانی که داشت،   جااین

نیروهای مسلحش یا به هر شکل دیگری در برابر این کودتا می ایستاد و در 

 ه. ولی خب، حزب تودکردمیمناسب بعدی برای گرفتن قدرت حرکت  تفرص

 دن کار را نکرد و دست بسته خود را به دشمن تسلیم کرد، و آن همه افراای

 شریف اعدام شدند. 

در نتیجه، نه تنها خود حزب توده بکلی در هم شکسته شد، بلکه کل 

تاریخ بارها و بارها نشان داده  که ایننهضت و جنبش نیز متالشی شد. برای 

ه اش در مبارزی یا تعللکارسازشاست که جناح راست در جنبش ملی، بخاطر 

 داريسرمایهد از چهارچوب توانيماش ندر اصالحات که اینبا دشمن، بخاطر 

 که اینفراتر رود، در نتیجه قادر به پیروزی نهضت و انقالب نیست. برای 

 نیست. و کندن دندان لق از بیخ و بن بورژوازی قادر به اصالحات اساسی 

ینقدر من ا که اینتجربیاتی است که در تاریخ بارها اتفاق افتاده و  هااین

زنم و م، و از روسیه مثال میكنميران مراجعه ای هم، بكنميتکیه  هاآنروی 

نها برای آنست که فهم و درک این تجربیات برای جنبش ای هآورم، همنمونه می

اشتباهات را دوباره مرتکب نشویم. این  کهکنونی ما مهم است. برای اینست 

اشتباهات به معنی شکست جنبش است، به معنی هدر  به اینچون ارتکاب 

ت ، به معنی شکسكنندميفشانی و تالش فتن خون تمام کسانی است که جانر

ام آشخونرستاخیز یک ملت است، و دوباره بیست سال، سی سال در چنگال 

 یک دیکتاتور دیگر قرار گرفتن. 

هم همین اتفاق افتاد. بسیاری جریانات چپ به جای افشای  57در انقالب 

 که یناسلیم این جریان شدند، تحت عنوان ناپذیر خمینی و اصالحات او تتوقف

 ضدامپریالیست است. گویی کاری به قطعنامه کنگره دوم نداشتند. در حالیکه 
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 در واقع اساسا از آن خبر نداشتند. 

  دیگر   شهرهای   و  در دزفول   خمینی به قدرت برسد  که اینقبل از 

گر ا  معیاری هم که شروع شده بود. یعنی حتی با آن  هاکمونیستدستگیری 

این جریان یک جریان انقالبی و ضد امپریالیستی و آنهم در یک کشور عقب 

، کردمیرا ن هاکمونیستبود، تا وقتی که رعایت آزادی کامل می افتاده

، طبق قطعنامه کمینترن حمایت از آن جایز نبود. شدميست با آن مبارزه بایمي

اده بود و نه جمهوری اسالمی انقالبی و ران نه کشوری عقب افتای هدر حالیک

 ،بنا بر این. کردمینکه رعایت آزادی دیگران را ای هضدامپریالیست، و ن

 ایهتاکتیکها از جمهوری اسالمی تا چه حد با حمایت بخشی از چپبینید می

 بود.بیگانه کمونیستی 

بینیم میی این اتفاقات بارها و بارها در تاریخ ما اتفاق افتاده و اآلن وقت

های آدم هااینزنند، بخشی از کسانی مجدداٌ باز دست به همین اشتباهات می

ی تجربه اند. بخش دیگر زه انقالبی بهای ناآگاهی که در مبارناآگاه هستند. آدم

با  کشند، ولییی هستند که فقط از کمونیسم نام آن را یدک میهاکمونیست هم

که  هچجز آن ،نندزمی هر کاری ست به دتعبیراتی به شدت غیر کمونیستی، 

ها ايه، مثل دکتر محیط، مثل اکثریت، تودكندميشان ایجاب وظایف کمونیستی

 دارد.  يانهاکه اصال قصدشان انقالب نیست که خود داستان جداگ

ستگی ب به این، سرنوشت همین جنبشی که ما در پیش رو داریم بنا بر این

م با مسائل آن علمی برخورد کنیم، یعنی بتوانیم نتایج دارد که تا چه حد ما بتوانی

 مان بکار بریم. تجربیات گذشته را در عمل کنونی

 م و این مسئلهكنميبارها و بارها روی این مسئله تکیه  جاایناگر من در 

این  کهبه خاطر اینست   دهمرا از زوایای مختلف مورد بررسی قرار می
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هائی که در حال و آینده، در حال و قدم  بش مامسئله اهمیت حیاتی برای جن

 برداشتن آن هستیم، دارد. 

های بعدی مان به بیراهه خواهند اگر قدم اول را غلط برداریم، تمام قدم

زیر   هاکمونیستن که در تظاهرات عید فطر، همان زما که اینرفت. کما 

تش نقالب سرنوشها پرچم سرخ را پائین کشیدند، تمام مسیر افشار حزب الهی

از قبل تعیین شد؛ همان موقع که کارگران نفت قبول کردند که در ازای پولی 

دهند، شیر نفت را باز کنند و ها برای مخارج خانواده هایشان میکه بازاری

تسلیم روحانیون بشوند، سرنوشت بعدی انقالب تعیین شد. ولی درست هرجا 

ی، جنبش کمونیستی، و نیروهای کار ندادند، جنبش ترقیخواه به اینکه تن 

 دمکرات بر قدرتشان اضافه شد. 

مفتی   اتفاق در ایران افتاد در کردستان هم رخ داد.این  کههمان زمان 

های اسالمی وابسته به جریان خمینی بود، دست زاده که در راس دار و دسته

، دکرمیکه بخش چپ و انقالبی جنبش ملی را رهبری  ،به مخالفت با کومله

پرچم خودشان را در   هاکمونیستکه  شودميو از جمله خواستار این  زندمی

ها حاضر به پذیرفتن این امر ايهها باال نبرند. ولی کوملو حرکت هاتظاهرات

و  كنندميخودشان تکیه  هایخواستو از همان ابتدا قاطعانه بر شوند مین

 ر میی که به بکاهایاکتیکت، و با مبارزات و شوندمیتسلیم بخش ارتجاعی ن

مفتی   ،گذارند بخش انقالبی جنبش تحت تأثیر بخش ارتجاعی آنگیرند نمی

زاده، که البته در آن موقع عددی نبود، و همچنین بخش ناسیونالیستی و 

   .تر و مهمتر بود، قرار گیردآن، حزب دمکرات که بسی قوی کارسازش

ت نیروهای خودشان را مستقال تنها نیروئی هستند که با موفقی هاآن

د کردستان را مثل خواهمي، وقتی رژیم خمینی بنا بر اینو  دهندمیسازمان 

ها برای گرفتن مناطق آزاد . سالشودميسایر نقاط ایران سرکوب کند، موفق ن



 118                                                               و مسئله شرقجهانی   تئوری انقالب

________________________________________________ 

 شودجنگد و سرانجام با افت کل جنبش در داخل ایران است که موفق میمی

مسئله باید این  به  .زاد وادار به عقب نشینی کندپیشمرگه ها را از مناطق آ

ست و قرار هم نبود جمهوری توانميتوجه داشت که کردستان به تنهایی ن

ت ست این کار را بکند که نهضتوانمياسالمی را سرنگون کند. کردستان وقتی 

   .شتافتاری آن میی هو ب گرفت میجمهوری اسالمی در نقاط دیگر هم پا  ضد

بسیار کوتاه بود، حتی همین  رکمن صحرا که دوران عمر جنبشدر ت

نیفتاد. در آنجا هم نیروهای هوادار چریکهای فدائی، مثل خود  هماتفاق 

ها، نسبت به خمینی و جریان اسالمی که به زعم آنان بخش فدائی

، متوهم بودند، و لذا سیاست دادندميضدامپریالیست حاکمیت را تشکیل 

در پیش گرفتند و نتیجتا علیرغم انتظارشان نسبت به آن را  يانهاکارسازش

 توسط سپاه پاسداران در هم شکسته شدند. 

  هاکمونیستاگر  هاجنبشبگویم که در تمام  خواهممين را ای هخالص

بخش انقالبی جنبش را به طور جداگانه و مستقل سازمان ندهند تا بتوانند آن 

بخش راست که ضرورتا در   ه و سرکوبرا به عنوان سدی در برابر توطئ

های اول و دوم انقالب توقف و دست به سرکوب جنبش میزند، همان ایستگاه

بکار برند، اگر در برابر این بخِش راست خودشان را سازمان ندهند، مسلما 

روند. قتل عام ملیونی کمونیستهای همراه خود جنبش سرکوب شده، از میان می

 است.  تلخ نمونه دیگری از این حقیقت  سوهارتو بدست 1966اندونزی در 

رگر ي کاطبقهگری مانع این شوند که ن کار هم اینست که با آگاهای هالزم

بخش راست و ارتجاعی جنبش دنباله روی کنند. چون این بخش   و مردم از

آید. مطالبات خاص خودش را دارد. مطالباتی که هیچ ربطی تمام راه را نمی

کشمکش میان دو جناح ارتجاعی است.  هاآنمردم ندارد. دعوای  ه مطالباتب

در بهترین حالت بدنبال یکی دو امتیاز ابتدائی، در همان ایستگاه اول از قطار 
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بروند.  نکه فراتر از ایكند ميی شان ایجاب ن. منافع طبقاتشوند میانقالب پیاده 

الب را که انق هستندی این اساسا در پی انقالب نیستند، بلکه در پ هاآنچرا که 

ابزار دست خود برای گرفتن یکی دو امتیاز بی اهمیت از دست دشمن کرده 

و بعد بالفاصله با آن سازش کنند، و وقتی که سازش کردند، متحداً دست به 

 سرکوب جنبش و انقالب بزنند. 

از همان ابتدا این هوشیاری را داشته باشیم. اگر این هوشیاری را  دما بای

داشته باشیم، معنایش اینست که از گذشته هیچ درسی نگرفته، یا اساسا چیزی ن

گوید، تکرار که می  شویمميدانیم، و در نتیجه مصداق همان داستانی نمی

تراژدی یک نوع کمدی است، یعنی به طور خنده آور و مفتضحی دائما دچار 

، ، و خودشندكمينسل قبلی را سرزنش آید می. هر نسلی که شویمميشکست 

بطور مضحکی تکرار  رسد، همان اشتباه رااش میدوباره وقتی که نوبت

 . كندمي

ن انقالبات ای هم. در همایهما در طی صد سال اخیر چند بار انقالب کرد

مردم توانستند براحتی نیروی دشمن را در هم بشکنند. از انقالب مشروطه 

 یم سرنگونکردمیکه با آن مبارزه  ما توانستیم رژیمی را 57گرفته تا انقالب 

  درست  یوقت  نیروی مردم  م.ایهبنماییم. ما در این مسیر کمتر کمبود نیرو داشت

د برود، دوست و دشمن را بشناسد، قدرتش خواهميکجا  بداند  رهبری شود، 

ها برابر آن چیزی است که برای سرنگون کردن رژیمی مثل جمهوری ده

ان با یک تکي کارگر طبقهیکتاتور دیگری الزم است. اسالمی یا هر رژیم د

اگر  که ایند دهها رژیم را سرنگون نماید. ما را نترسانید از توانميشانه 

. چنین چیزی نیست. افشا شودميموسوی را افشا کنید بخشی از جنبش جدا 

 ارکسازشکردن جناح راست باعث رهائی بخشی از نیروها از سیطره جریان 

 . شودميپیوستن آن به بخش انقالبی جنبش راست و 
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هایی له، تفاشودمي، رادیکالتر شودميترتیب کل جنبش تقویت این   به

 اهاین. چون كندمي، جنبش را تقویت خود این امرکه شوند  میاز جنبش جدا 

اند، آن را دچار همچون خون کثیفی هستند که وقتی در رگهای جنبش جاری

ند. افزایوقتی که به بیرون ریخته شوند به شادابی آن می، و كنندميرخوت 

گویند. ما هرجا که جنبش مان هایی است که برای فریب ما میداستان هااین

 شکست خورده، جایی بوده که عناصر ارتجاعی را به داخل خودش راه داده. 

در انقالب گیالن میرزا کوچک خان را به میان خود راه دادند. میرزا 

خان با رفرم ارضی که از نظر لنین برای انقالب دمکراتیک غیر قابل کوچک 

. برای چه باید او را به خود راه بدهند؟ 2، مخالفت جدی داشت1چشم پوشی بود

جنبش جنگل دارای جناح چپ بود. جناح چپ آن برهبری خالو قربان و احسان 

داشت. تازه   هللا خان به همان اندازه کوچک خان دو تا سه هزار نیروی مسلح

ک آن، ، در یشوند میبدنبال شکست ژنرال سفید وارد انزلی   هابلشویکوقتی

جناح   . اگر روی همینكنندميچند هزار نیرو را برای جنبش جنگل مسلح 

، دشميچپ و انقالبی جنبش جنگل تکیه شده، و بطور مستقلی سازماندهی 

ند و رسید مین اوال رهبران آن تحت توطئه میرزا کوچک خان به قتل

ها حرکت انقالبی بشوند ، ثانیا با حمایت از جنبش دهقانی ستند منبع دهتوانمي

                                                 
های کمینترن( پس از شنیدن دقیق اظهارات همه ی طرف ها،  بنا به شرح سلطانزاده ... لنین )در یکی از مالقات -1 

ایران، که بخش بزرگی از زمین ها در دست زمین داران است، شعار انقالب گفت: "در کشورهایی به عقب ماندگی 
دهقانی بزرگترین اهمیت را برای دهقانان دارد. و تا آنجا که به خیزش دهقانان مربوط می شود، در کشور ما هم رخ 

 یالد زخم، صمی دهد، و این بدان معناست که ما نباید از سیاست ارضی خود چشم پوشی کنیم." )خسرو شاکری، م

272 .) 
( از زمین داران و اشراف والیات شمالی می خواست 1917)1296نامه های نوشته شده )توسط جنگلیان( در  -2 

تا نیروهای خود را متحد کنند و با اشغالگران خارجی و خائنان داخلی بجنگند. جنگلیان در این نامه ها اطمینان می 

عرض نخواهند کرد، بلکه وظیفه ی مقدس خود می دانستند که حرمت مالکیت دادند که هرگز به حقوق مالکیت آنان ت
(... اورژونیکیدزه نیز در نامه خود به لنین می گوید: "کوچک خان حتی 96همه را رعایت کنند. )همانجا، ص 

 (... سلطان زاده نیز یادآوری می کند که دهقانان270راضی به طرح مسئله ی ارضی هم نیست." )همانجا، ص 

"این ستمکش ترین طبقه" در همه ی ایران به ویژه گیالن، چیزی از حکومت کوچک خان نصیب نبردند... وی می 
گوید که از کوچک خان "شخصا خواست" که به تصویب لوایح اجتماعی ناظر بر تشکیل اتحادیه های سیاسی و 

را دهقانان و کارگران باید اتحادیه های حرفه ای اقدام کند. اما کوجک خان این را زائد دانست و اعالم کرد که چ

را داشته باشند در حالی که می توانند تمام نیازهای خود را )مستقیما( با من در میان  دحرفه ای و سازمانی خو
 (273تی تمام به آنها کمک خوهم کرد." )همانجا، ص بخگذارند؟ به عالوه، من با خوش
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بزرگی تبدیل  ايهستند به نیروی تودنتوامي 1که قویا در شمال وجود داشت

 شوند. 

در زمان مشروطیت وقتی محمدعلی شاه با به توپ بستن مجلس ختم 

سط چه کسانی دوباره تجدید ، مشروطیت توكندميمشروطیت را اعالم 

لی عهایی مثل ؟ توسط جناح چپ انجمن ایالتی، یعنی سوسیال دمکراتشودمي

و نیروهای دمکرات. کتاب خانم هما ناطق را بخوانید، همین علی مسیو  مسیو

ول نبود، مسئ ايهکه ستار خان را که آنموقع آدم شناخته شد هستند و دوستانش

 همان که این. برای كنندميامی انجمن ایالتی تربیت مجاهدین در کمیته نظ

به سازماندهی مستقل مردم، و در تبریز برای دفاع  كنندميشروع  هااینزمان 

دهند. آخوند ارتجاعی تبریز را که غالت از انقالب نیروی مسلح تشکیل می

دارند درهای انبارهای غله خود را به روی مردم را احتکار کرده بود وامی

ند، گیريم، کنترل تبریز را به اتکای نیروی مسلح خود به دست کندباز گرسنه 

دهند و دست و بعد عین الدوله را که از دولت مرکزی آمده بوده، شکست می

 هانآبالفاصله ابتکار عمل انقالبی  .كنندميحکومت مرکزی را از تبریز کوتاه 

یل ن کمیته ستار تشک. در گیالشودميدر بقیه نقاط ایران موجد حرکات مشابه 

های انقالبی که همزمان شکل گرفته بودند، وارد . در تهران انجمنشودمي

                                                 
نجمنن دهقانان با اقدمات فردی و گاه خشونت بار علیه زمین داران "به گفته کنسول انگلیس در رشت، جنبش ا -1 

ستمگر آغاز شد. در کشوری که دهقان اغلب موظف بود در مقابل زمین دار زانو بزند و دختر نو عروس خود را 

ی عپیش از ازدواج در اختیار پسر زمین دار قرار دهد، جای شگفتی نبود که بروز جنبش انقالبی به اقدام های جم
انجامد. دهقانان از تحویل سهم بیشتری از محصول خود سر باز می زدند و از خود در برابر ضابطان، افراد مسلح 

دهقان در  100خان یا قزاق های اعزام شده از سوی دولت، دفاع می کردند... یک نمونه آن بست نشستن حدود 

رداخت سهم محصول به زمین دار بود." )زخم مسجد خواهر امام در رشت به عنون نشانه ای از خود داری از پ
 -(...جنبش دهقانی که آشکارا از حمایت اعضای رادیکال انجمن )انجمن ایالتی گیالن61میالد، خسرو شاکری، ص 

از من( برخوردار بود، به سرعت همه گیالن را فرا گرفت... سه هزار دهقان که در امالک امین الدوله کار می 

نهاد خودگردان از پرداخت سهم معمول ارباب امتناع ورزیدند... در بخش دیگری از گیالن،  کردند، با برپایی یک
(... 63-62دیلمان، دهقانان سر به شورش برداشتند، زمین داران را راندند و پرچم سرخ برافراشتند. )همانجا، صص 

 42گیری امین الدوله، مالک حدود حادثه ای که بسیاری از طرفداران مرفه جنگلیان را تکان داد و نگران کرد دست

قیام کرده و شوراهای دهقانی خود را تشکیل  1286پارچه آبادی ثروتمند لشت نشا، بود، که دهقاناِن آنها در تابستان 
 (.110داده بودند )همانجا، ص 
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دهند. ولی نیروهای و صف انقالبی خود را تشکیل میشوند  میمیدان مبارزه 

ند هماهنگ با مجاهدین تبریز بسوی خواهميانقالبی در گیالن و اصفهان وقتی 

ا سرنگون نمایند، دست به سازش با تهران حرکت کنند و حکومت مرکزی ر

زنند. در گیالن سپهدار اعظم، یک فئودال ارتجاعی را عناصر ارتجاعی می

نها نه ت  بوده، ايهکه اختالفش با محمد علیشاه از نوع اختالف موسوی با خامن

ه بسپارند، دهند، بلکه حتی فرماندهی قوا را نیز باو میبه میان خود راه می

ی از مخالفان محمد علی شاه تربیشکه اگر این هم بیاید، عده خیال خام  این

. نفراتش شاید شودمي. نه، جبهه شما قوی نشودميجبهه ما قوی ، و آیندمی

و سرانجام شما را بزمین  شودميزیاد بشود، ولی خون در گردشش آلوده 

 زند.می

 یصمصام السلطنه و سردار اسعد بختیاری، از سران ارتجاعی بختیار

بیون هم انقال  جااینآیند و در از اصفهان می اندهکه با انگلستان آمد و رفت داشت

رسند، بالفاصله بعد از . به تهران که میكنندميحرکت  هاآناز سر سادگی با 

 دكننميرهبران ضدانقالبی  این  کهسرنگونی محمد علی شاه، اولین کاری 

  ند.نمایمجاهدین را خلع سالح می

، های انقالبیکه جزو همین نیروهم اینست که حیدرعمواوغلی  جالب

راست در حزب کمونیست، یعنی کسی که های سیاستولی ادامه دهنده و بانی 

که بعدا مشخصه كند ميهای کنگره دوم سیاستی را دنبال به جای قطعنامه

 أیر که من بعدا بآن خواهم پرداخت، ،شودميشناخته شده استالین های سیاست

تجاعی بعد از فتح ترتیب، نیروهای اراین  به .دهدمیبه خلع سالح مجاهدین 

 زنند.دست به خلع سالح و سرکوب انقالبیون می تهران و پیروزی

فت ست نه تنها مخالبایمياین در حالیست که سیاست درست کمونیستی 

اهی آگباید این فهم و  هاآنبود. با خلع سالح، بلکه حتی مسلح کردن مردم می
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داشتند که بخش راست جنبش همین که به پیروزی بر دشمن دست یابد را می

ا زند. باید این ردست به سرکوب جناح های انقالبی می و به مقصد خود برسد

. قدر مسلم مجاهدین كردندميفهمیدند و خود را برای مقابله با آن آماده می

 .قاومت کردندبرای همین حاضر به خلع سالح نشده و قهرمانانه م

های چپی که آنقدر راحت توسط خمینی در هم شکسته ها و گروهسازمان 

شدند تنها به خاطر قدرت خمینی نبود، بلکه همچنین به خاطر این نیز بود که 

به ماهیت خمینی توهم داشتند، و لذا خود را آماده برای مقابله با سرکوب 

ان به سپهدار اعظم و سردار نکردند. همان توهمی که انقالبیون رشت و اصفه

 اسعد داشتند. 

 را نآنیروهای چپ اگر از قبل ارزیابی درستی از خمینی داشتند، یعنی 

به عنوان یک جریان ارتجاعی که سرانجام دست به سرکوب نیروهای انقالبی 

ند، بطریق اولی خودشان را برای یک چنین گرفتمیخواهد زد در نظر 

ند. مانند کردستان که شدمياین طور قلع و قمع نو  كردندميسرکوبی آماده 

 دچار این توهم نشدند.

و در یک جنگ نابرابر شکست  كنندميبهرحال، مجاهدین مقاومت 

و با از بین رفتن نیروی مسلح و انقالبی  شودميخورند و ستارخان هم کشته می

 رسد. مجاهدین داستان مشروطیت هم به پایان خود می

رسد اولین فرمانش خلع سالح مردم به قدرت می که همینخمینی هم 

ها را پس بدهید. این سناریویی زنند که اسلحهاست. بدستور او همه جا جار می

گویید جوانان ما و حاال شما می  شودمي تکرار   ما  در کشور  است که دائما

 خیلی آگاه هستند و یا مردم ایران آگاهیشان خیلی باال رفته؟ 

 است. انقالب احتیاج به   بسیار پر پیچ و خمی  راه     ه انقالبنخیر، را
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ت رهبرانی که بتوانند با قاطعی قدم بعدي چیست؛رهبرانی دارد که کامال بدانند 

های دشمن را در اشکال مختلف خنثی کنند. انقالب و هوشیاری کامل توطئه

م لنین گفتر تپیشکه  طورهمانبلشویکی برای چه پیروز شد؟ برای همین که 

دانست در چه مسیری باید پیش برود. تمام حرکاتش بر از همان ابتدا دقیقا می

بود که نه به شکل خودساخته و تخیلی، بلکه بر اساس  ايهاساس نقشه و برنام

 از که اینتحلیل درست از شرایط موجود، بدقت از قبل طراحی شده بود؛ و 

غلط ای هسیاستها و ادرست و تاکتیکهمان ابتدا با افشای پیگیرانه حرکات ن

تربیت و آماده نماید که  را احزاب دیگر توانسته بود نیروی کارگری معینی

 های درست بردارند. های سیاسی گامبتوانند در پیچ و خم

های تاکنونی چپ چه بوده. این که علت شکست  شویمميحاال متوجه  

ذیر ست که سوسیالیزم امکان پنیست که چپ همیشه باید شکست بخورد. این نی

ه که پیروزی عملی نیست. بلک دهدمیها نشان شکستاین  کهنیست. این نیست 

های تاریخی درست عمل فهمیم که اگر در آن بزنگاهبالعکس، حاال می

  د.شدن پیروز هابلشویک که طورهمانیم، شدميیم، صد درصد پیروز کردمی

ها و تاکتیک با این که راجع به هابلشویک حتی این را بگویم که

کامال روشن بودند، با اینحال، هرجا هم که شکست  شانهاستراتژی آیند

های باثبات رسیده خودشان عمل خوردند، به خاطر این بود که بر اساس تئوری

   نکردند و یا نسبت به آن غفلت ورزیدند.

معروف های ، زمانی بود که کنگره دوم برگزار و قطعنامه1920سال 

ات و نیمه مستعمرات های انقالبی در مستعمردر مورد نحوه برخورد به جنش

در روسیه ، دژ ارتجاع اروپا، انقالب بلشویکی  1917در  بتصویب رسید.

 هایجنبشاین انقالب دنیا را به لرزه در آورده بود. در همه جا  .رخ داده بود

 برخاسته بودند. در اروپا: در هاآنادامه راه  و هابلشویکاز انقالبی به دفاع
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بوداپست، وین، مونیخ، باواریا، کلن، و سایر شهرهای آلمان و در شهرهای 

های ایتالیا شوراهای کارگری تشکیل شده بود. در آلمان کارگران دولت

پادشاهی را تماما به زیر کشیده بودند، هرچند هنوز حکومت بلشویکی برقرار 

اشرافیت که  SPD)درآلمان )ها  دمکرات سوسیالجناح راست بود.  نشده 

منشویک ها در روسیه کارگری در آلمان را نمایندگی می نمودند و همچون 

متحد شده، مثل حکومت در آلمان  داريسرمایهبا ارتجاع عمل می کردند، 

   .کمونیست و رادیکال قرار داشتند، در برابر نیروهای در روسیه  کرنسکی

ن، جمهوری سوسیالیستی گیالن برپا و حزب در ایران، در منطقه گیال

جنگل در صدد حمله به تهران و یکسره کردن کار بودند.  کمونیست و نیروهای

در بسیاری از مناطق آسیایی، به تقلید از روسیه شوروی، شوراهای کارگران 

، تشکیل شده در حال مبارزه بر علیه نیروهای ارتجاعی بودندكه  ،و دهقانان

 هاشویکبل سم انگلیس در سطح وسیعی در دنیا زیر ضربه بود و. امپریالیبود

در حال اوج گیری بودند و بدون هیچ تردیدی انتظار داشتند که بزودی در 

 اريدسرمایهآلمان و سایر کشورهای اروپائی انقالب به پیروزی رسیده، کار 

 شود. این را واقعا انتظار می کشیدند.   در سطح جهان یکسره

نان شرایط امیدبخشی به وجود آمده بود که در شوروی هر بهرحال، چ

ه ببخصوص آلمان در اروپا  داريسرمایهآن منتظر این بودند که خبر سقوط 

که مارکس و انگلس پیش بینی کرده بودند با  طورهمانگوششان برسد و 

 ی انقالب جهان به دایره انقالب،  اروپا  داريسرمایهپیوستن چند کشور معظم 

   ق بشود.محق

، تحت چنین اوضاع و احوالی است که هر نیرویی که به بنا بر این 

 حمایتمورد خواست، های اروپایی برمیمخالفت با انگلیس و امپریالیست
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. تحت چنین شرایطی است که مثال در افغانستان یک انقالب گرفتقرار مي

ان هللا خان یک که در رأسش امان هللا خان قرار دارد. ام  دهدمیدرباری رخ 

، و در یرفراگهای ضد امپریالیستی فرد درباری بود که تحت تاثیر موج حنبش

، منجمله برقراری فدراسیونی از کشورهای اسالمی اشپی اهداف پان اسالمی

زند و ها در افغانستان میانگلیس  ، دست به اقدام بر علیهاو بزعامت خود

در افغانستان خاتمه دهد و اصالحاتی  اهآند که به نفوذ و سلطه گیرميتصمیم 

 1را برای مدرنیزاسیون افغانستان آغاز نماید.

 ، در واقع فردیرود میامان هللا خان که پدر استقالل افغانستان بشمار  

که  ئیهاآن. نمونه باشد ميناسیونالیست و متعلق به جناح راست نهضت ملی 

 کمونیستی( مورد حمایت ایهفعالیتباید بطور مشروط )بشرط تحمل کامل 

 اطمینان داشت. هاآنست به بایميهایی که نقرار گیرد. از همان هابلشویک

هم مسلما به او اطمینان نداشتند، هر چند سعی داشتند از اقدامات   هابلشویک

                                                 
سما اعالم می دارد استقالل افغانستان را به دولت انگلیس ر 1919جوالی  25امان هللا خان پادشاه افغانستان در   -1 

تن به قبول استقالل افغانستان می دهد. امان هللا خان  1921و دولت انگلیس بدنبال یک سلسله جنگ ها سرانجام در 
هر چند در ابتدا، در مبارزه با انگلیس ها خود را در کنار بلشویک ها قرار داده و روابط دوستانه ای را با آنها 

بانی آنها نیز برخوردار می گردد، ولی بعدا با حمایت از شورش پان اسالمیسیتی برقرار نموده، از حمایت و پشتی

انور پاشا در بخارا که جنبشی ارتجاعی بر علیه بلشویک ها بود، در زمره مخالفین دولت شوراها در می آید. با 
ز قرار و همچنان افروکش انقالب جهانی و تغییر سیاست دولت شوروی مجددا روابط دوستانه ای بین بین آندو بر

، بدنبال بازگشت از سفر اروپا، پس از 1928کمک های نظامی و اقتصادی دولت شوروی برخوردار می گردد. در 

کشمکش هائی که با مالیان و مرتجعین اسالمی بر سر اصالحات مورد نظر خود داشته، سرانجام تصمیم به اجرای 
رفع حجاب و آزاد ساختن زنان، ترک لباس سنتی مردان و  یک سلسله اصالحات از جمله تاسیس مدارس دخترانه،

استفاده از کاله و لباس اروپایی، و اقدامات دیگر می گیرد که با مخالفت و شورش و طغیان مالیان و روسای قبایل 

مواجه و سرانجام به عقب نشینی و سپس کناره گیری وی منجر می گردد. بر اساس این مصالحه مواد زیر به توافق 
 رفین میرسد:ط

نظارت عالیه شورائی متشکل از روحانیون، رهبران قبایل و مامورین دولتی بر قوانین و اقدامات دولت و اطمینان  -1

 بر انطباق آنها بر موازین شرعی.
  ـ لغو خدمت سربازی اجباری و اعالم بازگشت به نظام سنتی سربازگیری از میان قبایل 2

  .روحانیون مسلمان را با خطر رو به رو می سازند ـ لغو همه قوانینی که منافع 3

  .ـ روز جمعه مجددا روز تعطیل اعالم می گردد 4
 ـ تشکیل کرسی مدعی العموم دولتی جهت مبارزه با رشوه خواری.   5

ـ پوشیدن چادر برای همه زنان اجباری اعالم می گردد. همه مدارس دخترانه تعطیل و دخترانی که برای تحصیل  6

  .خارج فرستاده شده بودند، به کشور برگردانیده شوندبه 
 ـ لغو ممنوعیت ازدواج با دختران نوباوه.7

 ـ لغو پوشیدن اجباری  لباس های اروپایی 8
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و احساسات ضد انگلیسی و استقالل طلبانه او به نفع خود و به نفع تقویت جبهه 

ا در رده مسلما افغانستان ر هابلشویک لیس استفاده کنند.ضد امپریالیستی انگ

 که در آن روابط فئودالی و پاتریارکال حاکم است. دادندميکشورهایی قرار 

بمعنای اخص آن، یعنی  داريسرمایههنوز یعني از زمره كشورهایي كه در آن 

 دسرمایه صنعتی و پرولتاریا بوجود نیامده و اگر هم بوجود آمده هنوز رش

   .است چندانی نکرده

یادمان هست که لنین در پیش نویس قطعنامه خودش موکدا گفته بود در 

این نوع کشورها هر چند ما موظفیم از این بورژوازی یعنی از نهضت 

بر علیه انگلیس حمایت کنیم، ولی باید مراقب   دمکراتیک موجود -بورژوا

مدام  یک لحظه هم از افشای حفظ کنیم، یعنی باشیم که استقالل طبقاتی خود را

ن بورژوازی باز نمانیم. یعنی وقتی که رو به مردم یاي انهماهیت استثمارگر

داریم و از اقدام این بورژوازی ناسیونالیست در مبارزه با انگلیس حمایت 

یم، دائم به کارگران و دهقانان بگوییم که فریب این حرکات را نخورند. كنمي

از قید استثمار و رهائی  هاآنملی باعث آزادی فکر نکنند که استقالل 

بگوئیم که اگر ما فعال از این بورژوازی دفاع  هاآنبه  ؛شودميشان افتصادی

ا به امپریالیسمی که همه ج نیزیم، برای اینست که بتوانیم از اینطریق كنمي

دلیل است که از امان هللا خان  به اینزیر ضربه است ضربه دیگری بزنیم. 

دانیم قرار بود این حمایت، نه تنها همراه با انتقاد و یم. تازه میكنميایت حم

افشای دائمی از ناسیونالیسم بورژوایی، و آنهم موقتی، یعنی فقط در مراحل 

رژوازی بواین  کهاولیه جنبش دمکراتیک باشد، بلکه تنها بشرطی مجاز باشد 

مر تبلیغ در ا هاکمونیستت انقالبی باشد، یعنی کوچک ترین ممانعتی از فعالی

کمونیسم و متشکل کردن کارگران ایجاد نکند. برای همین است که بنا به 

تصمیم کنگره و به منظور اصالح پیش نویس لنین، در قطعنامه مصوبه، همه 



 128                                                               و مسئله شرقجهانی   تئوری انقالب

________________________________________________ 

دمکراتیک به حمایت از جنبش  -جا، عبارت حمایت از جنبش بورژوا

 .شودميانقالبی تبدیل  -ناسیونال

. ندكميان هللا خان با انگلیس البته سر و صدای زیادی بپا مخالفت ام

حمایت آمیزی است که او برای شخص لنین می فرستد 1يهمهمتر از این، نام

گوید که من یک کمونیست نیستم ولی از آنجایی که قصد بیرون که در آن می

  هاکمونیستارم خودم را متحد طبیعی  د را   ریختن انگلیس ها از خاورمیانه

 قرارتشویق مورد و او را در کار خود  دهدمیمی بینم، و بعد لنین هم جواب 

                                                 
مدافع بزرگ و انسان دوست تمدن بشری، مخلص و حامی خلق های شرق و دوست دولت و ملت افغانستان آزاد،  -1 

 .بزرگ روسیه، حفظه هللا عالیجناب رئیس جمهور جمهوری

به مناسبت پایان رضایت بخش مذاكرات اخیر در باره بنیان گزاری روابط دوستی و همسایگی میان دولتین جمهوری 

شوروی روسیه تحت ریاست جناب عالی و دولت علیّۀ ما که منتج به پیمان دوستی شده است، تبریکات خویش را به 
 یم داشته مسرت خود را ازین بابت ابراز می دارم و آرزو دارم که پیمان فوقدوست عالیقدرم رئیس جمهور لنین تقد

 .الذكر با تمام مقررات مربوطه هرچه زودتر تصویب و عملی گردد

نظر به این که دولت جمهوری شوروی روسیه اهداف و همدلی های توأم با خلوص نیت خود را بسوی سرنگونی 
جهان و خاصتاً بسوی رهایی خلقهای شرق از استبداد امپریالیست های جهانی کلی سیاست های امپریالیزم در سراسر 

و بسوی بنیان گذاری شرایطی سمت و سو داده است که هر ملتی خودش بمثابۀ یک دولت سرنوشت خود را تعیین 

وی کند، این موضوعات خود عالی ترین دلیل آرزومندی تنظیم روابط میان دولت علیّۀ ما و دولت جمهوری شور

روسیه می باشد. همچنین تعهدات متقابل ما در ارتباط با خاطرجمعی های داده شده در مورد حفظ استقالل کامل دولت 

های بخارا و خیوه، که در پیمان منعقده در ارتباط با این سیاست آمده است، از نظر ما ثبوت مجسم این مفکوره های 
 .آزادیخواهانه می باشد

که از چندی به اینسو در پایتخت ما بسر می برد در مورد افکار و اهداف شریفانۀ دولت از واالحضرت جمال پاشا 

جمهوری شوروی روسیه در ارتباط به آزادسازی همه جهان شرق شنیده ایم و در مورد این که دولت متذکرۀ شما با 
بموجب پیمان مذکور  دولت تركیه که در جنگ کنونی هدف ناموجه ترین حمالت قرار گرفته عقد پیمان نموده و

کمک های مادی و معنوی ارائه داشته است مستحضر شدیم. این توضیحات و معلومات امید و اعتقاد ما را به اعمال 

 .دولت شما بیش از پیش تقویه و تأیید می کند
انۀ وستدولت افغانستان در مورد این هدف مشترک که به آن اهمیت بسزا قایل است و آنرا اساس سیاست های انساند

خود در قبال همه بشریت قرار داده است امید وافر دارد و با تمام قوأ و در هرزمانی حاضر به تعقیب و ادامه دوستی 

متقابل میان ما می باشد. ازین لحاظ دولت افغانستان امیدوار است که صداقت آمال و آرزوهایش با احترام و مراعاتی 
اینجانب به قوی ترین وجهی امید دارم که بخاطر تحقق این آمال و آرزوها  که شایستۀ آنست از جانب شما مقابل شود.

جناب شما بصورت خاص تالش هایی را تسهیل کنید که بخاطر رسیدن عاجل به برخی امور ممکن صورت می 

کم حگیرند. پیمانی که منعقد نمودیم اساس دوستی صمیمانۀ ماست و شکی نداریم که این اساسات در آینده بیشتر مست
 .و منضبط خواهند شد ودست یابی به اهداف واال و آرزوهای جانبین را میسر خواهند ساخت

از آنجاییکه آرزومندی علیای ماست که برخی سؤتفاهماتی که قبالً از طرف مقامات هردو جانب در روابط جاری 

جراات الزم صادر گردیده میان دولتین بمیان آمده است بزودترین فرصت رفع گردد لذا بمرجع مربوطه دستور ا
است. امیدوارم جناب عالی در قسمت خود بخاطر تسهیل هرچه بیشتر روابط دوستانه میان جانبین به مراجع مربوطه 

دستورات الزم صادر فرمایید. خاصتاً از جناب عالی خواهشمندم تا به کمیسار امور خارجه در خصوص قبولی 

امور خارجۀ ما در مورد عده ای از موافقتنامه های مکملۀ موضوعات  هرچه زودتر پیشنهاداتی که از جانب وزیر
اقتصادی و نمایندگی قنسولی ارائه گردیده است از دادن هدایات الزم مضایقه نفرمایید تا مناسبات میان دولتین هر 

 .چه مؤکدتر و منسجم تر گردد

ت می گیرند روزی به موفقیت نایل آیند. امیدوارم که تالشهای ما که به هدف آزاد سازی سراسر مشرق زمین صور
 امیر امان هللا     دوست شما   .متمنی ام در اخیر احترامات فوق العاده مرا پذیرا شوید
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 .1د دهمی

هزار سرباز انگلیسی موفق  360البته امان هللا خان در جنگ خود با 

بر علیه  درباری  قیام  همین   ولی می گردد،   متارکه به  ناچار  و شودمين

  هایکبلشو خودش را متحد طبیعی انگلیس و این که به لنین نامه می نویسد و

 هابلشویک ، غوغایی براه می اندازد. این، اوال، صحت تاکتیکكندمياعالم 

که گفته بودند نهضت ملی در کشورهای تحت سلطه چنان   دهدمیرا نشان 

 برشرقها امپریالیستنیروی بزرگ و مهمی است که اگر ما بر علیه سلطه 

 ها نهضتنیم و نشان دهیم که در کنار این بطور جدی و صادقانه مبارزه ک

                                                 
 خدمت اعلیحضرت امیر افغانستان -1 

 العاده آن اعلیحضرت رسید ونامٔه گرانبهای اعلیحضرت شما بتوسط جناب فخامت نصاب محمد ولی خان سفیر فوق

اسم تحیت شما و تقدم در برقرار کردن روابط دوستی فیمابین دو ملت بزرگ روس و افغان باظهار مراتب از مر

 .تشکر خود مبادرت مینمایم
از اولین روزی که ملت افغان برای تحصیل استقالل خود در نهایت جاللت آغاز مبارزت نمود حکومت کارگران و 

غانستان فوراً شناخته استقالل کامل افغانستان را رسماً تصدیق نمود و کشاورزان روسیه ترتیب تازٔه کارها را در اف

برای برقرار کردن روابط مستحکمه و دائمه میان مسکو و کابل سفیر خود را روانٔه افغانستان کرد. امروز افغانستان 

فٔه ه شده است که وظیآبادان در تمام جهان یگانه دولت مستقل اسالمی میباشد و بحکم قضا و قدر ملت افغان برگزید

بزرگ تاریخی را بجا بیاورند یعنی جمیع ملل اسیر شدٔه اسالم را دور خود جمع کرده آنها را براه آزادی و استقالل 
 .رهنمائی کند

حکومت کارگران و کشاورزان روسیه به سفیر خود مقیم دربار افغانستان دستورالعمل داده است که برای بستن 

وستی و غیره با حکومت ملت افغانستان داخل مذاکرات بشود. مقصود از بستن عهدنامهای عهدنامهای تجارتی و د
مذکور نه تنها استحکام مناسبات دوستانه دو دولت بهمجوار و فائدٔه بزرگ ایشان است بلکه مقصود آنست که ما 

داً مبارزت میباشد متحباتفاق افغانستان برضد انگلیس که بزرگترین دولتهای حریص جهانگیری و غارتگری عالم 

کنیم. دولت انگلیس چنانکه اعلیحضرت شما در نامٔه خودتان خیلی صحیح اشاره کرده اید تا کنون از ترقی آزاد و 
 .ملت افغان مانع بوده است و ملت افغان را از نزدیکترین همسایگانش دور کرده صلحجویانهٔ 

لعادٔه محترم اعلیحضرت شما اطالع یافتم که اعلیحضرت ااز صحبت با جناب فخامت نصاب محمد ولیخان سفیر فوق

شما میلی دارید در باب معاهده های دوستانه در کابل مذاکره شود و همچنین ملت افغان آرزو دارد از ملت روس 
برضد انگلیس معاهدٔه حربیه دریافت کند. حکومت کارگران و کشاورزان روسیه مایل است این معاهده را بطریق 

ملت افغان بدهد و عالوه بر آن میخواهد تجاوزاتی که از طرف حکومت امپراطوری سابق روسیه شده است اکمل به 

از روی عدالت و انصاف تالفی کند. از طرف ما به سفیر اعلیحضرت شما تکلیف شده و به حکام ما در ترکستان 
مسیون مختلط تشکیل داده شود تا دستورالعمل داده شده است که از برای اصالح سرحدات روسیه و افغانستان کو

اینکه با مراعات عدالت، انصاف و حقوق و میل اهالی مقیم در سرحدات بر خاک افغانستان توسیع داده شود. ما 

امیدواریم که این کومسیون با تصویب اعلیحضرت شما فوراً مشغول بکار شده مأموریت خود را با بسته شدن 
 .ن که در کابل عقد خواهد شد و در یک وقت بانجام برساندنامه میان روسیه و افغانستااتفاق

سیم با حکومتهای دول مجاورٔه روسیه از برای تأمین بموجب میل سفیر اعلیحضرت شما حکومت ما با تلگراف بی

راه سفر سفارت افغانستان بسمت اروپا و امریکا مخابره کرد و لیکن جای تأسف است که دسائس همان دولت مغرض 
اید مانع از اجرای نقشٔه اعلیحضرت شما شده و سفارت افغانستان یحضرت شما در نامٔه محترم خود اشاره کردهکه اعل

مجبور شد که راه دیگر اختیار نماید. با کمال خیرخواهی سفارت مذکور را رخصت کرده از طرف حکومت کارگران 

امضای ایلیچ لنین  رئیس  .خلصانه میرسانمو کشاورزان روسیه به اعلیحضرت شما و به همٔه ملت افغان سالم م
 مجلس شورای کومیسرهای ملی
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 . كنندميبه طرف ما آمده، به تغییر تعادل قوا بنفع ما کمک  هاآنهستیم، 

جنبش ملی به طرف  های بورژواییالبته توجه داشته باشید آمدن بخش

  خان، یکی هم به خاطر این بود که مبارزاتها، مثل امان هللابلشویک

های اروپایی و برخورد ها و سایر امپریالیستگلیسبر علیه ان  هابلشویک

اش را در مورد ایران دیدیم، چنان موجی با ملل شرق که نمونه هاآن يصادقانه

اندازد که حتی این در میان ملل شرق براه می  هابلشویکاز هواداری از

 سدست به اقداماتی در مخالفت با امپریالیسم انگلیشوند مینیروها نیز ناچار 

ه ببتوانند در میان مردم محبوبیت کسب کنند و هم  که اینبزنند. هم به خاطر 

عادل رو به پایان است و تها امپریالیستحکومت  كنندميدلیل که واقعأ فکر  این

 قوا واقعا در حال بهم خوردن است. 

خورند، ولی بهرحال، هرچند امان هللا خان نیروهایش شکست می

 استقالل افغانستان را به رسمیت بشناسد. چرا کهشوند میها مجبور انگلیس

احساسات عظیمی که در میان ملل شرق، بر علیه انگلیس، در جهت استقالل 

 ها اصال این امکان را به انگلیس  بوجود آمده بود،  هابلشویکملی و دفاع از

 که بخواهند این کشورها را بشکل سابق، شکل مستعمره، نگه دارند. دادمين

  توسط 1907، بعد از افشا و لغو قرارداد هم که در ایران دانیدمی

بینند رقیبشان از صحنه خارج شده، اول ها میها، وقتی که انگلیسبلشویک

جای آن را بگیرند و ایران را به تنهائی تحت  1919با قرارداد  كنندميسعی 

ن، با قالل ایراترتیب که با برسمیت شناختن استاین  بهنفوذ خود در آورند. 

، این نیروی نظامی را تحت کنترل و تربیت کنترل قوای باقیمانده قزاق

 ، ایندهندمیکه به دربار ایران  ايهخودشان قرار دهند و با وام دو میلیون لیر

یلي خمنتها   بار به طور غیرمستقیم سلطه خودشان را بر ایران برقرار کنند.
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ذکر شده در باال، بخصوص وجود  رایطرسند که تحت شن نتیجه میبای زود

احساسات عظیم ضدانگلیسی در میان مردم، چنین امکانی وجود ندارد و لذا 

خود، قبل از آنکه قرارداد مزبور را که مخفیانه با وثوق الدوله امضا کرده 

نهند و به تاکتیک جدید روی کار بودند علنی و به اجرا بگذارند، کنار می

 .شوند میخان از طریق کودتا متوسل آوردن عامل خود رضا 

هم دوباره، ظاهرا تحت تاثیر تظاهرات ضد انگلیسی رضا  هاکمونیست

 هایتاکتیکان، ولی در واقع بخاطر راست روی، بیگانگی و عدم پیروی از خ

از او حمایت، و سپس بدست خود وی سرکوب   کمونیستی مصوب کنگره دو،

 .شوند میو مضمحل 

ورپاشا است.انورپاشا از صاحب منصبان نظامی عثمانی ان نمونه دیگر 

های جوان و اوضاع . او هم وقتی بدنبال کودتای ترک1و یک فرد مرتجع بود

ضدانگلیسی بوجود می آید، مثل امان هللا خان   مساعدی که برای احساسات

گذارد که قرار و مدارهایی می هاآنو با كند مي هابلشویک ابراز تمایل به

های مربوط به خودش، نیروهای درباری و ارتجاعی را بر علیه انگلیس نیرو

هم برای تقویت جبهه ضدانگلیسی  هابلشویک متشکل و به حرکت در آورد.

که از این اقداماتش  كنندميزنند و با او توافق دست یاری او را کنار نمی

 حمایت کنند.

طعنامه مصوب خودشان از ق هابلشویک است که درواقع ايهاین نمون

ن ارزیابی شا کهاین . البته شاید آگاهانه. چرا؟ برای كنندميکنگره دو عدول 

این بوده که حاال که انقالب جهانی در حال پیروزی است و این همه نیروهای 

                                                 
( که در خالل نقشهای نظامی و سیاسی که در عثمانی 1922آگوست  ۴ - 1881نوامبر  22اسماعیل انور ) -1 

ه ( شناختEnver Bey( یا انور بی )ترکی:Enver Paşaداشت از سوی اروپاییان بیشتر با عنوان انور پاشا )ترکی:

میشد، داماد خلیفه عثمانی، از فرماندهان رده باالی ارتش عثمانی و از رهبران ترکان جوان بود. او فرماندهی کل 
 ارتش عثمانی را هم در جنگ بالکان و هم در جنگ جهانی اول بر عهده داشت. 
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ریزهای ارتجاعی در خیانت انقالبی را در میدان و در اختیار دارند، این خرده

ند ایفا کنند و واقعأ هم نقش توانميهمی را نو ضربه زدن به انقالب هیچ نقش م

ستند ایفا نمایند که مثال از درون به جنبش انقالبی ضربه توانميمهمی را ن

 منتها ؛به انحراف بکشانند را آنتحت شعاع خود قرار داده و  را آنا ی هزد

 یبا انگلیس هم استفاده کنند و از نیرو هاآناز تضاد  كنندميسعی  هابلشویک

استفاده نمایند.  هاآنها و منزوی کردن برای ضربه زدن به انگلیس ها نیزآن

طور ، حداقل آنمالحظات هیچ یک از این که این. برای كنندميولی البته اشتباه 

   افتد.که باید، اتفاق نمی

 میفرستدنامه معروفش را برای لنین  که ایناوال، امان هللا خان بعد از 

ن است که به ای هاش با روسیکه شرط ادامه دوستیكند ميالم اع  ندکی بعدا

 مسلمانان بخارا استقالل داده شود. 

پان اسالمیستی بعضی روسای قبایل  -داستان مسلمانان بخارا شورش ارتجاعی

به تحریک و  1921بر علیه دولت شورائی کارگران و دهقانان است که در 

   ت.اسدر منطقه ی یک حکومت اسالمی برپائآن  رهبری انورپاشا برپا و قصد

 هاکمونیستامان هللا خان هم که همین چندی پیش خود را متحد  

اش مورد حمایت انگلیسی دانست و در افغانستان هم به خاطر اقدامات ضدمی

تحت تاثیر قیام قبایل مسلمان در بخارا امیدوار شده ، شتافکار عمومی قرار دا

بر علیه امپریالیسم انگلیس، چیزی که بلشویک ها که بجای بسیج ملل مسلمان 

ن جاد یک فدراسیون بزرگ پاایهدست باز دوستی با او انتظار داشتند، بتواند 

اسالمیستی بزند. مثل سید جمال الدین اسدآبادی که او هم یک شخصیت  –

ارتجاعی بود که در وضعیت بحرانی زمان خود به فکر برقراری یک 

ل ترین نیروها مثتد، و برای این کار متوسل به ارتجاعیافحکومت اسالمی می

 شود. ناصرالدین شاه می و دربار عثمانی
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 است؛ جنبشي كه،  از جمله بروزات جنبش ارتجاعی اسالمی هااین

ام، در هر بزنگاه تاریخی، هنگامی که جامعه دچار که قبال گفته طورهمان

لمانی پاربورژوایی دیگر )جنبش ه است، در برابر آلترناتیوهای شدميبحران 

  برای کسب قدرت وارد میدان و کرده   قد علم ( شورایی و جنبش سوسیالیستی

   ه است.شدمي

اتفاق افتاد. بحث سه جنبش خیلی مهم است. برای  نیزاین درمشروطه 

ست از جنبش خودمان حمایت بایميکه ما   دهدمیهمه جا به ما نشان  که این

منافع جنبش خودمان را در در نظر داشته باشیم. مثل بعضی  کنیم. ما باید

های بظاهر سوسیالیست خودمان نباشیم که هر موقع که جنبشی راه می کوتوله

هم و غم شان اینست که خودشان  تماميو  شوندجذب ميربا به آن افتد، مثل آهن

ان زرا به بخش ارتجاعی این جنبش، به بخش بورژوایی و اصالح طلب آن آوی

کنند. خب، تو هم بیا جنبش خودت را سازمان بده. تو اگر معتقدی سوسیالیسم 

اه حل بشریت است، خب، همین جنبش خودت را تبلیغ کن. چرا می روی و ر

فقط از جنبش خودشان حمایت  هاآنبینی ی. مگر نمیكنمياز موسوی حمایت 

حمایت   هاستکمونی؟ آیا هیچ موقع موسوی آمده بگوید که من از كنندمي

 اگر هم در گذشته کردند، وقتی بوده است که جنبش تو مثل جنبش  م؟كنمي

و امان هللا  1آنقدر قوی بوده و قدرتمند که آدم هایی مثل انورپاشا  هابلشویک

                                                 
دت قدرت طلب و بشانورپاشا همانطور که قبال گفته شد یک شخصیت ناسیونالیست، از ترک های جوان، فردی  -1 

ماجراجوست که با اوجگیری جنبش جهانی بلشویکی از روی فرصت طلبی سعی در الصاق خود به آن و بهره 

برداری از جنبش جهانی کارگری در جهت مقاصد قدرت طلبانه شخصی خود دارد. بیانیه او که توسط زینویف و به 

ره خلق های شرق اجازه قرائت می یابد، و در ضمن منظور بهره برداری سیاسی از ضدیت وی با انگلیس، در کنگ
نوعی اظهار ندامت در برابر نمایندگان کارگران و دهقانان ترک از اعمال جنایتکارانه گذشته وی در همدستی از 

 نازی های آلمان است، گویای شخصیت نیرنگ باز اوست. بخشهائی از بیانیه طوالنی او را در اینجا می آوریم: 

قام رئیس کنگره اعالم می کند: "رفقای بعدی، دو رهبر برجسته ترک هستند که البته نماینده در کنگره زینویف در م
نیستند، ولی اینجا در باکومی باشند، و برای ما بیانیه هایی فرستاده اند که بخاطر اینکه این بیانیه ها از اهمیت سیاسی 

این تریبون علنا خوانده و در اختیار مطبوعات نیز قرار بی اندازه ای برخوردار می باشند، تصمیم گرفته شد از 

 گیرند. یکی از این بیانیه ها به انورپاشا و دیگری به ابراهیم تالی، نماینده حکومت خلق ترک آناتولی، تعلق دارند. 
 بخش هانی از بیانیه انورپاشا:
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خان هم، با فکر سوء استفاده از آن، شانس آتی شان را در چسباندن خودشان 

نیست منی که راه حل جامعه را نفی  اند. قراردانستهبه جنبش بلشویکی می

دیگر. من با یکی شدن و  هایجنبشمالکیت خصوصی میدانم، بروم دنبال 

محقق کنم؟ ما یک بار برای همیشه  خواهمميچه چیزی را  هاآنچسبیدن به 

آیند به باید این مسئله را برای خودمان حل کنیم. خیل عظیم مردمی که می

نید بیمیصحبت کنید،  هاآن. اگر با دانندمیئل را نها، معموال این مساخیابان

بینند، ولی موفقیت خودشان را دراتحاد می هاآنافکار درهم و برهمی دارند. 

که در جنبش همگانی  دانندمیاتحاد مرزش کجا است. ناین  که دانندمین

ها هستند هستند و همین هاآننیروهای ارتجاعی درصدد به انحراف کشاندن 

   .كنندميرا قربانی منافع خود  هاآناستفاده کرده،  هاآناز ناآگاهی  که

. طورهمینبه هر حال امان هللا خان این شرط را می گذارد. انور پاشا هم  

به مسکو و به کمکش در مبارزه با انگلیس امید می آورند  میاو را در ابتدا 

اش، سرانجام سر از همان ههای اولیبندند که بعد هم انورپاشا علیرغم همراهی

و میرود آنجا و در تالش برای ایجاد یک دولت و فدراسیون  آوردمیبخارا در 

 . كندميرا   هابلشویک اسالمی شروع به سازماندهی قیام بر علیه

                                                 
ارزین بر علیه امپریالیسم و کاپیتالیسم را "رفقا، من از جانب خودم و رفقایم از انترناسیونال سه، که امروز ما مب

قادر به گرد همایی در باکو کرده است تشکر می کنم... امپریالیسم آلمان ما را برای اهداف غارتگرانه اش مورد 

استفاده قرار داد. ولی آرزوی ما تنها حفاظت از استقالل مان بود... اگر ما در طرف اشتباه قرار گرفتیم از شانس 

د... رفقا، در طول جنگ من مقام بسیار مهمی داشتم. مطمئن باشید که من از اینکه مجبور بودیم در جبهه بدمان بو
امپریالیست های المانی بجنگیم پشیمانم. من از امپریالیسم آلمان متنفرم و به آن لعنت میفرستم، بهمان اندازه که از 

ضر به ارتش سرخ که در دفاع از ستمدیدگان خون ریخته، امپریالیسم انگلیس متنفرم و لعنتش می کنم...  کنگره حا

و همینطور به مبارزین ترک نیرو می بخشد... رفقا، ما خواستار خوشبختی برای مردم زحمتکش  هستیم، که باین 
معناست که ما با محتکران، چه خارجی و چه بومی، که از ثمره کار دیگران سود می برند، مخالفیم. ما باید بدون 

زلزلی با این امر به مخالفت برخیزیم. ما می خواهیم کشورمان از طریق توسعه کشاورزی و صنعت در مقیاس هیچ ت

بزرگ از ثمره کار عموم بهره مند شود. این چیزیست که ما در مورد مسئله اقتصادی فکر می کنیم... رفقا، من به 
ر، تونس، تریپولی، مصر، عربستان و هند، که مرا شما اعالم میدارم که اتحادیه سازمانهای انقالبی مراکش، الجزای

بعنوان نماینده خود به اینجا فرستاده اند، در این مورد با شما همبستگی کامل دارند. زنده باد همبستگی ستمدیدگان! 

 مرگ بر ستمگران، که در برابر این همبستگی بخود می لرزند!"
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و بهره برداری از   انورپاشا از   در حمایت ، در ابتدا  هابلشویک البته

در باکو در"كنگره  1920روند که در ش میضدیت او با انگلیس ها تا آنجا پی

نماینده  1800خلق های شرق" که به ابتکار انترناسیونال سه تشکیل و در آن 

کارگر و دهقان از کشورهای مختلف از ایران گرفته تا هند، ترکیه، چین و 

 ، اجازه قرائت بیانیه او دركنندميکال کشورهای آسیائی و افریقایی، شرکت 

. زینویف که در آن موقع در راس انترناسیونال دهندمیرا  هایکبلشوحمایت از

 . كندميسه قرار داشت، بعنوان رئیس کنگره، در آن شرکت و نطق 

هائی از نطق زینویف را برای شما می آورم. خیلی جالب است. بخش من

کمینترن، ضمن حمایت از  ماز این لحاظ که هم طبق مصوبات کنگره دو

، و هم شاید عدول 1 دهدمیرا نشان  هاآنالیستی، مرزبندی با ناسیون هایجنبش

 حمایت از امثال انورپاشا و خواندن بیانیه اش در کنگره از این مصوبات را )

                                                 
 ا بیانیه انورپاشا بخوبی این مرزبندی را نشن می دهد.قطعنامه پیشنهادی زیر برای تصویب در رابطه ب -1 

 :پس از خواندن بیانیه انورپاشا در مورد جنبش ملی ترک، کنگره خلق های شرق قطعنامه زیر را به تصویب رساند

کنگره همدردی خود را با کلیه مبارزین ترک در نبرد با امپریالیسم، ستمگران و استثمارکنندگان خلق های شرق،  -1
ه مردم زحمتکش سراسر جهان را در بردگی نگاه داشته اند، و قبل از و مهمتر از همه راهزنان امپریالیست انگلیس ک

 .و فرانسه، ابراز می دارد

اولین کنگره خلق های شرق نیز، مانند دومین کنگره انترناسیونال کمونیستی، اعالم می دارد که جنبش های انقالبی 
خلق های مورد ستم شرق از یوغ امپریالیست های خارجی را دنبال می کنند، مورد همگانی را که آزادی  -ملی

  .حمایت خود قرار می دهد

همگانی در ترکیه تنها بر علیه ستمگران خارجی  -درهرحال، کنگره باین توجه دارد که جنبش انقالبی ملی  -2 
ران ترک از هر نوع ستم و استثماری نمی سمتگیری دارد، و موفقیت آن بهیچ وجه بمعنی رهایی دهقانان و کارگ

باشد. موفقیت این جنبش حل مسائلی را که برای طبقات زحمتکش ترک از باالترین اهمیت برخوردارند، از جمله 

مسئله ارضی و مسئله مالیات ها را در بر نخواهد داشت، و موانع اساسی بر سر راه رهایی شرق، همچون اختالفات 
  .د کردملی، را برطرف  نخواه

کنگره ضروری می داند احتیاط ویژه ای را در رابطه با آن دسته از رهبران جنبش که در گذشته دهقانان و  - 3

کارگران ترک را به مسلخ گاه منافع یکی از گروه بندی های امپریالیستی برده و باین ترتیب توده های زحمتکش 
وتمندان و افسران عالیمقام نموده اند، از خود نشان دهد. ترکیه را بطور دوگانه ای قربانی منافع گروه کوچک ثر

کنگره به این رهبران پیشنهاد می کند که در عمل ثابت نمایند که اکنون آماده خدمت به مردم زحمتکش و اصالح گام 

های نادرستی که در گذشته برداشته اند می باشند. با دعوت توده های زحمتکش ترک و سراسر شرق به حمایت از 
همگانی در ترکیه، کنگره اصرار دارد که دهقانان و کارگران ترکیه در سازمان های مستقل  -جنبش انقالبی ملی

خود گرد هم بیایند، تا آماده بپایان رساندن امر رهائی بوده، و به امپریالیست های خارجی که در تالش برای به تاخیر 

باطات و نفوذ خود در میان ثروتمندان ترک، کوالک ها )دهقانان انداختن امر رهایی می باشند، اجازه استفاده از ارت
، و امثال آن( را ندهند. تنها از این طریق است که  derebeileriمرفه(، بوروکرات ها و ژنرال ها )پاشاها، 

ه ک زحمتکشان ترکیه موفق می شوند تا خود را از دست همه ستمگران و استثمارگران آزاد کنند، و تنها آنزمان است

زمین، کارخانه ها، معادن، و تمامی ثروت های مملکت در خدمت زحمتکشان و تنها زحمتکشان قرار می گیرد. 
 نماینده حاضر در کنگره می رسد.   1800قطعنامه به اتفاق آرا به تصویب 
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که چه   دهدمی(. در ضمن این نطق جو آن زمان را نشان خلق های شرق

   .1شرایط انقالبی و پرجوش و خروشی در جهان وجود داشته است

                                                 
 خالصه نطق زینوویف در کنگره خلق های شرق -1 

ونال کمونیست اهداف و وظایف این کنگره را چگونه می بیند... رفقا، وظیفه من اینست که بشما شرح بدهم انترناسی 

کشور اروپائی و آمریکائی  37در کنگره دوم انترناسیونال کمونیست نمایندگان کارگران و دهقانان کمونیست از 
وده ت شرکت داشتند. چند نماینده هم از شرق در آنجا حضور داشتند... بهرحال امروز، ما موفق به گردآوری نمایندگی

ای و کامل تری از مردم زحمتکش سرتاسر شرق گشته ایم... ما از اینکه انترناسیونال کمونیست موفق شده است 

برای اولین بار در تاریخ نوع بشر نمایندگان بیش از یک پنجم مردم شرق را زیر یک سقف گرد هم آورد، احساس 
اسیونال کمونیست می گفتیم: مردمی که در آسیا زندگی غرور فراوان می کنیم... ما از همان روز اول تشکیل انترن

ملیون در آسیا زندگی می کنند، و ما می خواهیم همه آنها، همه مردم  800می کنند چهار برابر مردم اروپا هستند، 

 زحمتکش جهان را، صرفنظر از رنگ پوستشان، صرفنظر از اینکه سفید یا سیاه یا زردند، آزاد کنیم... ما می خواهیم
به هر نوع استثمار انسان از انسان خاتمه دهیم... این اعالمی بود که ما از همان روز اول کردیم، این تنها سوگندی 

بود که ما در برابر کارگران اروپا و امریکا خوردیم، و امروز آنرا قاطعانه در باکو نیز، در برابر نمایندگان توده 

م، یا متالشی می ی، تکرار می کنیم... ما با همدیگر یا فتح می کنهای زحمتکش تمام شرق که اینجا جمع شده اند
شویم... ما میدانیم که در بعضی کشورها در شرق مالها و ارباب های فئودال می دانند چگونه به دهقانان کلک 

که دهقانان بزنند،... ما باید این خدعه ها را برمال کنیم و خلق های شرق را برای انجام انقالب ارضی، مانند آنچه 

روسی انجام دادند، برانگیزانیم،... چرا دهقانان ترکیه، ایران، هند، چین، آمریکا و غیره همان کاری را که دهقانان 
 روسی که آنها هم تا همین اواخر سرف بودند، انجام دادند، نکنند؟ 

 لک خاور دور، قبل از اینکه اینرفقا، کنگره ما در مسکو این مسئله را که آیا انقالب سوسیالیستی میتواند در مما

کشورها وارد مرحله سرمایه داری شده باشند رخ دهد، مورد بحث قرار داد... ما اکنون فکر می کنیم از لحظه ایکه 
فقط یک کشور زنجیرهای سرمایه داری را در هم شکسته باشد، کاری که روسیه کرد، ... از آن لحظه ببعد می 

د، ترکیه، ایران و ارمنستان این هم امکان پذیر و هم ضروریست که مبارزه یکراست توانیم بگوئیم که در چین، هن

برای سیستم شورایی آغاز گردد. ما حتی باین نتیجه رسیدیم که حتی در مناطقی که فاقد کارگران شهری اند، در یک 

 باید شوراهائی که بیان کنندهچنین کشورهایی هم ما می توانیم دولت شورایی دهقانان زحمتکش را بوجود آوریم... ما 

واقعی اراده توده های زحمتکش اند را سازمان دهیم... ما دو جریان داریم.. یکی جریان مبارزه کمونیستی پرولتاریایی 
کارگران در روسیه، آلمان، فرانسه و ایتالیاست... و دیگری که هنوز بقدر کافی قدرتمند نیست... جنبش ملل تحت 

اهیم این دو جریان بهم نزدیک تر و نزدیک تر شوند، بطوریکه جریان دوم شاید از پیش داوری ستم است... ما میخو

های ملی پالوده گشته، با دیگری به جریان قدرتمند واحدی تبدیل گردند...  بنابراین من می گویم: ما صبورانه از 
حمایت می کنیم. مثال در ترکیه، رفقا، گروه های ملی که هنوز با ما نیستند و حتی در مواردی بر علیه ما هستند، 

شما می دانید که حکومت شوروی از کمال )آتاتورک( حمایت می کند. ما برای یک لحظه هم فراموش نمی کنیم که 

جنبشی که کمال در راس آنست یک جنبش کمونیستی نیست. ما این را می دانیم. من اینجا جلوی رویم قطعه هایی از 
ترکیه در آنکارا را دارم که در آن کمال خودش می گوید که "خلیفه و سلطان مقدس و  گزارش اولین جلسه دولت

غیر قابل تعرض است". جنبشی که کمال در راس آن قرار دارد می خواهد شخص "مقدس" خلیفه را از دست 

سات به احسا این نقطه نظر این حزب است. آیا این نقطه نظری کمونیستی است؟ نه، نیست. ما –دشمنانش نجات دهد 
مذهبی توده ها احترام می گذاریم و میدانیم چگونه آنها را تجدید آموزش کنیم. این نیاز به سال ها کار دارد... با 

اینحال، این وظیفه ماست که به این کنگره بگوئیم: آنچه را که حکومت کمال در ترکیه در حال انجام آنست، یعنی 

ام دهید، حتی اگر این کار به شما در لفافه مذهبی دیکته شود... ما فکر می حمایت از قدرت سالطین، شما نباید انج
کنیم عصر سالطین بپایان رسیده و شما نباید با اتوکراسی کنار بیایید... نتیجتا، ما تکرار می کنیم: سیاستی که توسط 

حال ما  ست. و در عیندولت کنونی ترکیه دنبال میشود سیاست انترناسیونال کمونیست نیست، این سیاست ما نی

میگوئیم که ما آماده ایم از هر مبارزه انقالبی بر علیه حکومت بریتانیا حمایت نمائیم... بنا بر همین، به نمایندگان غیر 
اسالمیزم، مساواتیزم، این گرایشات بما تعلق ندارند ... ما  -حزبی در اینجا نیز بطور صریح و قطعی  میگوئیم: پان

ما پنهان نمی کنیم، ما در مورد اینکه چه چیزی ما را از نمایندگان جنبش جاری ملی جدا و چه هیچ چیزی را از ش

چیزی بین ما و آنها اشتراک بوجود می آورد، ساده و روشن برای شما صحبت میکنیم. ما بشما میگوئیم: وظیفه این 
پریالیزم بریتانیا آزاد نماید. اما ما جنبش )کنگره خلق های شرق( اینست که به شرق کمک کند که خود را از قید ام

ق وظیفه کمک به زحمتشکان شر –که کمتر مهم نیست، و باید آنرا نیز به انجام برسانیم  -وظیفه خودمان را هم داریم 

در مبارزه علیه پولدارها، اینکه اینجا و هم اکنون به آنها کمک کنیم سازمان های کمونیستی خودشان را برپا کنند، 
ها توضیح دهیم معنی کمونیسم چیست، و آنها را برای یک انقالب کارگری واقعی، برای برابری واقعی، برای آن
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الب است که بدانیم در این کنفرانس، بگفته اچ. کار، وقتی که در ضمن ج

که انورپاشا هم بیاید و مطلبی را بخواند، نمایندگان ترکها که  دهندمیترتیبی 

به د  شونمیبه شدت با اینکار مخالفت می ورزند. در نتیجه ناچار   آنجا هستند

، ن پیامش را بخواندانورپاشا که در باکو بوده بیاید و شخصا مت کهاین جای 

  آن را کس دیگری به نمایندگی از او قرائت نماید. با این حال حین خواندن هم

روپا در ا ايهو بعد وقتی زینویف یکی دو سال بعد درکنگر  .شودمياعتراض 

که همه جناح های موافق و مخالف حزب سوسیال دمکرات حضور داشتند، 

 ب سوسیال دمکرات که مخالف، آنجا یکی از جناح های حزكندمينطق 

د و به هر حال لطمه گیرميبوده، یقه زینویف را به خاطر این کار  هابلشویک

 د پاسخ مناسبی بدهد، می زند. بهرحال، خودتوانميزیادی به اعتبار او که ن

هم هر جایی که از سیاست کمونیستی، حتی با نیت خوب و آگاهانه  هابلشویک

                                                 
برای رهایی نوع بشر از هر نوع ستم آماده کنیم. رفقا، من فکر می کنم... بهتر است بجای اینکه با حفظ دشمنی  

 ا روشن کنیم...پنهان در قلب مان بهم نزدیک شویم، بصراحت نقطه توافق های خودمان ر

رفقا، در سالهای اخیر در مورد "جنگ مقدس" زیاد گفته شده است. امپریالیست ها، وقتی جنگ لعنتی خودشان را 

براه انداختند، سعی کردند که این کشت و کشتار را جنگ مقدس بنامند، و بسیاری را واداشتند تا آنراباور کنند. وقتی 
کردند، این جنگ چیزی جز یک فریب غول آسا نبود. اما حاال،  صحبت از "جنگ مقدس" می 1918-1914در 

رفقا، شما که برای اولین بار در کنگره ای از خلق های شرق گرد هم آمده اید، باید اینجا اعالم یک جنگ مقدس 

ده که  یفرانسوی، بنمائید. حاال ما باید بگوئیم که زمان آن رس -واقعی را برعلیه غارتگران، امپریالیست های انگلو
کارگران کل جهان بتوانند بپاخیزند و دهها و صدها ملیون دهقان را برانگیزانند، بتوانند ارتش سرخ را در شرق هم 

تشکیل دهند،...بتوانند مسلح شوند ... و انقالبی را در پشت انگلیس ها سازمان دهند، بتوانند بروی راهزنان آتش 

رووی  انگلیسی را که در ترکیه، ایران، هند و چین بر آنها آقائی می کند، بیافکنند، بتوانند موجودیت هر افسر بی آب
نابود سازند. رفقا! برادران! اکنون زمان آن رسیده است که شما بتوانید جنگ مقدس واقعی مردم را بر علیه غارتگران 

آنها میگوید: "برادران، و ستمگران سازمان دهید. انترناسیونال کمونیست امروز به خلق های شرق رو می کند و به 

ما شما را برای جنگ مقدس، قبل از همه بر علیه امپریالیست های انگلیسی فرا می خوانیم! )غریو کف زدن ها، 
فریادهای طوالنی هورا. اعضای کنگره بپا می خیزند، سالح هایشان را باال میگیرند و تکان میدهند. سخنران برای 

 مه نمایندگان بلند میشوند و دست می زنند. فریادهای: ما سوگند می خوریم.( مدتی قادر به ادامه صحبت نیست. ه

زنده باد همبستگی خلق های شرق با انترناسیونال کمونیست! نابود باد سرمایه، برقرار باد سروری کار! )غریو کف 
 زدن ها(

 )صداها: زنده باد تولد دوباره شرق! فریادهای هورا. کف زدن(

 انترناسیونال سوم، فریادهای هورا و کف زدن()صداها: زنده باد 
)صداها: زنده باد آنهایی که شرق را متحد کرده اند، رهبران افتخار انگیز ما، ارتش سرخ عزیر ما! )فریادهای 

 هورا. کف زدن(

 رئیس جلسه: لطفا آرام باشید و سر جای خود بنشینید.
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ی های ارتجاع، و دست به اتحاد با این بخشكنندمي و تحت شرایط معین، عدول

ند و گیرميزنند، نتایج منفی از آن اپوزیسیون و مخالف امپریالیزم انگلیس می

 قطع کنند. هاآنرا با  شانهرابطشوند میناچار 

. در فاصله کوتاهی که كنندميهمین اشتباه را راجع به جنبش جنگل هم 

کوچک  در برابر هابلشویک تیاج به حمایت قاطعبخش انقالبی جنبش گیالن اح

حالت سرگردانی را دارد. هرچند این  هابلشویک خان را داشته، سیاست

،. ماگفتهست که برای شما قبال ایهسرگردانی یک مقدار تحت شرایط ویژ

 منزوی و در هابلشویکشرایطی که در آن انقالب جهانی به نتیجه نرسیده و

ها هستند. چرا که مردم به شدت دچار قحطی ا انگلیسپی قرارداد تجاری ب

در اثر سه سال جنگ داخلی و  هابلشویک های زیادی برعلیههستند. شورش

فالکت اقتصادی حاصل از آن در جریان است. غذا نیست، و قحطی بیداد 

، حتی در بعضی جاها از زور گرسنگی امگفتهکه قبأل هم  طورهمان. كندمي

است. دول امپریالیستی هر چند در یورش نظامی برای  آدم خوری رایج

اما حاال دست به محاصره  اندهسرنگونی دولت شوروی شکست خورد

اقتصادی زده و حاضر نیستند به دولت شوروی بدون شرط و شروط گندم و 

 مواد غذایی بفروشند. 

در چنین شرایطی بستن قرار داد تجاری با انگلیس برای گرفتن مواد 

خیلی اهمیت دارد و  هابلشویک و از میان بردن قحطی و فالکت برایغذایی 

خواهان امضای این  هابلشویکها هم این است که اگریکی از مطالبات انگلیس

 هاناآرامی از اند، باید دست از حمایتقرارداد و دسترسی به گندم و مواد غذایی

ت دامن زدن به شمال ایران و نقاط دیگر بردارند و در یک کالم سیاس در

ملکات امپراطوری بریتانیا مربوط ب جهانی را حداقل تا آنجا که به تانقال

است و سی  کارسازش، متوقف کنند. چنین شرایطی البته به نیروهای شودمي
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ها که پشت حیدر عمو اوغلی سازش طبقاتی در درون حزب، همچون نریمانف

 ،كردندميفکر کنگره دو  مصوبات بر خالفها و امثال او قرار داشتند، و 

 . دهدمیدان می

 هر جا که نیروهایبینیم مییم كنميبهرحال، وقتی که ما به تاریخ نگاه 

انقالبی از مسیر درست خود که اتحاد با نیروهای انقالبی است منحرف 

خورند و هرجا که دنبال این شعار منحوس "همه با هم" ، شکست میشوندمی

که گویا مردم ایران باید همه با هم متحد  ايانهبکارمی روند، این شعار فری

 . شوند میبشوند، بطور دردناکی بازنده 

قط ف    مسئله اساسی اینست که مردم حول چه چیزی باید متحد بشوند؟ 

متحد  57. مردم ایران در سال كندميرا حل ن ايهمتحد بشوند مسئل که این

اهانه حکومت بدتر را جایگزین حکومت ناآگ که اینولی متاسفانه برای  ،شدند

این  هککه گفتم تنها این نیست که باید متحد بشوند، بل طورهمانبد کنند. مسئله 

 هایخواستهایی متحد شوند. وقتی که است که حول چه شعارها و خواست

گویند می هاآنخودشان به ها خواستخود را روشن کردند، آنوقت است که آن 

 باید متحد بشوند. که با چه کسانی

مثال اگر مردم خواستار سرنگونی دیکتاتوری مطلقه والیت فقیه و 

برقراری یک نظام دمکراتیک واقعی از طریق در هم شکستن ماشین دولتی 

که گفتم، باید با نیروهای  طورهمانباشند،  گرسرکوبل نیروهای الو انح

یروهایی که جداٌ سرنگونی طلب، و نه اصالح طلب، متحد شوند، یعنی با ن

ند یک حکومت بدور از سرکوب برقرار بشود. اصالح طلب که خواهمي

از بین بروند شعارش این نیست.  گرسرکوبد نیروهای مسلح و خواهمين

 کی هد حکومتی را سرکار بیاورد کخواهمياصالح طلب در بهترین حالت 

ی نون اساسک قای هدستش چماق و دست دیگرش قانون اساسی باشد. گیرم ک
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د بلند کند و بزند بر فرق توانميدمکراتیک. خب، این چماق را هر لحظه 

قانون اساسی دمکراتیک. مگر این در تاریخ ما کم اتفاق افتاده؟ ما که بارها 

که ما گاهی   دودوتا چهارتا ست حساب های    هم از آن . اینمایهدید این را 

 یم.گیرميیم ولی جدی نكنميقبول  را آناوقات 

نیروهای غیر  با  هاآن، شودمي  مربوط هاکمونیست   به   که  تا آنجا 

، ولی با نیروهای انقالبی، نیروهایی که در قدم شوندمیسوسیالیست هم متحد 

و برپایی  گرسرکوباول خواستار درهم شکستن ماشین دولتی و قوای 

 هم هاآندم اول خود م در جامعه هستند. شرایطی که در قسترین دمکراتیعالی

. از جمله با نیروهایی که اصل كنندميآرزو  را آنبرای تحققش مبارزه و 

مقدسشان یکپارچگی ارضی نیست؛ با نیروهایی که حق تعیین سرنوشت را 

را در  مسترین دمکراتیبرای ملل تحت ستم در ایران قائل بشوند، یعنی عالی

 . رفتصحبت تر پیشاز آن مسئله ملی از خود بروز دهند، که 

د نخواهميبه شدت با نیروهایی که دمکرات نیستند و  هاآندر مقابل هم 

م اول برقراری دمکراسی واقعی که در قد ـ انقالب را از مسیر واقعی خودش

ـ منحرف کنند . جامعه دمکراتیکی که هنوز در آن برابری كنندميمبارزه  است 

له پ حکم هاکمونیستیامده، و برای و دمکراسی اقتصادی به وجود ن اقتصادی

برای آنکه در قدم بعدی دمکراسی سیاسی را تا حد دمکراسی اول را دارد. 

 . اقتصادی که سوسیالیزم است گسترش دهند

هایش گفته بود، از میان سه که مارکس در یکی از نوشته طورهمان

بود  اینچیزی که او کشف و به دانش تاریخی بشر اضافه کرده بود، یکی هم 

. 1شودميکه تکامل مبارزه طبقاتی سرانجام به دیکتاتوری پرولتاریا منتهی 

                                                 
 ه مه یر می نویسد: در نامه ای به ژوزف واید18۵2مارس ۵مارکس در  - 1
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مورد دیگر این بود که دیکتاتوری پرولتاریا، تنها مرحله گذاری است برای 

به جامعه بی طبقه. یعنی از دیکتاتوری بعنوان  داريسرمایهانتقال جامعه 

در جامعه  كنندميفکر  مرحله گذار نام می برد و برخالف تصور رایج که

کمونیستی یک نوع دیکتاتوری از نوع کارگری برقرار است، چنین چیزی در 

نظریات مارکس وجود ندارد. چون در جامعه کمونیستی، طبق نظر او، اصوالً 

دولت و بالطبع هر نوع دیکتاتوری با خود طبقات از میان می روند. 

راری برقه پس از انقالب و که بالفاصل دیکتاتوری پرولتاریا ابزاری است

ی براو تالش آنان داران سرمایه برای سرکوب مقاومت ،ي کارگرطبقهسلطه 

بازگرداندن جامعه به وضع قبل و ناکام گذاردن انقالب، به طور موقتی، به 

 . شودميکار گرفته 

محقق   دهدمیانقالباتی که در آنجا رخ  یکی از مواردی که در اروپا طی

ین مسئله تکامل مبارزه طبقاتی به دیکتاتوری پرولتاریا است. این ، همشودمي

، زمانی که خود مارکس هم 1871، یعنی در  دهدمیدر انقالب کمون رخ 

و طی حوادث و وقایعی  شودميزنده بوده، در فرانسه، مبارزه طبقاتی تشدید 

ریس با پاي کارگر طبقهکه  شودمياین مبارزه به آنجا منجر   دهدمیکه رخ 

د و اولین دولت کارگری و اولین دیکتاتوری گیرميقیام خود قدرت را به دست 

سازد. هرچند این دیکتاتوری چند ماهی پرولتاریا را در تاریخ مستقر می

ری ست این دیکتاتوبایميکه  داريسرمایهکشد و توسط همان طول نمی تربیش

 . شودميساقط و به کلی از میان می برد،  کردمیآن را منکوب 

                                                 
وب می شود و نه کشف سدرباره ی خود باید بگویم نه کشف وجود طبقات در جامعه ی امروزین خدمِت من مح» 

مبارزه ی طبقات با یکدیگر. مورخین بورژوا مدتها قبل از من چگونگی گسترش تاریخی این مبارزه میان طبقات و 
بیان کرده بودند. کار تازه ای که من انجام داده ام، اثبات نکات  اقتصاددانان بورژوا، تشریح اقتصادی  طبقات را

مبارزه ی طبقاتی  -2وجود طبقات فقط به مراحل معینی از رشِد تاریخِی تولید مربوط می شود  -1زیرین است: 

هرگونه خود این دیکتاتوری فقط گذاری است به سوی نابودی  -3الزاما به حاکمیت دیکتاتوری پرولتاریا می انجامد 
 « طبقه و به سوی جامعه عاری از طبقات
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   این کهخلع ید شده به خاطر اشتباهاتی  داريسرمایهبعبارت دیگر، 

دوباره لشکر کشی  یا به هر دلیل دیگری، ،شودميدولت کارگری مرتکب 

و این دولت را به خاک و خون می کشد و دوباره بساط قبلی خود را كند مي

 . كندميبرقرار 

ی دیکتاتور  بینیممی  که  است  این  من  بحث مورد   نکته  تمام ، ولی

و کشفیات او بود، بعد از مدتی، سرانجام   مارکس   پرولتاریا که از نظریات

 نای هکه البت شودميدر اروپا، در پاریس، محقق  داريسرمایهدر یک کشور 

 جدی می افزاید، و بعد همین امر بطور بر دامنه شهرت و حقانیت نظرات او

 .  دهدمیروسیه رخ در  1917تری در 

 من برای شما گفتم که در اروپا بخصوص در آلمان، اتریش، بوداپست، 

سربازان به سبک آنچه که در   تورن ایتالیا و نقاط دیگر شوراهای کارگران و

آلمانی،  هایو فی المثل در آلمان تمام پادشاهیشوند  میروسیه اتفاق افتاد، برپا 

بر تأثیر انقالب اکت  م و شورش کارگران که تحتالت، بر اثر قیاای هایالت ب

. یعنی انقالب اکتبر نه تنها مورد دیگری از تصرف شوندمیبودند، واژگون 

 قدرت توسط کارگران و استقرار دیکتاتوری کارگری را به منصه ظهور می

رساند، بلکه تا حدود زیادی گسترش این انقالب به کشورهای دیگر و در 

بیش از بیش صحت نظر  امر   این  و  آوردمی دنبال   نیز به اروپا را جا این

 رساند. به اثبات می را مارکس در مورد انقالبات کارگری در اروپا

که اشاره شد، این انقالبات در کشورهای اروپایی به خاطر  طورهمان

مجموعه شرایطی که در این کشورها وجود داشته است، منجمله عدم 

د به نتوانمياین کشورها، ني کارگر طبقهونیستی و کارکشتگی احزاب کم

که لنین در کنگره هشتم  طورهماندر آلمان،  که اینپیروزی منتهی شوند. کما 
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 1917در روسیه در نوامبر  که ایندارد، بعد از حزب بلشویک ابراز می

و در دسامبر همان سال، یعنی کمتر از یک ماه بعد،   دهدمیانقالب اکتبر رخ 

ا شاهد برپائی شوراهای کارگران و سربازان در ایاالت مختلف آلمان و م

های سلطنتی در ایاالت آلمان، یکی پس از دیگری هستیم، سقوط دولت

را معادل با  زمان  آناوضاع آلمان در  که در آنآید میوضعیتی به وجود 

ر د  هابلشویک . وضعیتی که در آنداندمی 1917اوضاع روسیه در جوالی 

روسیه در شوراهای کارگران، سربازان و دهقانان در اقلیت بودند و 

 و اس ارها در دولت کرنسکی قدرت دولتی را در دست داشتند. هامنشویک

ترتیب که وقتی با برپایی شوراهای کارگران و سربازان در این  به  

 ونهای آلمانی در ایاالت مختلف سرنگشهرها و ایاالت مختلف آلمان پادشاهی

 ها دست، در قبال آن جناح راست بورژوازی آلمان یعنی دست راستیشوندمی

. لنین این شودمي( معروف Kapp Putschوچ )پکزنند که به به کودتایی می

ه ک طورهمان ،که اوكند ميکودتا را تشبیه به کودتای کورنیلف در روسیه 

تی دوران تزار بود که وق های باقی مانده ازکی از ارتشی هگفتم، فرماندتر پیش

که با نیروهای خود به سوی جبهه جنگ حرکت  دهدمیکرنسکی به او دستور 

 .كندميکند، برعکس، به طرف پترزبورگ برای سرکوب انقالب حرکت 

نیرو او را بکمک سربازان و با ارسال  كنندميپیش دستی  اما هابلشویک

فتن و قدرت یا هابلشویک تنمایند. این پیروزی باعث شهرخودش دستگیر می

 .شودمي هاآن تربیش

پوچ یک کودتای دست راستی بود که مثل حرکت اپ گوید کلنین می 

کورنیلف قصد داشت انقالب را در برلین سرکوب و قدرت شوراها در المان 

را در هم بکوبد. البته در آلمان هم کودتای کپوچ مدت زیادی بر سر قدرت 

سابقه هر سه حزب سوسیال تصاب کارگران و اتحاد بینمی ماند و در اثر اع
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عت دهند بسرن کودتا تشکیل میایهدمکراتیک آلمان و جبهه واحدی که بر علی

. ولی بعد از این واژگونی یکی از شودميقدرت را از دست داده، سرنگون 

این سه شاخه حزب سوسیال دمکرات که همان حزب سوسیال دمکرات اولیه، 

بقدرت می رسد. این همان  و حزب اصالحات بود کارزشساهمان حزب 

های که برایتان گفتم در بحث طورهمانحزب برنشتاین و کائوتسکی بود که 

 انه شده،کارسازشبه مرحله امپریالیسم دچار گرایشات  داريسرمایهتکامل 

. ودشميتبدیل  ک حزب اصالح طلبی هگذارد و بچشم انداز انقالب را کنار می

که در زمان مارکس و  (SPDان حزب قدیمی سوسیال دمکرات آلمان )هم

بخصوص انگلس حزب بسیار قدرتمند و عظیمی از لحاظ تعداد اعضاء و نفوذ 

. وند شمیهایی از این حزب جدا جهانی بود که بعدأ با انقالب بلشویکی، جناح

رل كالوگزامبورگ و  رزا  ها حزبی بود که در رأس آنیکی از این جناح

ست ها و سپس حزب کمونیلیبکنیخت قرار داشتند و ابتدا بنام اسپارتاکیست

. شاخه دیگر انشعابی هم كندميفعالیت   هابلشویک آلمان و در هم آهنگی با

( است که از لحاظ مواضع بین حزب USPDحزب مستقل سوسیال دمکرات )

در نوسان های انقالبی و اسپارتاکیست  کارسازش (SPDسوسیال دمکرات )

ی . این سه حزب در برابر کودتاشتبود و مواضعی بینابینی و سانتریستی دا

د گذارند ولی بعو این کودتا را ناکام میشوند میها متحد کپوچ و دست راستی

به   کارسازش، همان حزب SPDاز ناکامی کودتا و شکست جناح راست، 

 رسد. قدرت می

ا و ارهاس شابه به قدرت رسیدنبقدرت رسیدن این حزب مگویدميلنین 

ای رسند و کودتست که در روسیه بدنبال انقالب فوریه بقدرت می هامنشویک

ماند و همان طوری که تا کپوچ هم مشابه توطئه کورنیلف است که ناکام می

و اس ار ها  هامنشویکدر شوراها در اقلیت هستند و  هابلشویک ماه جوالی
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 د سرپا بماند، بهمین ترتیبتوانميولت کرنسکی در اکثریت، و برای همین د

اش در شوراها قدرت هم در آلمان حزب سوسیال دمکرات به اتکای اکثریت

 آن مشابه دالیل آلمان در وضعیتاین   به، بنا بر ایند. گیرميرا در دست 

 برد. روسیه بسر می زمان 

ادر نیلف قپس از دستگیری کور هابلشویک منتها در روسیه در حالیکه

شان اکثریت شوراها را بدست واقع بینانه و انقالبیهای سیاستبمدد شوند می

این کار در آلمان  سرنگون کنند، 1917آورده، دولت کرنسکی را در اکتبر 

بعد از کودتا، حزب سوسیال دمکرات، در نقش   ، یعنی وقتی که دهدمیرخ ن

د، گیرميدست  حزب مدافع بورژوازی و نظم موجود، قدرت را به

ها، جناح انقالبی و انشعابی های آلمانی، یعنی همان اسپارتاکیستبلشویک

آلمان، در قیام ي کارگر طبقهحزب سوسیال دمکرات، عاجز از جلب اکثریت 

خورند. در نتیجه، طی برای سرنگونی دولت سوسیال دمکرات شکست می

ان، مثل رزا یک سلسله زد و خوردهای خونین که در طی آن رهبران ش

رسند، انقالب در آلمان با شکست مواجه لوگزامبورگ و لیبکنیخت، به قتل می

 . شودمي

نه تنها انقالب اکتبر به سایر کشورها سرایت پیدا بینیم می ،بنا بر این

رود، یعنی ، بلکه حتی تا مراحل نزدیک به نهایی خودش هم پیش میكندمي

تا یک گام مانده به دیکتاتوری پرولتاریا و  تکامل مبارزه طبقاتی در آلمان نیز

رود و نظریه مارکس را برای چندمین بار به پیروزی کارگران به جلو می

 اثبات میرساند. 

همان سال بعد از انقالب در های اقدام همین طور در انگلیس هم کمیته

ن هم که بنظر لنی اهند. ولی این کمیتهگیرمياکتبر در میان کارگران شکل 

قادر به برداشتن گام های بعدی برای تصرف ند همان نقش شوراها را داشت
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نی ، یعشدمي. اگر این گام های بعدی در این کشورها برداشته شوندمیقدرت ن

ط داشتند، و شرایوجود می هابلشویک در این کشورها احزابی به کار کشتگی

ین کشورها، انقالب ، با پیروزی انقالب در ادادمين اجازه را ای همثل روسی

رسید، و بدنبال آلمان و انگلیس نه تنها پیروز، بلکه به مرحله جهانی هم می

تحت عنوان   پیوستند و به دنبال آن، آنچهبقیه کشورها هم مسلما به آن می

 . شدميرفت، محقق انقالب جهانی انتظار رخداد آن می

انقالب جهانی  است که ما تحت عنوان تئوری یزيچ این نمونه عملی آن

گذاریم که تئوری انقالبی جهانی، نظریه این تأکید می از آن نام می بریم و بر

ناپذیر بودن دیکتاتوری پرولتاریا در ادامه مبارزه در مورد اجتناب هاکمونیست

و گسترش این انقالب به کشورهای  طبقاتی و تصرف قدرت به دست کارگران

ها است. حاال هم اگر در اروپا در اثر رفرم دیگر، یک امر اثبات شده در تاریخ

که من در جاهای دیگر مکررا در مورد  -و وضعیت خاصی که بوجود آمده

این انقالب به تعویق افتاده، این هم منجمله ناشی از همان  -آن صحبت کرده ام

توجه به آن   ما را به عدم ،مخالفین  ست که هموارهایهشرایط خاص و ویژ

د. انتوجهبي آنبه هستند که  هاآناین خود  ،در واقع ،در حالیکه ،كنندميمتهم 

بات و در نتیجه آن انقالآید میبموازات شرایط خاصی که در اروپا بوجود  گفتیم

موقتا به تعویق می افتند، آنچه که بعنوان یک پدیده جدید پیش می آید، آغاز 

   انقالبات در شرق است.
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 : تجربه چینپنجمصل ف

در مباحث گذشته، دیدیم که سیاست بلشویکی و سیاست کمونیستی در 

همواره  هاکمونیستانقالب دمکراتیک، بر این اساس قرار داشت که  جریان

از بخش انقالبی جنبش دمکراتیک، در برابر بخش ناپیگیر و بورژوایی آن 

م های "روی" و لنین در کنگره دو. ما این را در قطعنامهكردندميحمایت 

  هانیستکموکه وظیفه  کردمیتأکید بر این  "روی"انترناسیونال سه دیدیم که 

افشای بی وقفه بورژوازی مانع از تاثیرگذاری در این انقالب این است که با 

 ، شوند. ي کارگرطبقهنان بی زمین و قادهبخش انقالبی جنبش، بر  آن 

ن ت بیشماری بر ایدر انقالب فوریه در روسیه هم دیدیم که لنین تأکیدا

امر می گذارد که اوال، موفقیت ما در انقالب اکتبر در این بود که در فاصله 

، با تمام نیرو سعی در خنثی کردن تأثیر بورژوازی 1917تا  1905بین 

ها، بر دهقانان داشتیم و توانستیم بخش انقالبی جنبش ضد تزار، لیبرال، کادت

را از زیر نفوذ  شدميران و دهقانان یعنی بخشی که مربوط به مبارزه کارگ

بیرون بکشیم و انقالب دمکراتیک را تا به پایان ادامه  کارسازشبورژوازی 

با استفاده از شرایط دمکراتیک حاصل از انقالب دمکراتیک  که ایندهیم و دوم 

 نماییم.  را محققي کارگر طبقهتوانستیم انقالب سوسیالیستی و قدرت گیری 

 از آنجایی که معقتد بودند که بورژوازی یک نیروی  هایکبلشو لنین و
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 نی هرچند در اپوزیسیون تزار قرارو ناپیگیر در انقالب است، یع کارسازش

دارد، هرچند در مبارزه با تزار شرکت دارد، هرچند با حکومت مطلقه فردی 

و نظام پارلمانی است، ولی همین  )پارلمان( مخالف و خواستار برپایی دوما

آیند، از اوج گیری مبارزه میدان می  به که توده مردم در مبارزه بر علیه تزار

افتد در میانه راه به وحشت می ،، یعنی از اوج گیری بخش انقالبی جنبشهاآن

دست به سرکوب انقالب حتی و كند ميو با سازش با دشمن به انقالب پشت 

ی خود انقالب دمکراتیک ست برای حتی پیروزبایميما  ،بنا بر اینزند. می

بخش انقالبی بتواند تا پایان انقالب پیش رفته، به محو  که اینهم که شده، برای 

همه عناصر حکومت مطلقه فردی بپردازد، با افشای بی امان و توقف ناپذیر 

از تاثیر این بورژوازی بر نیروهای انقالبی  تربیشهرچه  ،بورژوازی لیبرال

 .یمبکاه

در تمام طول فعالیتشان دنبال کردند.  هابلشویک که وداین سیاستی ب 

ی کرده، سع مواره بورژوازی لیبرال را افشایعنی به شکل سازش ناپذیری ه

انه و لیبرالی آن بر مبارزه کارگران و دهقانان کارسازشاز نفوذ  نمودندمی

ش و سیاست سازبود که با  هابلشویکهمیشگی  این سیاست جلوگیری کنند.

 ؟د با بورژوازی، بکلی تفاوت داشتاتحا

ولی با فروکش امواج انقالب جهانی که بستر مناسبی را برای رشد 

اپورتونیسم در حزب بلشویک بوجود آورد، خصوصا پس از مرگ لنین و 

زمانی که استالین بر حزب بلشویک و دولت شوری حاکم گشت، این سیاست 

درجه با  180اذ گشت که به کلی کنار گذاشته شد و بجای آن سیاستی اتخ

نها حزب نه تسیاست بلشویکی قبلی تفاوت داشت. همین سیاست جدید بود که 

البات طترین گرایش انقالبی و عمیقترین مرا که همواره نماینده قاطع بلشویک

لیبرال در  -ی احزاب بورژواکارسازشدمکراتیک بود، و همه جا بر علیه 
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 نیروی دنباله روی این احزاب و منافع  ، بهکردمیدرون صف انقالب مبارزه 

در  انقالبی کارگری احزاب    استحاله    با     بلکه کرد،  تبدیل  روسیه ملی 

توده، موجب   ی مثل حزبکارسازشاحزاب دنباله رو و   دیگر به کشورهای 

 شکست تقریبا کلیه انقالبات بعدی در کشورهای دیگر شد.

که حزب بلشویک و کمینترن، بطور قطعی  1ترین و شاید اولین جاییمهم

و مشخص، سیاست عدول از مشی بلشویکی را در پیش گرفته و باعث شکست 

انقالب شدند، انقالب چین بود. چین کشوری بود فئودالی، و بعبارت دقیق تر 

نیمه مستعمره، کشوری وسیعاٌ دهقانی، که در جریان جنگ  -نیمه فئودال 

آن شروع به رشد و در شهرهای مهمی چون در  داريسرمایهجهانی اول 

 را بوجود آورده بود.  ايهصنعتی قابل مالحظي کارگر طبقهشانگهای 

دهقانان بی زمین و نزدیک  %50یم حدود كنميدر چینی که ما صحبت 

دیگر از دهقانان بسیار فقیر و قطعه بسیار کوچکی زمین داشتند که  %20به 

. مالکین بزرگ نیز دست در دست كردندميبه سختی امرار معاش   با آن

داخلی که عمدتا وابسته به داران   سرمایههای امپریالیستی و سرمایه

 . دكردنميو مردم چین را غارت و استثمار ثروت بودند، منابع ها امپریالیست

های انگلیسی، فرانسوی و اروپایی کامال مسلط بر چین امپریالیست

ما تحت کنترل خود داشته و از ارتجاعی ترین بودند. بعضی نقاط را مستقی

 . كردندمينیروها در چین حمایت 

 خود   در شهرهایی مثل شانگهای و شهرهای صنعتی دیگر هم کارگران

                                                 
قبل از آن ما در مسئله جنگل و رابطه با دولت ایران نشانه هائی از این سیاست را مشاهده می کنیم. ولی می  -1 

هم اینکه این سیاست را، در خوشبینانه ترین حالت، هنوز نتیجه فروکش انقالب جهانی و عقب نشینی اجباری دولت 

ی از سیاست برپائی انقالب جهانی، مسئله قحطی و نیاز مبرم به سازش با انگلیس به منظور عقد قرارداد شورو

تجاری و دریافت گندم، دانست، و هم اینکه در مورد ایران هنوز این سیاست مانند مورد چین بصورت سیاست رسمی 
 حزب و کمینترن تئوریزه و اعالم نشده بود.
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 ها و سندیکاهای کارگری متشکل و متحد کرده بودند. را در اتحادیه

 . درشودميشروع   1912از   می دانید، که   طورهمانچین،   انقالب

سال از انقالب گذشته  13یا  12یم، در واقع كنميچین صحبت  که ما از 1925

سوزد. در چین شده و همچنان در تب انقالب می  است. جامعه کامال سیاسی 

 ، سه نیرو در برابر هم قرار دارند. 1925

 بزرگداران   سرمایههای امپریالیستی، و ها، قدرتنیروی اول، فئودال

دهند. ابزار ر دست هم نیروی ارتجاعی چین را تشکیل میهستند که دست د

ها و سران نظامی هستند که عمدتا در شمال قدرت داشته ، ژنرالهاایندست 

و آنجا را تحت تسلط خود دارند و تالششان اینست که با سرکوب انقالب، چین 

تیم شرا به دوران قبل از انقالب باز گردانند. همان وضعیتی که ما در روسیه دا

های روسی مثل کورنیلف قصد و اگر یادتان باشد در آنجا هم بعضی ژنرال

داشتند با سرکوب انقالب فوریه روسیه را به دوران تزار یعنی حکومت مطلقه 

   فردی برگردانند.

نیروی دوم، بورژوازی متوسط و ملی چین است. بورژوازی چین 

. این كندميرا رهبری انقالب چین  1سن"  نیرویی است که توسط "سون یات

بر بازار داخلی چین حفظ بکند   سلطه خود را کهاین بورژوازی طبیعتا برای 

   .شودمي با امپریالیسم و سلطه امپریالیستی درگیر

سون یات سن توانسته است در جریان انقالب چین در مبارزه با این  

ند و در آنجا هایی از چین را آزاد کهای ارتجاعی، بخشو قدرت  هاژنرال

اش هدر مبارزكند ميسون یات سن ابتدا سعی   دولت مستقلی را تشکیل بدهد.

                                                 
 2500بر علیه خاندان منچو بود که به عمر  1911یات سن نتیجه انقالب بورژوایی  دولت تحت رهبری سون - 1

 ساله امپراطوری در چین پایان داد.
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برای رهائی ملی چین حمایت کشورهای اروپایی را جلب کند، ولی وقتی که 

دست دوستی به طرف شوروی که تازه انقالب  ،شودمياز این حمایت نا امید 

ا ب  ايانهوستدوابط بسیار و ركند ميرا پشت سر گذاشته است، دراز  1917

 سازد. شوروی و حزب بلشویک برقرار می

، در 1908اگر یادتان باشد سون یات سن همان کسی است که لنین در 

 ، از اوكندميکه تحت عنوان ماده انفجاری در سیاست جهانی منتشر  ايهمقال

ان وو وی را به عنكند ميبه عنوان بورژوازی جسور، بی باک و صادق تجلیل 

از رهبران انقالبی جنبش ملی در کشورهای مستعمرات و نیمه  ايهنمون

و    ي کارگرطبقهست مورد پشتیبانی بایميکه  نمایدمیمستعمرات معرفی 

  .قرار بگیرد هاکمونیست

سون یات سن نماینده بورژوازی انقالبی چین بود و  که اینچرا؟ برای 

و کمینترن داشت، و یکی از سه شعاری  هاکمونیستبا  ايهروابط بسیار حسن

  هاکمونیستکه آن را اساس حکومتش قرار داده بود اعالن علنی همکاری با 

عی ، بلکه سکردمین ایجاد هاآنبود، نه تنها هیچ مانعی در فعالیت و تبلیغات 

ترن و کمین  در اتحاد با دولت سوسیالیستی شوروی  چین را  می نمود انقالب

 ن انقالبی جهانی بود، پیش ببرد. ک سازمای هک

سون یات سن سه روز عزای كند ميوقتی لنین فوت  1924حتی در 

. از جمله کردمیهای زیادی به او . کمینترن هم البته کمکكندميملی اعالم 

مقادیر زیادی اسلحه و کادرهای نظامی و سیاسی به آنجا می فرستاد و او را 

 . کردمیمال تقویت در مبارزه با نیروهای نظامی ش

 سال ، کمینترن یکشودميتشکیل  1921حزب کمونیست چین وقتی در 

( را که اهل  Maring) به نام مرینگ ايهکمونیست کارکشت 1922بعد در 
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با  و او در گزارش خود 1به چین نزد سون یات سن می فرستد ،هلند بوده

 ام کمین تانگاشاره به وضعیت چین و موقعیتی که حزب سون یات سن به ن

سون یات سن  که حزب کمونیست چین در حمایت از كند ميداشته، پیشنهاد 

   د.گیرميیک جبهه مشترک با او تشکیل بدهد که مورد توافق کمینترن قرار 

با اي هانروابط دوست  شرایطی، کمینترن  چنین   ترتیب، تحتاین   به 

ی هایکه در حالیکه بخش . این در شرایطی استكندميسون یات سن برقرار 

های مرکزی و در شمال از چین تحت کنترل کومین تانگ است، در بخش

ها قدرت و فئودالها امپریالیستهای طرفدار هنوز نیروهای ارتجاعی و ژنرال

 . كنندميخودشان را حفظ کرده و در آنجا حکم فرمایی 

حزب  و اما نیروی سوم، نیروی کارگران و دهقانان چین است که 

قاعدتا باید در کنار آنان قرار  هاآنکمونیست بعنوان نماینده و یاری دهنده 

 گیرد. 

چین در علیه امپریالیسم انگلیس که، تظاهرات در شانگهای بر1925در 

صورت  به اینک جنبش اعتصابی عظیم می گردد. ی هحضور دارد، منجر ب

 بندند و تعدادی کشتهها تظاهر کنندگان را به گلوله می که وقتی انگلیسی

، بالفاصله در شانگهای کارگران در حمایت از تظاهرکنندگان و در شوند می

اعتراض به امپریالیسم انگلیس دست به اعتصاب عمومی می زنند. در این 

   .كنندميهزار کارگر شرکت  400اعتصاب 

سال تشکیل  1921، اگر  دهدمیاعتصاب رخ این  کهدر آن موقعی  

از  تربیش، چهار سال، و البته 1925نیست را مبداء قرار دهیم، تا حزب کمو

                                                 
بنا بر بعضی مدارک دیگر مرینگ قبل از این به چین فرستاده می شود بطوریکه در کنگره موسس حزب  - 1

 کمونیست چین حضور داشته است.
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. در ضمن انقالب كنندميکار   در میان کارگران  هاکمونیست  آن، است که

رده وآجهان بوجود ي کارگر طبقهاکتبر چنان شور و اعتماد بنفسی در میان 

ن بق و چنیکه در همه جا جنبش کارگری به حرکت افتاده، و به مدد چنین سوا

ه ک  باشدميشانگهای این امادگی را دارا ي کارگر طبقههائی است که فعالیت

از دانشجویان و مردم چین با اعتصاب سراسری خود حمایت کند.  1925در 

 در حدود هزار نفر عضو دارد. فقط در آن موقع حزب کمونیست 

 هایشجنبدر کنار جنبش کارگری  این زمان  در  که  باید توجه داشت

که کارگران  طورهمان  دهقانی خصوصا در مناطق مرکزی هم وجود دارند.

دهقانان نیز در اتحادیه های خود متشکل  اندههای خود را تشکیل داداتحادیه

زنند. انبارهای مواد غذایی و غله شده و بر علیه مالکین دست به شورش می

. مالکین را نمایند میها را تصرف و مواد غذایی را بین مردم فقیر تقسیم 

گری ترتیب، جنبش کار این به. كنندميها را بین خودشان تقسیم و زمین فراری

و دهقانی وسیعی در چین در جریان است. این همان نیروی سومی است که 

 از آن نام بردیم. 

که ما  1925، سه نیرو که نماینده سه طبقه معین هستند، در بنا بر این

 دكننميدر برابر ما قرار دارند. هر کدام از این نیروها سعی رویم، به چین می

طبقات دیگر را، افراد نیروهای دیگر را، به دنبال آلترناتیو و اهداف خود 

بکشانند. بورژوازی لیبرال در چین، خواهیم دید، مثل همه جای دیگر سعی 

اهی جنبش کارگری و دهقانی را تحت نفوذ خود درآورد و آن را به ركند مي

که در چین  گرسرکوبد سوق دهد. نیروهای ارتجاعی و خواهميکه خودش 

مثل هر  که اینهستند، ضمن ها امپریالیستها و عبارت از فئودال 1925

مردم دارند، از ابزار سرکوب های تودهی سعی در تحمیق گرسرکوبنیروی 

 . كنندميهم برای حفظ اتوریته خودشان استفاده 
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ي هطبققتی که ما صحبت از ضرورت استقالل طبقاتی ، وبنا بر این

یم، در واقع، منظورمان این است که احزاب كنمي هاکمونیستو کارگر 

شان این است که در این کشمکش نیروها، استقالل کمونیست هم وظیفه مرکزی

ی انه و مخرب دو نیروکارسازشتأثیرات  را حفظ بکنند و مانع ي کارگرطبقه

می گوئیم هم وقتی  وبشوند.  وهای خود و نیروهای متحد خودبر نیردیگر 

د نن بود که می کوشیدای هدر روسی هابلشویک یرناپذدائمی و توقف سیاست

نفوذ بورژوازی لیبرال و حزب کادت  زیر و دهقانان را ازي کارگر طبقه

 هیم. بر این امر که چگونكنميخارج کنند، در واقع داریم بر همین امر تکیه 

هم به عنوان نمایندگان و حامیان صف انقالب در این کشمکش  هاکمونیست

ست تمام هم و غم شان این بوده باشد که نیروهای بایميسه گانه طبقاتی 

 خودشان را متشکل و جمع آوری کنند و از تأثیر طبقات دیگر محفوظ بدارند. 

یرو این سه ناگر با همین دید ما به وضعیت کنونی ایران بپردازیم، باز 

که نماینده رژیم  گرسرکوبو نیروی  ايهیم: جناح خامنكنميرا مشاهده 

ا در اپوزیسیون ر کارسازشاسالمی اند، اصالح طلبان که نیروی  گرسرکوب

که خواستار یک انقالب دمکراتیک و   هاکمونیستو ما   دهند،تشکیل می

 بدنبال آن سوسیالیستی هستیم.

وده ن بای هر کشمکش کنونی بین این سه نیرو همواربحث اساسی ما هم د 

کز ، باید مثل آقای محیط مرهاکمونیست ا نیروهای انقالبی و مترقی، یعنییآ هک

و اصالح طلب این جنبش و حمایت  کارسازشتوجهشان دنباله روی از بخش 

بی چون و چرا از این بخش باشد، یا بالعکس، برای سازماندهی صف انقالبی 

قل مردم، باید دائما با افشای این بخش، وسیله استقالل جنبش انقالبی و و مست

 فراهم آورند.  راآنرادیکال و پیشروی 

 برای حزب  ،بنا بر ایندر چین آن زمان هم همین مسئله وجود داشت. 
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کمونیست مسئله اصلی نحوه برخورد با بورژوازی و کومین تانگ بود. گفتم 

 هن فوت میکند. پس از فوت او چیانکایچک کسون یات س 1925که در سال 

 و  ک افسر جوان ناسیونالیست عضو کومین تانگ است ستاره اقبالش طلوعی

 . شودميبه فرماندهی نظامی کومین تانگ منصوب 

این در حالیست که در اثر روابط دوستانه حزب کمونیست با کومین 

ب، همچنین بخاطر خود این حز  هایفعالیتتانگ در زمان سون یات سن و 

 هاآنهای شوروی و پیروزیهای کمونیستنفوذ و تأثیراتی که انقالب اکتبر و 

و در پی آن تعداد اعضای  بر کل جنبش کارگری جهان گذاشته است، اعتبار

که بعد از مرگ سون یات كند ميحزب کمونیست در چین چنان افزایش پیدا 

رسد، بعضی اعضا و می سن، و وقتی که چیانکایچک به فرماندهی قوا

بنیانگزاران حزب کمونیست به مقامات بسیار باال در کومین تانگ منصوب 

 در کومین تانگ نفوذ داشته اند.  هاکمونیستتا این حد   . یعنیشوندمی

کی از دالیل این نفوذ هم رابطه نزدیک و ی هالبته نباید فراموش کرد ک

در زمان سوی یات سن و چه بعد  چه ،که کمینترن اي ستانهبی نهایت دوست

. چرا که قبال وقتی مرینگ نماینده كندميبا کومین تانگ برقرار  ،از مرگ او

و متوجه محبوبیت وسیع کومین تانگ و رهبر آن سون آید میکمینترن به چین 

، و او را به عنوان یک رهبر ملی بسیار محبوب شودميیات سن در میان مردم 

 دهدمییشنهاد دوستی با کومین تانگ را بر این اساس و دمکرات می بیند، پ

  فوذن دوستی و اتحاد با کمینترن را وسیله بسیار مناسبی برای گسترش این  که

، این . در نتیجهدهدمیتشخیص   چین  طلبانه استقالل  در جنبش   هاکمونیست

   د.گیرميسیاست مورد توافق لنین و کمینترن قرار 

ایچک همین که به قدرت می رسد و متوجه نفوذ از طرفی، چیانک 

 مهمتر از آن اوج گیری جنبش کارگری و دهقانی   و  هاکمونیستروزافزون 
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 . كندمي هاآن، شروع به اقداماتی بر علیه شودميدر چین 

که تعداد اعضای کمونیست در كند مياولین اقدامش این است که اعالم 

یک سوم جمعیت کل اعضای کومین تانگ  از تربیشد توانميکومین تانگ ن

باشد. چون حزب کمونیست اکنون عضو کومین تانگ شده و به عنوان یکی 

. البته استقالل سازمانی كندميکومین تانگ، جناح چپ آن، فعالیت   از احزاب

و اعضای خودش را دارد. منتها به منظور تقویت جنبش آزادی بخش بر علیه 

کاری با کومین تانگ زده و به صورت یکی از دست به همها امپریالیست

احزاب عضو آن در آمده است. ولی خب، دائما در حال توسعه است و بهمین 

د. اندازچیانکایچک و بورژوازی ملی را به وحشت می دلیل، توسعه سریع آن

در کومین تانگ تصویب  ايهک چنین قطعنامی هتحت چنین شرایطی است ک

از یک سوم کل اعضای  تربیشد توانميکمونیست ن که تعداد اعضای شودمي

هیچ عضوی از کومین تانگ حق ندارد به  کهاین کومین تانگ باشد و دوم 

 عضویت حزب کمونیست در بیاید. 

بورژوازی ملی بعد از سون یات سن که روابط بسیار بینیم می، بنا بر این

آزاد  تبلیغاتی شان  هایفعالیتدر  هاآنداشت و به حق   هاکمونیستنزدیکی با 

گیری های ضد دمکراتیک بر علیه ، شروع به موضعجااینگذاشت، در می

  .كندميو در واقع بر علیه آزادی بیان و فعالیت   هاکمونیست

خواست بر اساس سیاست قبلی اگر کمینترن و حزب بلشویک می

مانی ما تا زکه گفته بود  ايهبلشویکی خود عمل کند، یعنی بر اساس قطعنام

من روی این کلمه انقالبی تکیه  -یم كنمياز احزاب انقالبی بورژوایی حمایت 

ها ستامپریالیم، چون سون یات سن به عنوان یک نیروی انقالبی بر علیه كنمي

بورژوازی حق  این   که -، سون یات سن اصالح طلب نبود کردمیمبارزه 

شمارد؛ که به عنوان یک رم میرا محت هاکمونیستآزادی بیان و فعالیت 
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های ؛ که حقوق و آزادیكندمينیروی دمکراتیک انقالبی در صحنه عمل 

ت سبایمي، بر اساس این قطعنامه، کمینترن نكندميدمکراتیک را رعایت 

 ردکمیتعرض غیر دمکراتیک بورژوازی ملی چین و چیانکایچک را قبول 

. دکرمیو صف خود را جدا گرفت میست در برابر او قاطعانه موضع بایميو 

این است که به حزب  كنندميولی کار وحشتناکی که کمینترن و استالین 

د که عکس العملی به خرج نداده، تعرضات ضد ندهکمونیست دستور می

 دمکراتیک کومین تانگ را بپذیرد. 

استدالل استالین و مارتینف که بعدا خواهیم دید هردو فرموله کنندگان 

  ستند،قبلی ههای سیاستکامال ضد بلشویکی و کامال متفاوت با  یاستاین س

ست به هر شکلی این جبهه متحد با بورژوازی ملی چین بایمياین است که ما 

 را حفظ کنیم. 

مهم تر از آزادی و دمکراسی مورد  حفظ این جبهه هاآندر واقع برای 

و حزب گر ي کارطبقهل برای انقالب سوسیالیستی و استقالي کارگر طبقهنیاز 

کمونیست است. سیاستی که استالین و مارتینوف اتخاذ و به تصویب کمینترن 

رسانند، و استالین در آثارش و در نوشته های بعدی اش مثل "تزهایی در می

ار چهسیاست ، معروف به كندميفرمول بندی  تربیش راآنامر انقالب چین" 

 ، دیگری بورژازی ملی، بلوکي کارگرهطبقبلوک است. این چهار بلوک یکی 

 سوم دهقانان و بلوک چهارم خرده بورژوازی شهری است. 

بر اساس این سیاست باید جبهه متحدی از این چهار بلوک بوجود آورد. 

ا بر بن. كنندميهر چهار بلوک بر علیه امپریالیسم مبارزه  کهاین برای  چرا؟

ستی در رأس سیاست استالین و ایجاد یک جبهه متحد ضد امپریالی ،این

 د. گیرميمارتینوف قرار 
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 شوديمبر کمینترن تبدیل   حاکم   سیاست  در برابر این سیاست که به 

سیاست گروه اپوزیسیون در کمینترن و حزب کمونیست قرار دارد. اقلیتی به 

ها به کلی با چنین سیاستی مخالف هستند. این کهرهبری تروتسکی و رادک 

دارند که حفظ اتحاد با بورژوازی اعالم می كنندميکه صادر  ايهر بیانیاوال د

 ايهغیر دمکراتیک بورژوازی به عنوان وسیلهای سیاستملی و تن دادن به 

ي طبقهبرای حفظ اتحاد ضد امپریالیستی یک نوع خیانت به دمکراسی و 

ی هاستسیااست و سازش با بورژوازی محسوب شده، کامال مغایر با کارگر 

 لنینی در گذشته است. 

 را آنکه در کنگره دوم پیش نویس  ايهیادتان هست لنین در قطعنام

. یک دسته كندميکشورهای مستعمرات را به دو دسته تقسیم  نویسدمی

و پرولتاریای صنعتی بوجود نیامده  داريسرمایهکشورهایی که در آن ها هنوز 

 ا در دست بورژوازی است. و پرچم مبارزه ضد امپریالیستی منحصر

در این کشورها، ما برای تضعیف امپریالیسم که دشمن اصلی حکومت 

ست از بورژوازی بشرط بایميشوراها و درگیر مبارزه و جنگ با آنست، 

طور ، آنهم بانقالبی بودن یعنی بشرط رعایت آزادی کامل فعالیت کمونستها

وطی نیم. البته به شرط و شرحمایت کدهقانی  -تا پیدایش جنبش کارگری موقت،

)نقد و افشاگری بی وقفه آن( و تاکید بر این که اگر این بورژوازی  دانیدمیکه 

  خواست تعرض بکند و حقوق دمکراتیک را زیر پا بگذارد، نباید به هیچ وجه

و  هاتکمونیسزیر بار او برویم، و در یک کالم باید تأکید زیاد روی استقالل 

ته باشیم، یعنی ابدا در انتقاد از اعمال غیر دمکراتیک این داشي کارگر طبقه

 کوتاه نیاییم.   جایی  بورژوازی و حفظ اصول و عقاید خودمان هیچ

 که موضعگیری استالین عدول کامل از این    بینیم می    ،ترتیب این به
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در شانگهای تظاهراتی  1925می  30قطعنامه است. من برای شما گفتم که در 

 . كنندميهزار کارگر اعتصاب  400می افتد که در پی آن راه 

بوجود آمده و لذا چین  ايهدر چین پرولتاریای قابل مالحظ بنا بر این

ست بایميما  هاآند. کشورهایی که در گیرميجزو کشورهای دسته دوم قرار 

 هایجنبشاز بخش انقالبی جنبش دمکراتیک و ضد امپریالیستی یعنی از 

کارگری در برابر بورژوازی حمایت کنیم. و بعد یادتان هست  دهقانی و

 ه اینبکه سرنوشت انقالب كند ميقطعنامه "روی" اکیدا بر این مسئله تکیه 

 د.ششته بایک از این دو نیرو دست باال را دا بستگی دارد که در انقالب کدام

ر دما باید در چین، حداقل اکنون که جنبش کارگری بحرکت  ،بنا بر این

دارد، بجای متحد شدن با بورژوازی  راآنآمده و بورژوازی قصد سرکوب 

اساس سیاست پرولتاریا را ایستادن در برابر بورژوازی و حمایت از جنبش 

که دیدیم بورژوازی هر  طورهمانیم، چون دادميکارگران و دهقانان قرار 

ند. ضربه بزلحظه ممکن بود با سازش خودش با دشمن به انقالب پشت کرده و 

که از بورژوازی لیبرال  ايهبا تجرب هابلشویک در خود روسیه هم دیدیدم که

و افشای دائمی این بورژوازی  نقدداشتند، سیاست خود را بر اساس  1905در 

 تدوین کردند و همین باعث موفقیتشان شد. 

  آلمان و 1848ام که علت شکست انقالب من بارها برای شما گفته

ن بود که در میانه راه بورژوازی دست به سازش زد. در ای هروسی 1905

قیقا با اتخاذ سیاست تکیه بر جنبش کارگری و دهقانان د هابلشویک هم 1917

و شوراهای کارگری و دهقانان و سربازان در برابر دولت بورژوایی 

کرنسکی بود که توانستند نه تنها مانع سرکوب انقالب شوند، بلکه قدرت را 

به دست گیرند. این سیاستی بود که در محک تجربه انقالب روسیه به نیز 

اثبات رسیده و بعد خود را در کنگره دوم کمینترن به صورت یک فرمول 
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تاکتیکی برای همه کمونیستها در کشورهای تحت سلطه الزام آور ساخته بود 

لین ااز طرف است  و حاال این سیاست برای اولین بار در چین علنا و به وضوح

 . شدميو مارتینف زیر پا گذاشته 

چگونه، بورژوازی، همان نیروی ناپیگیری که همه جا در بینیم میپس 

میانه راه، در وحشت از به میدان آمدن توده ها، به انقالب خیانت، کارگران 

 به، و  دهدمیهای دمکراتیک را مورد تعرض خود قرار را قتل عام و آزادی

ن هم، ، اکنون در چیشودميک نیروی ضد انقالبی تبدیل ی هترتیب، عمال باین 

ی تیز هاناکایچک به قدرت، دندبعد از مرگ سون یات سن و با عروج چیان

 .  دهدمیرا با همین تصمیمات و مصوبات ضد دمکراتیک نشان  خود

البته فکر نکنید که چون حاال سون یات سن فوت کرده و چیانکایچک 

ورژوازی چین تغییرپیدا کرده، و اگر سون یات سن سر کار آمده سیاست ب

عث آنچه که با که این. برای دادميزنده بود هرگز چنین تغییر سیاستی رخ ن

، نه تصمیم شخصی وی، شودميتوسط چیانکایچک   اتخاذ این سیاست جدید

بلکه قدرت یابی جنبش کارگری و اعتصاب سراسری آنست که بورژوازی 

اگر سون یات سن هم زنده   ، چه بسابنا بر ایناندازد. چین را به وحشت می 

 .کردمیبود همین کار را 

که در  ايهگروه اپوزیسیون به رهبری تروتسکی و رادک در قطعنام

 و نمایند میمسئله اشاره  به اینبدرستی كند ميصادر   مورد انقالب چین

می پردازد و از  چین نه تنها به استثمار کارگران داريسرمایهد که نگویمی

 تحت شرایط معین چین، به زمینداری و  ، بلکهشودميقِبل استثمار آنان منتفع 

 حفظ  در    مالکین با   ،بر این  بنااست.  شده   آلوده  هم  استثمار دهقانان

  مناسبات فئودالی نفع مشترک دارد.
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 های مالی جهانی بهگذشته از این، این بورژوازی، هرچند با سرمایه

 وي کارگر طبقهست، ولی تضادی که با اعنوان رقیب در تضاد و مخالفت 

 بنا بر اینعمیقتر و جدی تر است. ها امپریالیستدهقانان دارد از تضاد با 

ج ن اوناهمین که جنبش کارگری و دهقانی بر علیه استثمار کارگران و دهقا

ن اقشار و د، بورژوازی متوجه دشمنی عمیقتر و مهمتری که با ایگیرمي

طبقات در صورت پیروزی تمام هستی این  کهطبقات دارد می گردد. چرا 

ترتیب است که بورژوازی با این  بهبرند. بورژوازی را زیر سئوال می

 دارد، دست هاآنی با تربیشها که اشتراک منافع و فئودالها امپریالیست

 پردازد. کی کرده، به سرکوب انقالب میی هب

خاطر نه ب ،، تغییر سیاست کومین تانگ در زمان چیانکایچکینبنا بر ا

به قدرت رسیدن وی، نتیجه تشدید تضادهای  به قدرت رسیدن او، بلکه خودِ 

که سرتاسر چین را  بود داخلی چین و گسترش جنبش کارگری و دهقانی آن

 . بودفرا گرفته و با اوج گیری خود بورژوازی را به وحشت انداخته 

این است که با اعالم  دهدمیکه کومین تانگ انجام کار دیگری 

های ارتجاعی که در شمال مستقر بودند، ها و ژنراللشگرکشی بر علیه فئودال

و هر نوع "اخالل كند ميبهانه، ختم اعتصابات کارگری را اعالم این  بهو 

. از جمله، حق تجمع کارگران را لغو، حق نمایدمیکارگری" را ممنوع 

های دمکراتیکی را را از کارگران سلب و خالصه تمام آن آزادی تظاهرات

های ها تشکلکه در انقالب چین به دست آورده شده بود و تحت این آزادی

های دهقانی و در یک کالم بخش انقالبی جنبش ضد ، اتحادیهي کارگرطبقه

 . نمایدمیلغو را امپریالیستی و ضد فئودالی شکل گرفته بود، 

هم حضور دارند. زیرا هنوز  هاکمونیستر لشگرکشی به شمال البته، د

 زمان سون یات سن داشتند،از  کهتانگ هستند و طبق سیاستی  عضو کومین
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 ها و تعمیقها، فئودالتانگ را در هر جایی که بر علیه امپریالیست  کومین

هرجا که  . منتها در این لشگرکشیكردندميحمایت  داشت،میانقالب گام بر

دهقانان را  هاکمونیست، در آن مناطق شدميها آزاد ناطقی از چنگ ژنرالم

، و این خود باعث اوجگیری كردندميتشویق به تصرف و تقسیم اراضی 

 . شدميبورژوازی  تربیشنی و وحشت جنبش دهقا تربیش

تانگ   کومین 26در جریان سال بینیم میترتیب است که ما این  به

های کارگری تشدید بر علیه کارگران و دهقانان و اتحادیهاقدامات خودش را 

حق تجمع و حق اعتراض را منع و جلوی رشد اعضای  که اینبعد از  .كندمي

ر بازگشت از لشگرکشی ، دنمایدمیتانگ را سد  کمونیست درکومین

 زند. می هاجنبش، عمال دست به سرکوب خونین این پیروزمندانه

ما شاهد یک قیام کارگری  1927ت که در ژانویه داستان از اینقرار اس

، كنندميهزار کارگر شرکت  800تا  500عظیم در شانگهای که در آن بین 

این در حالیست که وقتی چیانکایچک با نیروهای فاتحش در حال   هستیم.

گهای، در همه جا، دفترهای شان هبازگشت از شمال است، قبل از ورود ب

. همین طور به نمایدمیرا دستگیر  هاآنته، رهبران اتحادیه کارگری را بس

دهقانی  هایجنبششروع به سرکوب  هاآندرخواست مالکین و به کمک 

 . نمایدمی

کمینترن بطور خنده آوری خواستار اینست   در چنین احوالی هنوز هم

برای حفظ جبهه متحد ضد امپریالیستی و وحدت با بورژوازی  هاکمونیستکه 

تراض نکنند. از اینرو، وقتی که نیروهای چیانکایچک وارد شانگهای به آن اع

، حزب کمونیست بی خبر از نقشه خونینی که چیانکایچک در سر شوندمی

  فرستد.هزار کارگر را به استقبال او می 400اي انهدارد بطور ابله
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شده است. وقتی که حزب کمونیست چین  یشهکه هم شودمين ایهنتیج 

گهای مورد استقبال قرار شان هظامی چیانکایچک را در بازگشت بنیروهای ن

گهای دفاتر تمام اتحادیه را شانه، این نیروها بالفاصله پس از ورود ب دهدمی

 رسانند. می بندند، و رهبران کارگری را دستگیر و بقتل می

با این وجود، کمینترن و حزب کمونیست دنباله روی آن، دست از 

دارند، و بجای دفاع از قیام کارگری شانگهای خود بر نمی تاکتیک نادرست

توسط شوراهای کارگری مسلح، و از همان جا، ایجاد یک نیروی مسلح 

کومین تانگ، و با آن اعتالی انقالبی که در چین در  در برابر 1انقالبی مستقل

میان دهقانان و کارگران وجود داشت، رفتن بسوی قدرت، بالعکس، بطور 

که خواهیم دید، کارگران  طورهمانجنبش شانگهای را خاموش و اي انهخائن

ق هم طب شانهفرستند. بهانرا دست بسته به مسلخ گاه خونین بورژوازی می

است که اگر جلوی جنبش را نگیریم بورژوازی  استدالل مسخره معمول این

  هک ستی رود. همان سیااتحاد با بورژوازی از بین می يو جبههكند ميملی َرم 

اسالمی برای حفظ جبهه ضد استکبار جهانی   توده در برابر جمهوری   حزب

ن ست که نماینده کمینتر  حدی  این سرسپردگی به بورژوازی تا .كندمياتخاذ 

دارد که هر عضو کمونیست و عضوکومین تانگ باید بدون رسما اعالم می

 چون و چرا از چیانکایچک تبعیت نماید.

ست که بعدا به سیاست رسمی کمینترن و احزاب همین سیاست ا

قل ، و با تصفیه عناصر کمونیست و مستشودميکمونیست وابسته به آن تبدیل 

 را به احزاب دست نشانده و خیانتکاری مانند حزب توده  هاآندر این احزاب، 

                                                 
ین علیرغم سیاست های سازشکارانه کمینترن، مخالف سیاست همکاری با اولین کنگره حزب کمونیست چ  -1

بورژوازی بود. برنامه مصوبه در این کنگره بر ایجاد "ارتش انقالبی پرولتاریا برای سرنگونی طبقات سرمایه 
 دار"، دیکتاتوری پرولتاریا و حنبش کارگری بمثابه موضوع اصلی فعالیت حزبی تاکید داشت.
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   ند.کشاو انقالبات دمکراتیک را به شکست می هاجنبشتبدیل نموده، همه جا 

ها ن احزاب استحاله شده بکلی از تاکتیکای هکه چگونبینیم می ر اینبنا ب

ند. شما عملکرد احزاب کمونیست را گیرميکمونیستی فاصله های سیاستو 

این  بینید کهمیدر انقالبات در کم و بیش صد سال اخیر در نظر بگیرید. 

اعث تنها ب کمونیستی نداشته و همه جا نههای سیاستها هیچ ربطی به سیاست

را هم تبدیل به بزرگترین قربانیان  هاآنشده، بلکه خود  هاکمونیستشکست 

 ها کرده است. یکارسازشاین خطاها و 

نیستی و جنبش کمو دانیم نسبت به خود کمونیسمما وقتی این مسائل را نمی

ن ای هدهیم، و در نتیجو امیدمان را از دست میآید میبرایمان سئوال پیش 

ه کمونیستی، بلکهای سیاستاش نه های پی در پی که در واقع مسببتشکس

  ها بوده است، به حقانیت کمونیسم واین سیاست زیر پا گذاردن و نادیده گرفتن

   .شویم ميمارکسیسم مشکوک 

در چند سال اولیه بخاطر سیاست  هابلشویک آن همه اعتبار و نفوذ

د، بخاطر پابندی به اصولشان بود، هایشان بود، بخاطر دمکراتیزم شان بو

بخاطر سازش ناپذیریشان بود، بخاطر هوشیاریشان بود، و بخاطر همه 

چیزهایی که بکمک آن توانستند شاهکار بی نظیر انقالب اکتبر را بوجود 

ها فراموش شد، سیاستاین  کهبیاورند و جهان را به لرزه در آورند. وقتی 

زمانی فراموش شد؟ از همان زمانی که حزب همه چیز هم از بین رفت. از چه 

ی را که در قبال انقالب چین هایتاکتیکبلشویک از مسیر خودش خارج شد و 

ز نمونه عدول ا ترینهاتخاذ کرد، یکی از زیانبارترین و در عین حال برجست

   کمونیستی بود. هایتاکتیک

 ت سیباميدر شرایطی که حزب کمونیست و کومین تانگ  ،بنا بر این
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بخش انقالبی جنبش ضد امپریالیستی را، به قول "روی"، بر علیه بخش 

که در انقالب  طورهمانو قدرت دوگانه را،  دادميبورژوایی آن سازمان 

کارگری و دهقانی را تکیه گاه   ايه، و جنبش تودکردمیفوریه رخ داد، برپا 

ازی جلوی ، درست عکس آن عمل کرد و به نفع بورژودادميقرار   خود

 جنبش انقالبی را گرفت. 

تا سه ماه بعد از آن،  1927این در شرایطی است که در فاصله ژانویه 

دهقانی زیادی سراسر چین را  یعنی در طی سه ماهی که قیام های کارگری و

هزار  100نفر به  1000فرا گرفته بود، تعداد اعضای حزب کمونیست از 

نفر به  1000عد عظیمی وجود داشته. از رسند. ببینید چه زمینه مسانفر می

 هزار نفر.  100

 ، یکسال بعد1922نفر در  300ب از این در حالیست که اعضای حز

، و به صدهزار نفر در سه ماه 1927از تشکیل حزب، به هزار نفر در اوایل 

رسد. ولی در پایان همان سال، وقتی که بعد در جریان اعتصاب عمومی، می

ا چهار هزار نفر کاهش ی هبه س  ،كندميگهای پشت و خیانت حزب به قیام شان

چرا که وقتی کمینترن، و به تبع آن حزب کمونیست، به اعتصاب   .كندميپیدا 

انه چیان کایچگ گرسرکوبو در قبال اقدامات  دهندمیعمومی و قیام پاسخ رد 

 استارهای کارگری و دهقانی سکوت و همچنان خوو مالکین بر علیه اتحادیه

، نتیجه کار چیزی بهتر از این شوند میاز کومین تانگ  هاکمونیستتبعیت 

 د باشد. توانمين

 در سرکوب قیام شانگهای، به قول مائوتسه تونگ که خود نیز از دنباله 

درصد کادرهای  90روان مشی خائنانه کمینترن در این ماجرا بوده است، 

کارگران و رهبران کارگری را  ، همه جاشوند میحزب کمونیست قتل عام 
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ن  ای بهسپارند و های اعدام میرا دسته دسته به جوخه هاآنو  كنندميدستگیر 

ترتیب جنبش عظیم کارگری چین را بخصوص در شانگهای بخاک و خون 

تازه آقای استالین و کمینترن  ،كنندميکشند، و وقتی که کارشان را تمام می

، مرحله اول انقالب چین نمایند میبی شرمی اعالم  دهند و در کمالبیانیه می

با موفقیت تمام شد. این جناح راست کومین تانگ بود که به انقالب خیانت و 

ترتیب خود را رسوا، ایزوله و از صف انقالب خارج نمود. حاال، این  به

درمرحله دوم انقالب، ما باید با جناح چپ کومین تانگ بر علیه امپریالیسم 

 شویم.  متحد

 کنون ما درست عمل کردیم که  که تا كنندميادعا  هاآنبعبارت دیگر، 

برای حفظ اتحاد با بورژوازی ملی و تقویت جنبش ضد امپریالیستی از نفاق 

  یعنی نفاق در میان نیروهای ضد امپریالیست جلوگیری نمودیم  در این جنبش

ب محرز شده، دیگر ما و حاال که خیانت بورژوازی و پشت کردن اش به انقال

 مانند  یک که ایننباید از آن حمایت کنیم. درست مثل حزب توده که به جای 

از پیش مردم را بیاگاهاند که رژیم خمینی یک رژیم نیروی پیش آهنگ 

حاال که خود زیر ضربه آن قرار ، ارتجاعی و ضد انقالبی است، گرسرکوب

می کند که گویا متوجه ماهیت بطور متقلبان ای تظاهر به این گرفته است، 

 . 1واقعی آن شده است

                                                 
 د شرح این تراژدی تاریخی را کمی دقبق تر مرور کنیم: اجازه دهی - 1
 تشکیل حزب کمونیست چین  -جوالی 1921 -1

 اعالم رسمی اتحاد با کمینترن   -1922 -2

 تصویب قطعنامه  سازشکارانه "تزهایی در مورد مسئله چین" توسط کمینترن" . -1926 -3
ها قصد ربودن او را داشته اند اعالم حکومت نظامی مارس چیانکایچک به بهانه اینکه کمونیست  20، 1926 -4

تن از اعضای حزب کمونیست و مشاورین کمینترن را دستگیر می نماید و برای آزادی آنها شرایط  50می کند و 

)حزب   ccpزیر را روی میز مذاکره با بورودین نماینده کمینترن در چین می گذارد: محدود شدن فعالیت های 
/ دست کشیدن از داشتن سازمان جداگانه در کومین تانگ/ دست کشیدن ccpحویل لیست اعضای کمونیست چین(/ ت

از پست بسیار مهم ریاست اداره تشکیالت کومین تانگ که با تُن پینگ شان از اعضای حزب کمونیست بود ) پس 

ین می شوند(. بوروددر کومین تانگ کمونیستها بسرعت صاحب نفوذ و مقامات باالی کومین تانگ  ccpاز عضویت 
شرایط خفت بار چیانکایچک را در راستای سیاست حفظ اتحاد با بورژوازی کمینترن می پذیرد. همچنین بورودین 
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و پس از چندی  دهدمیآشتی با جناح چپ هم نتیجه ن کهاین جالب 

   های جناح چپ هم یکی یکی به راست ها می پیوندند.ژنرال

احمقانه و ضد انقالبی کمینترن طبیعتا بدون پاسخ های سیاستاین 

که برای شما گفتم،  طورهمان، و نندكميها به آن اعتراض مانند. خیلینمی

اپوزیسیون چپ که در رأسش تروتسکی و رادک قرار دارند دست به 

                                                 
با لشگرکشی نظامی چیانکایچک به شمال برای جنگ با سرکردگان نظامی موافقت می کند. قبال بورودین توافق در 

از کومین تانگ کرده بود. باید توجه داشت که چیانکایچک به اسلحه اینمورد را موکول به بیرون کردن جناح راست 
شوروی برای این لشگر کشی نیاز داشت. برای همین چیانکایچک در اعالمیه بعد از توافق خود اعالم می کند که 

فت با در مخال ccpتاثیری  بر رشته اتحاد و دوستی وی با دولت شوروی ندارد. در کمیته مرکزی  ccpاختالفات با 

که معتقد است مانند آنچه که در اکتبر انجام شد، باید به  ”کوانگ شو“نظر  -1این توافقنامه دو نظر وجود دارد: 
( که طرفدار Chen Duxiuمقامات کومین تانگ از درون حمله و آنها را دستگیر کرد، و نظر "چن دوشی یو" )

میم به بیرون آمدن از کومین تانگ و ادامه همکاری با فقط خارج شدن از اتحاد با کومین تانگ است. سرانجام تص

آن بعنوان یک متحد بیرونی گرفته می شود. تصمیم حزب توسط کمینترن بلوکه می شود. )طبق اساسنامه کمینترن 
یکی از شرایط عضویت در آن تبعیت از تصمیمات آن بوده است(. نتیجتا، حزب مجبور به باقی ماندن در کومین 

نیز پس از سرکوب قیام شانگهای یکبار دیگر تصمیم حزب مبنی بر بیرون آمدن  1927. در آوریل تانگ می شود

از کومین تانگ توسط کمینترن بلوکه میشود. بهرحال، حزب زیر فشار کمینترن مجبور بقبول موافقتنامه بورودین 
 1926یئت اجرائی در نوامبر می شود. در این شرایط رهنمود کمینترن بر اساس قطعنامه مصوب هفتمین پلنوم ه

)بنام تزهائی در مورد مسئله چین( همکاری با جناح چپ کومین تانگ برای جلوگیری از سلطه جناح راست و تبدیل 

کومین تانگ به یک حزب بورژوازی  صادر می شود. در ضمن، قطعنامه با تاکید بر انقالب ارضی  بمثابه ستون 

ین را موظف به تالش برای تحکیم قدرت خود در روستاها می کند. با مرکزی جنبش انقالبی، کمونیست های چ

اینحال، بطور متناقضی در مورد زیاده روی دهقانان که آنرا برای حفظ اتحاد با جناح چپ کومین تانگ مضر می 
 داند، هشدار می دهد. 

بیر کل حزب مبنی بر تشکیل می شود. کنگره علیرغم موضع "چن" د ccpکنگره پنجم   -، آوریل و می1926 -5

اینکه بورژازی با خیانت به انقالب از اتحاد چهار بلوک خارج و اکنون این اتحاد جای خود را به اتحاد سه بلوک 
داده، و اکنون حزب باید رهبری جنیش انقالبی را بدست گرفته، خود را برای تصرف قدرت آماده کند، تصمیم به 

جنبش ملی، حفظ اتحاد با آن و احتراز از شعار تصرف زمین توسط دهقانان قبول کومین تانگ همچنان بعنوان رهبر 

می گیرد )این همان موضعی است که در ایران هم جناح سازشکار حیدرعمو اوغلی در برابر جناح سلطانزاده در 
انی بمسئله ارضی در انقالب گیالن اتخاذ و باعث فروکش جنیش دهقانی و شکست انقالب می شود، موضعی که پشتی

جناح هائی از حزب کمونیست شوروی و کمینترن را نیز که بعدا همگی پشت سر استالین و سیاست های او قرار 

 می گیرند، با خود دارد(.  
کمینترن مجددا به ضرورت قرار دادن مسئله ارضی در مرکز انقالب با حفظ اتحاد با کومین تانگ   -، می1927 -6

ک ژنرال های کومین تانگ و نقض انقالب ارضی در مورد آنهاست( تاکید می )که الزمه اش دست نزدن به امال

 کند. زیر فشار کمینترن چن از رهبری حزب استعفا می دهد. 
حزب کمونیست چین به منظور بهبود روابط با کومین تانگ  )جناح چپ آن، حکومت ووهان(  -جون 30، 1927 -7

ها کردن مقامات دولتی در حکومت ووهان )برای جلب اعتماد آن( ضمن قبول آن بعنوان رهبر انقالب تصمیم به ر

و تسلیم رهبری سازمان های توده ای به آن می گیرد. ولی باز هم این عقب نشینی های سازشکارانه و خائنانه فایده 
 ای نداشته، سیاست سرکوبگرانه کومین تانگ، اینبار توسط به اصطالح جناح چپ، ادامه می یابد.

 طی اعالمیه ای حکومت ووهان را مورد انتقاد قرار می دهد.  ccp -جوالی 12، 1927 -8

را لغو و دور دیگری از   ccpکومین تانگ )حکومت ووهان( در جواب، پیمان اتحاد با  –جوالی  15، 1927 -9
 ستسرکوب ها را شروع می کند. باین ترتیب، حزب کمونیست، مطرود از همه جا، تنها مانده، ورشکستگی سیا

های خائنانه و سازشکارانه دار و دسته استالین و کمینترن، به قیمت شکست و نابودی انقالب چین، بطور نهائی به 

 اثبات می رسد.  
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زنند. در مقابل، استالین و دستیاران و رهبران جدید حزب اعتراضات شدید می

به شکلی این فضاحت تاکتیکی خودشان را  که   كنندميسعی  بلشویک

 فرمولبندی کنند. 

كند ميتحت عنوان "مسائل انقالب چین" سعی  ياهاستالین در مقال

در دگویميضد انقالبی و غیر بلشویکی خود را توجیه نماید. او های سیاست

بورژوازی ملی چین یک نیروی انقالبی  اولین مرحله انقالب چین که در آن

  به این بود ما سعی در اتحاد با آن کردیم و این اتحاد را هم به وجود آوردیم.

   ل بزبان خود استالین نگاه کنید:استدال

وقتی که ارتش ملی بسوی یانگ  -"در اولین مرحله انقالب چین، در زمان اولین لشگرکشی به شمال

، اما هنوز جنبش کارگری و دهقانی قدرتمندی آوردمیتسه پیشروی و پیروزی پشت پیروزی بدست 

سراسر  يهقالب قرار داشت. این انقالبِ جبهشکل نگرفته بود، بورژوازی ملی )نه کمپرادور( در کنار ان

 1ملی بود." يهمتحد

اول انقالب، چون کومین تانگ یک نیروی ضد  یعنی در مرحله 

امپریالستی بود سیاست ما اتحاد با کومین تانگ، تقویت و استحکام صفوف آن 

 ها بود. در برابر امپریالیسم و فئودال

وقتی چیانکایچک دست به  گردی چراپس در برابر این انتقاد هم که 

زد باز هم وحدت خودتان را با آن حفظ کردید، استالین  هاکمونیستسرکوب 

جناح  که اینگوید ما این کار را کردیم برای . میدهدمیاحمقانه تری  پاسخ

راست کومین تانگ را ایزوله کنیم. یعنی اگر ما بر علیه چیانکایچک اقدام 

ه که نگفتیم ب کردمیاعتراض  به چیانکایچک یم، آنوقت جناح راستکردمی

. در نندكميبر علیه کومین تانگ مبارزه  هااینراه ندهید؟ ببینید،  هاکمونیست

                                                 
1 - J. V. Stalin, Questions of the Chinese Revolution,  

Theses for Propagandists, Approved by the C.C., C.P.S.U.(B). 
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جناح چپ را بسوی خودش بکشد و ما را  شدمينتیجه جناح راست موفق 

 ه استدالل مسخره استالین توجه کنید:بایزوله کند. 

را وادار به  هاآنراست های کومین تانگ را افشا و منزوی نموده، "در عین حال )ما در نظر داشتیم( 

تن دادن به دیسیپلین کومین تانگ بنمائیم، و راست ها را، ارتباطات و تجربیاتشان را، در صورتی که 

به دیسیپلین کومین تانگ تن دادند، مورد استفاده قرار دهیم، و اگر از این دیسیپلین تخطی کرده، به منافع 

را از کومین تانگ بیرون بیاندازیم ". )نقل قول ها همگی از مقاله استالین  هاآنب خیانت کردند، انقال

 (باشندمی

گوید که چیانکایچک دارد جالب است که استالین اینرا در شرایطی می

و آنوقت کمیته مرکزی حزب بلشویک که زیر كند مي عام قتلرا  هاکمونیست

ست، نگران این است که مبادا اعتراضش باعث نفوذ دار و دسته استالین ا

کشیده شدن چیانکایچک به طرف جناح راست و قطع رابطه اش با حزب 

  کمونیست شود.

این بود جناح راست را با   گوید سیاست مابعبارت دیگر استالین می 

حفظ اتحاد با چیانکایچک وادار کنیم تحت دیسیپلین کومین تانگ باقی بماند و 

ترتیب با نگه داشتن دست  به اینبرای جدا شدن از آن پیدا نکند و اي انهبه

ها را، مورد استفاده قرار داده، را، راست هاآنها درکومین تانگ راستی

را مورد بهره برداری خود قرار دهیم. ارتباطات  هاآنارتباطات و تجربیات 

بینی ه بر عکس پیشدانیم کالبته می  های امپریالیستی؟را با کی؟ با دولت هاآن

حت را ت  هاکمونیستاستالین، این چنانکایچک است که بکمک کمینترن، 

 . دهدمیدیسیپلن و سرکوب خود قرار 

بهرحال، با خیانت چیانکایچک، طبق تحلیل استالین، مرحله دوم انقالب 

 .شودميآغاز 

ز ضد انقالب در سطح "کودتای چیانکایچک عالمت خارج شدن بورژوازی از انقالب، ظهور یک مرک

 بر علیه انقالب چین است".ها امپریالیستملی، و انجام معامله میان راست های کومین تانگ و 



 170                                                               و مسئله شرقجهانی   تئوری انقالب

________________________________________________ 

یک  -نست که اکنون در چین جنوبی دو حکومت، دو ارتش، دو مرکزایهنشاندهند "کودتای چیانکایچک

د. کودتای چیانکایچک مرکز انقالبی در ووهان و یک مرکز ضد انقالبی در نانکینگ ، وجود دار

)نقل قول ها همه از مقاله "مسائل  نست که انقالب وارد دومین مرحله تکامل اش شده است."ایهنشاندهند

 انقالب چین" استالین است(

لکه ، بشودميپس علیرغم انتظار استالین جناح راست نه تنها ایزوله ن

از  و استالین دستکشد. با اینحال کمینترن چیانکایچک را هم بدنبال خود می

 کشند و حاال دل به اتحاد با جناح چپ سیاست دنباله روی از بورژوازی نمی

   بندند.که در ووهان متمرکز شده است، می  تانگكومین

که سیاست منزوی کردن راست در درون کمینترن و مورد استفاده قرار دادن  شودمي"از این نتیجه 

این با وظایف جدید انقالب تطابق ندارد. این سیاست باید جای خود  برای مقاصد انقالب، بیش از هاآن

را به سیاست اخراج قطعی راست از کومین تانگ، سیاست قطعی مبارزه بر علیه راست تا نابودی 

سیاسی کامل آن، سیاست تمرکز همه نیرو در کشور در دست یک کومین تانگ انقالبی، یک کومین 

  هاکمونیستتانگی که از بلوک متحدی از چپ های کومین تانگ و  تانگ بدون عوامل راست، کومین

 تشکیل شده است، بدهد".

ن کله معلق زدن های استالین و کمینترن، حکومت ای هاما پس از هم

 هایجنبشووهان، یعنی جناح به اصطالح چپ کومین تانگ هم در وحشت از 

 هایو ژنرالكند ميپشت   هاکمونیستدهقانی که در حال گسترش بودند به 

جناح چپ هم یکی یکی به جناج راست می پیوندند و در سرکوب انقالب و 

 . شوند میکمونیستها با آن هم داستان 

حاال که نیروهای حزب کمونیست از ووهان هم بیرون ریخته شده، دست 

یاست که س شودمين ای هکمینترن از همه جا کوتاه شده است، تازه استالین متوج

 همه نیروهای که اینبا کومین تانگ به پایان خود رسیده و حاال پس از  اتحاد

کمونیست، جنبش کارگری و دهقانی را به نابودی کشیده، به فکر سازماندهی 

افتد. و صف مستقل کارگران و تشکیل شوراهای انقالبی می ايهمبارزات تود

دانستید  باید می در حالی که سیاست بلشویکی مبنی بر این بود که شما از قبل



 171                                                               و مسئله شرقجهانی   تئوری انقالب

________________________________________________ 

الب انق  د بهگیرميکه بورژوازی در مقطعی که جنبش دهقانی و کارگری اوج 

 . كندميپشت 

و سازمان دادن  هاآنباید با تشکیل شوراها و مسلح کردن  بنا بر این

ود و از خ هاید تا در برابر خیانت آنشدميجنبش انقالبی مستقل خودتان آماده 

ش را کرد و ضرباتش را زد و ا نکه حاال که او خیانتایهانقالب دفاع کنید، ن

ک نیروی ضد انقالبی است، شما ی هواضح شده ک ايهبرای هر آدم عقب افتاد

 بعنوان یک نیروی ضد انقالبی به دیگران اعالم کنید.  راآنتازه بیایید و 

 اندازد که وقتی خمینی شروع به اد حزب توده میی هها ما را ب نای ههم

سرکوب حزب توده کرد، تازه فهمید که خمینی یک نیروی ضد انقالبی است 

   و از صف انقالب خارج شده است.

من قصدم از توضیح مفصل این مسائل این است که کامال روشن کنم   

کامال های سیاستآیند و که جریاناتی که تحت عنوان سوسیالیسم می

ه به جای دفاع از انقالب که ، جریاناتی کكنندميی را تبلیغ کمونیستضد

و ارتجاعی در انقالب،  کارسازشاش افشاگری بی امان نیروهای الزمه

به مداح و   آینددر هر گونه شکل و شمایل آن است، می ،منجمله بورژوازی

ه یا ب، شوندمیهای ارتجاعی مثل موسوی و کروبی تبدیل مشاطه گر جریان

را در سایه نگه  داريسرمایهبر علیه  بهانه مبارزه با امپریالیسم مبارزه

استالینی را بکار می برند، همان های سیاستعمال همان  هاایندارند، می

ه در خود دفن کرد، بلک را آنهایی که نه تنها انقالب اکتبر و سنت های سیاست

ضربات مهلک و جبران ناپذیری را به جنبش کارگری و آزادی بخش ملی 

افتضاحاتش چنان تصویری از جنبش کمونیستی بجا گذاشت  وارد کرد، و با این

که امروزه وقتی کسی اسم کمونیسم را می شنود جز خیانت و شکست و 
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 هک. در حالیكندميدیکتاتوری فردی یا حزبی چیز دیگری به ذهنش خطور ن

ها همگی نتیجه بی توجهی به نقطه نظرات و خیانت ها وشکستاین 

ها و و دلیل حقانیت سنت هاآنستی و عدم پیروی از واقعی کمونیهای سیاست

 باشند.های کمونیستی مینحوه عمل

از همان ابتدای کار که کمینترن حزب کمونیست چین را در کومین تانگ 

ی و ها، دستگیرپایمال نمود، و بعد که انحالل اتحادیه راآنمستحیل و استقالل 

که  1925حتی قبل از آن در شروع شد، و   هاکمونیستقتل رهبران آن و 

، در جریان 1926اعتصاب کارگران شانگهای آغاز گشت، و همچنین در 

که دوباره  1927دهقانی اوج گرفتند، تا  هایجنبشلشگرکشی به شمال که 

 هاکمونیستهزار کارگر راه افتاد، یک عده از  800قیام شانگهای با شرکت 

ست بایيمحزب کمونیست چین  طبق سیاست بلشویکی خواستار این بودند که

که در روسیه اتفاق  طورهمانهای قیام اند شکل دهد و شوراها را که ارگان

 بورژوازی بایستند و انقالب را بهافتاد این شوراها را مسلح نماید تا در برابر 

 پیش ببرند. 

اپوزیسیون چپ در حزب کمونیست شوروی و کمینترن که هوادارانی 

 ن نیروها بود. ای هت چین نیز داشت، از جملدر خود حزب کمونیس

که می نویسد، و در مجموعه آثارش هم موجود است،  ايهاستالین در مقال

برای توجیه مواضع خودش در اینمورد نیز بحث شیادانه دیگری را پیش می 

ی قیام اند، باید در زمان هاآنمعنا که می گوید، چون شوراها ارگ به اینکشد. 

 که درست است که دهدمیشوند، نه قبل از آن. تروتسکی جواب قیام تشکیل 

ی قیام اند، ولی قبل از قیام در اشکال مختلف شروع به پیدایش هاآنشوراها ارگ

. شوندمی قیام تبدیلهای ارگان، و با پیدایش شرایط انقالبی به تدریج به كنندمي

 مستقل کارگری وبی اعتنایی خودش به قدرت  که اینالبته استالین برای 
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شوراها را توجیه و از سازماندهی صف مستقل کارگران و دهقانان احتراز 

 . كندميکند، یک چنین بحثی را 

وسیعی بین اپوزیسیون چپ و هاي بحثبهرحال، بر سر مسئله چین 

 مثل مارتینف و هاآن. استالینیست ها و دار و دسته  دهدمیجریان استالین رخ 

ای تزه كنندميغلط خودشان شروع های سیاستتاکتیک ها و غیره در دفاع از 

بود، و اصوال بلشویسم  هابلشویکمارکسیستی را که تا آن زمان مبنای کار

ده ، تا این تزهای تحریف شنندشکل گرفته بود، تحریف و تخریب ک هاآنحول 

 را وسیله توجیه خطاهای تاکتیکی خود قرار دهند. 

دبیات ا سلسله درون این تحریفات بتدریج یک که از شودمين ای هنتیج

 انه، ادبیات ضد انقالبی و بورژوایی بوجودکارسازششبه مارکسیستی، ادبیات 

، ندكميکه بعدا که جریان استالینی موقعیت خودش را خوب مستحکم آید می

در تمام دنیا پخش و ذهن تمام   این ادبیات تحت عنوان مارکسیسم لنینیسم

را بخود آلوده می سازد، و از آن به بعد، همه کسانی که به کمونیسم  هاکمونیست

ند، مثل زمانی که من و شما به کمونیسم روی آوردیم، خوراک آوردمیروی 

مثل، ماتریالیسم تاریخی استالین، تاریخ حزب  ،شان همین کتاب های آلوده

 لکمونیست شوروی، اسالم در ایران پطروشفسکی، و نوشته های مائو مث

 .شودميو امثال آن  ، دمکراسی نوینتضاد

به آن روی  60واقع، کمونیسمی که نسل ما کمونیستها در دهه  در 

آوردیم، کمونیسم بلشویکی نبود. کمونیسم استالینی یا مائویی بود که در اساس 

 ادامه هم بودند. 

های مائوئیستی که مخالف شوروی تعجب آور نیست که گروه بنا بر این

دانستند، برای نقد خودشان از رویزیونیسم آن را سوسیال امپریالیسم می بوده و
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سم یرویزیونیکه  كردندميشوروی همچنان از همان مبانی تئوریکی استفاده 

. در دکرمیشوروی بر پایه آن شکل گرفته بود و اعمال خود را با آن تئوریزه 

انحراف انقالب  های واقعینقد عمیقی که ریشه  نتیجه، نقدشان از شوروی

اکتبر را بررسی کند نبود. این جریانات، در حالی با استالین یا حزب توده 

مخالفت می ورزیدند که خودشان بی آنکه بدانند از مبانی همان نظرات دنباله 

  .كردندميروی 

ک مائوئیست است، خودش را ضد ی هاش دکتر محیط کنمونه مجسم

های گردنش رگكند ميتوده صحبت  ، و وقتی از حزبداندمیحزب توده 

. در كندميحزب توده را دنبال های سیاست، ولی دقیقا همان شودميمتورم 

 به رهبری نردر انقالب چین کمینت هایی را کهدفاع از موسوی همان سیاست

نبال د ،مبلغ آن بود و انقالب چین را به خاک و خون کشید دار و دسته استالین

غلطی که بعدا در ششمین کنگره کمینترن در های سیاست، همان كندمي

تری فرموله شد، و من بعد برای شما توضیح خواهم ايه، در سطح پای1928

هایی که که تحت عنوان مارکسیسم به خورد نیروها و جوان  داد. خزعبالتی

یز ها به چند، و بجز این مطالب و کتابشدميجذب عدالتخواهی سوسیالیستی 

های نادرستی که بنام کمونیسم . آموزششدمينداشتند، داده  دیگر دسترسی

، و ما تا زمانی شدميدر انقالبات  هاآنهای بعدی مبنای اشتباهات و شکست

را در انقالبات آتی  هاآنهای منتج از تحریفات را نشناسیم و درساین  که

چ یم، هیخودمان، در همین جنبشی که در حال حاضر در گیر آنیم به کار نگیر

امید موفقیتی، نه تنها برای جنبش سوسیالیستی، بلکه برای خود این جنبش 

  وجود نخواهد داشت.  دمکراتیک هم

دمکراتیک و  هایجنبشبرای چه بگذارید دوباره از خود سؤال کنیم: 

 از که اینانقالبات طی صد سال گذشته دائما شکست خورده اند؟ به خاطر 
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 درست کمونیستیهای سیاستی عدول کرده اند. درست کمونیستهای سیاست

را از خود در آورده  هاآن  هاکمونیستچیزهائی نیستند که ابتکارات فردی و 

جمع بندی علمی تجربه انقالبات در دویست سال گذشته بوده و  هاآنباشند. 

ها را جمع بندی کرده و با موفقیت سیاستاین  کهبوده اند  هاکمونیستچون این 

 کمونیستی معروف شده اند.های سیاستبه  اندهار بردبک

که گفته شد، قبل از همه الزمه پیروزی خود  طورهمانها، این سیاست 

تاریخ بارها و بارها نشان داده است  که اینانقالب دمکراتیک بوده اند. برای 

که هر جا که به بورژوازی تکیه شده، بورژوازی انقالب را به بیراهه کشانده 

 راآنرا چه کسی به بیراهه کشاند؟ خمینی. چرا توانست  57است. مگر انقالب 

دست به افشای او نزدیم. اگر  هاکمونیستما  که اینبه بیراهه بکشاند؟ برای 

از قبل دست به افشایش زده بودیم و توده مردم، منجمله رهبران کارگران 

ورد نظرش آگاه کرده شرکت نفت، را به ماهیت گرایش اسالمی و نظام سیاه م

 هایتاکتیکدانستند یی که میهاکمونیستبودیم، و مردم تحت هدایت 

د و ما ایستادنند، آنوقت در برابر خمینی میگرفتمیکمونیستی چیست قرار 

دیکتاتوری سیاه اسالمی را تحمل کنیم.   سی سالبیش از مجبور نبودیم 

 ا در زمان انقالب گیالن. در زمان مصدق، یا در زمان مشروطه، ی طورهمین

ورد مهای سیاستکمونیستی، از های سیاستوقتی می گویم  بنا بر این

 م. از کسانی صحبتكنميفرقه و گروه خاص صحبت نفرد یا یک ک ی هعالق

م که بر اساس جمع بندی علمی از انقالبات گذشته راهی را به انقالبیون كنمي

آنان است. خب،   من پیروزی انقالبدهند که آن راه ضاهر کشوری نشان می

دهید و مردم در حین عمل است وقتی شما راه را به مردم نشان می  طبیعی

و پیروزی  كنندميکه راه شما درست است به شما اعتماد شوند  میمتوجه 

، وقتی که من بنا بر اینپیروزی شما. این امری طبیعی است.  شودمي هاآن
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 درآوریمن هایتاکتیکم منظورم كنميستی کمونی هایتاکتیکصحبت از 

   برای به قدرت رسیدن خودشان نیست.  هاکمونیست

وقتی چیانکایچک دست به قتل عام کارگران  که قبال هم گفتم طورهمان

 دآمدند و اعالم کردن بجای انتقاد از خوداستالین و کمینترن  زد هاکمونیستو 

کومین تانگ ضد انقالبی شده. در بخشی از  که دهدمیاین قتل عام نشان 

حالیکه کومین تانگ قبل از این ضد انقالبی شده بود و اگر استالین و 

اش به تجربیات گذشته و احکام کمونیستی ناشی از این تجربیات دارودسته

تانگ  کومین که اینبردند و قبل از امر پی می به اینتوجه داشتند، خیلی قبل 

 حزب كمونیست که در کمیته مرکزی طورهمانبزند،  هاآندست به قلع و قمع 

 . كردندميکومین تانگ را قلع و قمع  هاآنچین پیشنهاد شده بود، 

ناح چپ با ج بار، این ،وضعگیری خائنانهمبدنبال این  هااینوقتی  گفتیم

 در یوهان، در منطقه تحت نفوذ کومین تانگ های  ،شوندمیکومین تانگ متحد 

 فراری دهقانان مالکین را داشته که در آننی عظیمی جریان چپ، جنبش دهقا

های آنان را مصادره کرده، بین مردم گرسنه تقسیم و غله دهند. انبارهامی

زنند. مالکین هم . در مناطق دست به اصالحات و ساختن مدرسه میكنندمي

ران . رهبكنندمي هاجنبشبکمک نیروهای چیانکایچک شروع به سرکوب این 

حمایت کنند.  هاآنکه از شوند میبش متوسل به کومین تانگ های چپ جن

کومین تانگ های چپ برای حمایت خود شرط و شروط می گذارند و 

 یم کهكنميگویند، ما به شرطی از شما حمایت می

( امالک متعلق به مقامات ما را تقسیم نکنید، یعنی بر علیه مالکین منتسب 1 

 به ما شورش نکنید.

 به مالکین کوچک و متوسط هم کاری نداشته باشید و( 2 
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( به مالکینی که از دوستان ما هستند نیز کاری نداشته باشید. دهقانان هم 3 

 برای گویند، قیام ما بر علیه همه مالکین بزرگ است.و می كنندنميقبول 

مالکین یک نیروی استثمارگر و زائدی هستند و ما حاضر نیستیم با  که این

ست ید حزب کمونیكنميبر علیه دسته دیگر سازش کنیم. فکر  هاآندسته یک 

؟ نه. از كنندمي؟ از دهقانان حمایت كنندميچین و کمینترن در این میان چه 

، دهندتن به سازش نمی هاآنند که تن به سازش بدهند و وقتی خواهميدهقانان 

زنند. جالب ی میدهقان هایجنبشهای چپ دست به سرکوب این کومین تانگ

 هاکمونیستو  كنندميدهقانان غیرکمونیست کمونیستی عمل  است،

 غیرکمونیستی. 

؟ نندكميید بعد از این واقعه حزب کمونیست و کمینترن چه كنميفکر 

دهند؟ نه، را می هاآنهای چپ و مبارزه با فرمان قطع رابطه با کومین تانگ

   هاکمونیستحزب کمونیست و   چپ ی هاتا کومین تانگ كنندميآنقدر صبر 

 1.كنندميرا نیز از ووهان اخراج 

ه ندارد ب ايهبله، حزب کمونیسِت دست نشانده کمینترن که از خود اراد 

  طرز خنده آوری تازه می فهمد که باید از کومین تانگ قطع امید کند. کاری

از دست داده بود و  ، نه حاال که هم نیروهایش راکردمیکه باید از همان ابتدا 

 هم اعتبارش را در میان کارگران و دهقانان. 

غیرکمونیستی اعضای حزب از صدها های سیاستاکنون در اثر این 

هزار نفر به سه چهار هزارنفر رسیده بود. همه زیر تیغ خونین سرکوب های 

مکرر پراکنده شده بودند. مائو کسی بود که چند سال قبل دبیر تشکیالت حزب 

                                                 
کومین تانگ های چپ در ووهان بیانیه ای صادر می کنند که در آن از اعضای حزب کمونیست  9271در جوالی  - 1

 و نیروی نظامی آن می خواهند که یا حزب کمونیست را ترک نمایند، یا در انتظار مجازات باشند. 
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 شودميهونان بود. او هم پس از سرکوب قیام شانگهای فراری و موفق  در

در مناطق روستائی هونان یک قیام دهقانی را راه اندازی کند و بعد سِر خود 

وقتی توسط چیانکایچک شکست می خورد از منصب خودش در حزب 

 .شودميکمونیست عزل 

ی نویسد، با او در گزارشی که پس از شکست در مورد دهقانان هونان م

 ي کارگر  طبقهطرح این مسئله که طبقه اصلی در انقالب چین دهقانان، نه 

است، در واقع از اصول مارکسیستی تا کنونی عدول و در آن تجدید نظر 

ي بقهطکه بجای تکیه بر  -، و با آنکه حزب بعدا او را به خاطر نظراتش كندمي

رفا خام نیرو را جایگزین به عنوان نیروی اصلی انقالب مسئله صکارگر 

 -، یعنی نه کارگران را به خاطر موقعیت طبقاتینمایدمیمسائل ایدئولوژیک 

ه ب  شان،تربیششان، بلکه دهقانان خرده بورژوا را به خاطر جمعیت تاریخی

، سرزنش، طرد و حتی تحت مراقبت قرار نمایدمینیروی اصلی انقالب تبدیل 

  .دهدمی

 اش ادامهبهتر، به بیراهه  بعبارت به راه، یا   سماجتبا   او ،با اینحال

از کمینترن جدا موقتا تا حدودی ست که راه مائو جا این. بهرحال، از  دهدمی

 . شودمي

سرانجام بعد از این که از آویزان کردن خود به آخرین جناح  هم کمینترن

شده  وببندد، در شرایطی که جنبش کارگری سرککومین تانگ هم طرفی نمی

و برای حفظ آبرو و اعتبار از دست  ياانهفروکش کرده است، بطور ناشی و

افتد که قیام مستقلی را راه اندازی کند. برای این فکر می به ایناش، تازه رفته

فرستد تا علی رغم مخالفت منظور یکی از کارکنان زبده خود را به چین می

رکوب و از اوج انقالبی اش اش با برپائی شوراها، حاال که جنبش سقبلی

 فروکش کرده، از رمق افتاده است، دستور برپایی شوراها به منظور قیام را 



 179                                                               و مسئله شرقجهانی   تئوری انقالب

________________________________________________ 

 ابالغ و سازمان دهد. 

 هائی در مناطقدر نتیجه با سازماندهی حزب کمونیست یک سلسله قیام

مختلف بر پا و همگی به شکل خونینی توسط نیروهای کومین تانگ سرکوب 

   1.شوندمی

ال این، اپوزیسیون چپ به رهبری تروتسکی و رادک که از همان بدنب

مخالف خط مشی کمینترن و دارای ارزیابی درستی از انقالب چین  2ابتدا

 کمینترن انقالب های سیاستکه  كنندمي اعالم   خودشان  بودند، در قطعنامه 

 قانیهای دهقیام اول شانگهای، قیام  چین را در سه مرحله به شکست کشاند:

های در جریان لشکرکشی به شمال و قیام مجدد شانگهای، و سرانجام قیام

 ماجراجویانه کمینترن پس از قطع امید از کومین تانگ. 

 ست مانند انقالب اکتبر، و حتی فراترتوانميترتیب، انقالبی که  به این

ین مغلط کو از آن، دنیا را به لرزه در آورده، تأثیرگذار باشد، در اثر سیاست

د. بلشویکی تناقض داشت، شکست خورهای سیاستتانگ، سیاستی که کامال با 

 یی؛اپوزیسیون بورژوااین سیاست چه بود؟ این سیاست عبارت بود از اتحاد با 

                                                 
نند کنترل رخ می دهد که در جریان آن نیروهای نظامی حزب سعی می ک 1927اولین قیام در یکم اگوست  - 1

نانچنگ را در دست بگیرند. این قیام سه روز بیشتر طول نمی کشد. پس از آن نیروهای حزب ناچار به عقب نشینی 

و سپس پراکنده می شوند. قیام بعدی  که بیشتر به خودکشی شباهت داشته در هونان و هوپه رخ می دهد که آنهم ناکام 

قیه هم به کوه ها و مناطق دور افتاده فرار می کنند. سپس نوبت به قیام مانده و بسیاری در جریان آن بقتل رسیده و ب
های هایلوفنگ و لوفنگ می رسد که هزاران هزار دهقان در آن درگیر می شوند. در این قیام ها نیز نیروی دهقانان 

ژو در  در گوانگ 1927دسامبر  11توسط ارتش کومین تانگ محاصره و قلع و قمع می شوند. آخرین قیام در 

کانتون رخ می دهد که آنهم بیشتر از سه روز طول نکشیده و به حمام خون منتهی می شود. طبق اظهار کومین تانگ 
 تن در این قیام به قتل می رسند. 5700

 1927به عضویت کومین تانگ در کمینترن رای مخالف داده بود. وی در  1926تروتسکی از همان ابتدا در  - 2

 نترن نوشته بود:درنامه ای به کمی
"کومین تانگ حزب بورژوازی لیبرال است. در جریان انقالب، بورژوازی لیبرال کارگران و دهقانان را فریب داده 

و به آنها خیانت خواهد کرد. کومین تانگ با این شکل وارد کمینترن می شود و انظباط آن را نخواهد پذیرفت. اما به 

ترن دهقانان و کارگران چینی را فریب خواهد داد. با این تصمیم کمینترن همچون هر حال با سوء استفاده از نام کمین
سپری مابین ژنرال های زمیندار و دهقانان عمل خواهد کرد. مسکو مصرانه می خواهد که انقالب ارضی به تاخیر 

زرگ و چه کوچک، بیفتد تا زمینداران و ژنرال های ارتش نهراسند. ارتشی که نوعی بیمه برای زمینداران، چه ب

 محسوب می شود."
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اند نیروها ارتجاعی این   که اینعلی رغم  ،اتحاد همه نیروهای ضدامپریالیستی

به  مپریالیستی، سیاستی کها سیاست تشکیل جبهه واحد ضد ؛یا غیرارتجاعی

استی ریزی شود؛ سیبا توجه به ناپیگیری بورژوازی در انقالب پی که اینجای 

ر در روسیه ب هابلشویک و لنین و سیاست خود "روی"های بر قطعنامه که بنا

ی ی بورژوازکارسازشمبنای دفاع از بخش انقالبی جنبش و افشای بی امان 

 اعتنا به تمام تجربیاتی که جنبش انقالبیو بی ،ریزی شود، درست برعکسپی

به جا گذاشته بود، بر اساس اعتماد به بورژوازی و پشت کردن به جنبش 

انقالبی، به خاطر حفظ وحدت با هر نیروی ضد امپریالیستی و اپوزیسیون 

و  ايهتود هایجنبشبه شکست این  که اینو جز   بورژوایی، تدوین شده بود،

 منجرشود، هیچ نتیجه دیگری نداشت.  هامونیستکخود قتل عام 

ها و پراکنده شدن ته مانده نیروهای عاموها، قتل در پی این شکست

ی نجا یک نیروی پارتیزانآرود، در کمونیستی در چین است که مائو به کوه می

، و برای بیرون آمدن از محاصره کومین تانگ پیاده روی به آوردمیبوجود 

قدرت   ها سرانجامو بعد طی جنگ بر علیه ژاپنیكند مياز طرف شمال را آغ

 افتد. به دست حزب کمونیست می

ولی این حزب کمونیست یک حزب بلشویکی نبود، حزبی بود که در 

ضد بلشویکی کمینترن شکل گرفته بود. چون بعدا وقتی که های سیاستادامه 

دمکراسی نوین جمع خوریم، نظراتی که تحت عنوان ما به نظرات مائو بر می

انه استالین و کمینترن مبنی بر کارسازش، با همان نظرات شوندمیبندی 

 شکست انقالب چین شده بود.که باعث  شویمميتشکیل بلوک چهارگانه مواجه 

حد توسط جبهه مت در انقالب دمکراتیک نویِن مائو نیز، قراراست انقالب زیرا

ده ، دهقانان، خر شکل از کارگرانمت ايهضد امپریالیستی شکل بگیرد، جبه

 .بورژوازی شهری و بورژوازی ملی
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"از آنجاییکه بورژوازی ملی چین، بورژوازی کشور مستعمره و نیمه مستعمره و زیر ستم امپریالیسم 

است، حتا در دوران امپریالیسم، در دوره های معین و تا درجه معینی، کیفیت انقالبی خود را در مبارزه 

 مبارزه علیه يهلیسم خارجی، دولت های بروکرات و دیکتاتوری نظامی کشور خود )نمونعلیه امپریا

و كند ميو لشگر کشی به شمال یافت( حفظ  1911در دوره های انقالب  توانمياخیر را های گروه

 ،مبارزه کند هاآند با پرولتاریا و خرده بورژوازی در مبارزه علیه دشمنانی که حاضر است با توانمي

از آنجا   متحد شود. تفاوت میان بورژوازی چین و بورژوازی امپراتوری روسیه قدیم در همین است.

، کردیمفئودالی بود که به کشورهای دیگر تجاوز  –که امپراتوری روسیه قدیم امپریالیسم میلیتاریستی 

زه علیه ارت بود از مباربورژوازی روسیه فاقد هرگونه کیفیت انقالبی بود. در آنجا وظیفه پرولتاریا عب

ولی بورژوازی ملی چین در دوره های معینی هنوز دارای کیفیت انقالبی   بورژوازی و نه اتحاد با آن.

رولتاریا پ يهوظیف  جاایندر  است، زیرا که چین کشوری است مستعمره، نیمه مستعمره و قربانی تجاوز.

از نظر دور ندارد و با آن جبهه متحد علیه امپریالیسم کیفیت انقالبی بورژوازی ملی را این   کهاین است 

 .1و دولت های بروکرات ها و دیکتاتوری نظامی تشکیل دهد"

 : یکی اضافهشدميدو فقره دیگر نیز به آن اضافه  طرح مائوتازه در   

، و دیگری  2اتحاد در جنگ ضد ژاپنی به اینشدن مالکین ضد ژاپنی 

   بعنوان نیروی اصلی انقالب.ي کارگر طبقهجایگزینی دهقانان بجای 

این  هک اینجهان، بعد از های کمونیستترتیب بود که بخش اعظم این  به

های مارکسیستی، فرموله و در انحرافی کمینترن، بعنوان آموزشهای سیاست

احزاب کمونیست از کلیه عناصر   سطح جهان تبلیغ و ترویج، و در این رابطه

یستی ضد مارکسهای سیاستیه شده، به عامل اجرائی این صفانقالبی و مستقل ت

تبدیل شدند، از آن پس در هر انقالبی که شرکت کردند، نه تنها باعث شکست 

 آن شدند، بلکه خودشان نیز به اولین قربانیان این شکست تبدیل گشتند.

 عدول نکرد. تنها در سالها سیاستمائو هم هیچوقت در اساس از این 

                                                 
 .6انتشارات پکن.صفحه  –، فارسی 19۴0مائو، درباره دموکراسی نوین، "فرهنگ چین"، ژانویه  -1 

تصور کنید که در جنگ داخلی در روسیه شوروی که در آن روسیه هم مثل چین مورد تجاوز امپریالیست ها  -2 
می توانست در این "دوره معین"  تا "حدود معینی"، دارای کیفیت انقالبی  قرار گرفته بود و بنابراین، طبق نظر مائو،

باشد، حزب بلشویک در مبارزه با دخالت امپریالیست ها با کادت ها، بورژوازی و مالکین ناسیونالیست روس متحد 

اوغلی، می شد. اصرار میرزا کوچک خان برای اتحاد با بورژوازی و مالکین ضد انگلیسی و حمایت حیدر عمو 
 جناح استالینی حزب کمونیست ایران، از او را نیزبیاد آورید.
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هایی که برای شما گفتم، خود انتقاد کرد که چرا در همان سالاز  1935 

ه است. ولی این انتقادش محتوی هیچ کردمیکورکورانه از کمینترن تبعیت 

کمینترن نبود. او در واقع، همان کارانه سازشهای سیاستانتقادی از 

)جایگزین کردن دهقانان بجای      را با تغییراتی از موضع راستها سیاست

 بعنوان نیروی اصلی انقالب( دوباره فرموله کرد.ي کارگر بقهط

یر ، ولی نه بر سر نظرات غكندميمائو البته بعدا با استالین اختالف پیدا 

های سیاستفنی در باره بر سر بعضی مسائل   بلشویکی استالین، بلکه

   1.اقتصادی استالین

الین ای کمینترن و استهبندیاست که از این ببعد، فرمولاین ترتیب   به

یه فتقریبا همه احزاب و نیروهای کمونیست باقیمانده از تصهای سیاستبه 

های استالینی، از احزاب نوع حزب توده گرفته تا احزاب مائوئیست و حتی 

چپ حتی مخالف شوروی، تبدیل های گروهاز احزاب تروتسکیست و  عضیب

  "کمونیستی" منتهیهای روهگ، و همه جا به شکست و حاشیه نشینی شوندمی

   .گردندمی

 

 

 

 

 

                                                 
بعضی از این اختالفات را میتوان در مقاله مائو بنام "در باره مسائل اقتصادی سوسیالیستی در اتحاد شوروی"  -1 

 در نقد کتاب استالین "مسائل اقتصادی سوسیالیستی در اتحاد شوروی" در این مورد جستجو کرد.
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 سوسیال دمکراسی در انقالب دمکراتیک م: دو تاکتیکششفصل 

قبل از ادامه بحث در مورد سیاست کمینترن در انقالب چین بد نیست 

لنین بنام "دو تاکتیک سوسیال دمکراسی در معروف کمی هم در مورد نوشته 

ئیسم که بی ربط به مسئله نیستند، صحبت انقالب دمکراتیک روسیه" و مائو

 کنیم.

کتاب دو تاکتیک سوسیال دمکراسی در انقالب دمکراتیک روسیه  

ر د هابلشویک که از اسمش پیداست بحثی است در مورد تاکتیک طورهمان

پس از شکست  1906در انقالب روس. این کتاب بعد از  هامنشویکبرابر 

ضوع آن بحث در مورد تفاوت و تمایزی و مو شودمينوشته   1905انقالب 

 هاکبلشوی دمکرات،متفاوت دو جناح حزب سوسیال هایتاکتیکبین  كهاست 

، وجود دارد. این دو جناح که بر اساس همان اکثریت و اقلیت هامنشویکو 

، دو جناح از حزب سوسیال شوندمیبودنشان بهنگام جدائی نام گذاری 

ک سوسیال دمکراسی در انقالب دمکراتیک دمکرات هستند که بر سر تاکتی

اختالفات این  کهروسیه و یک سلسله مسائل سازمانی اختالف نظر دارند 

 . شودميمنجر  هاآنسرانجام به انشعاب 

 و تفاوت بین آن دو را هامنشویکو ها تاکتیک بلشویکما  کهاین برای 

ریمه م. به جنگ کتوضیح دهیم، الزم است کمی در تاریخ روسیه بعقب برگردی
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زمان از  بزرگ آنهای قدرتکه در آن شکست روسیه، یکی از  1856در 

این فاجعه و  1.برای تزار فاجعه آمیز است دولت عثمانی، مرد بیمار اروپا،

با  اندازد کهفکر می به اینسرشکستگی ناشی از آن، دستگاه امپراطوری را 

مدرن اروپایی را بوجود  ، یک ارتشكندميهایی که در روسیه آغاز رفرم

جاد این ارتش مدرن ایجاد صنایع مدرن در روسیه است و ای هبیاورد. الزم

صنایع مدرن هم یکی از لوازمش نیروی آزاد شده کار است که باید از روستاها 

اید باش ارتش میلیونی بیکاران است که به شهرها مهاجرت کند. یعنی الزمه

زمان در روسیه نظام ارباب و رعیتی و سرواژ تأمین شود. در آن  از روستاها

  .دادندميدهقانان را تشکیل  3/1نیمی از جمعیت و ها سرفبرقرار است و 

بتواند این نیروی دهقانی را آزاد و به شهرها گسیل  کهاین تزار برای 

دارد و نیروی کار الزم برای توسعه صنایع را بوجود بیاورد، قبل از هر چیز، 

اربابان را که رعیت و زمین و وابستگی این دهقانان به  ن است کهمند اینیاز

حرکت این به این وسیله  ، از میان بردارد تاشوند میمحسوب  هاآنسرف 

در نظام سرواژ دهقان به  دانیدمی. چون گرددنیروی کار به شهرها فراهم 

 خودزمین و ارباب خواست میزمین وابسته بود و این نبود که هر موقع که 

را رها کند. برای ابد به زمین تعلق داشت، بطوری که باید نسل اندر نسل در 

 ماند و حق ترک آنجا را نداشت. ، در آنجا میکردمیآن زمین کار 

                                                 
های جدید و فنون جنگی نوین نخستین جنگ مدرن قرن نوزدهم محسوب جنگ کریمه به دلیل به کارگیری سالح -1 

فرانسه  های بریتانیا وشود که البته موجب کشتار فراوانی گردید. نیکالی اول تزار روسیه بدون توجه به سیاستمی

گان دریایی عثمانی را در دریای سیاه نابود کند. سپس نسبت به امپراتوری عثمانی به ناوگان خود دستور میدهد تا ناو
ایاالت رومانیایی امپراتوری عثمانی را تصرف میکند. ناپلئون سوم امپراتور فرانسه و دولت ملکه ویکتوریای 

 های بسیار دور در یک جنگ علیه کشور ثالثبریتانیا با سلطان عثمانی همدردی کرده و برای نخستین بار از گذشته

 .کدیگر متحد می شوند و ناوگان دریایی خود را برای کمک به سلطان عثمانی به دریای سیاه اعزام می کنندبا ی
ناوگان دریایی فرانسه و بریتانیا ابتدا در سواحل رودخانه آلما بر قوای روسیه پیروز شده و سپس شهر سباستوپول 

میالدی در شبه جزیره کریمه محاصره می  18۵۴سپتامبر سال  2۶که یک قلعه مستحکم نظامی بود را در روز 

سال به طول می انجامد با شکست خفت بار امپراتوری روسیه خاتمه میابد و روسیه  2این جنگ که بیش از  .کنند
 ناگزیر می گردد از ادعاهای ارضی خود بر امپراتوری عثمانی دست بردارد.
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 ، تا زمانی که نظام سرواژ وجود داشت این نیرو حق مهاجرت بنا بر این

ذا اولین گامی لنیروی کار کارخانه ها را نداشت. به شهرها و تبدیل شدن به 

، شودميوسیه و ایجاد صنایع بزرگ برداشته ر که در راه مدرنیزاسیون

برای آزادی سرف 1861که در Emancipationرفرمی است بنام 1فرمان

 . شودمياز طرف تزار صادر  2ها

  فرماناین  کهسال قبل از زمانی  10، یعنی حدود 1850در سالهای 

ها به نام نارودنیکآید میجود صادر شود، در روسیه جریانی به و

(Narodnics) حالت یک حزب را نداشته، در ابتدا ها نارودنیکها. خلقی یا

در  دروسی که عقیده داشتن انمتشکل از یک عده روشنفکر بودندجنبشی  بلکه

جود و ي کارگر  طبقهو ایجاد صنایع بزرگ و  داريسرمایهروسیه امکان رشد 

برای رشد خود نیاز به  داريسرمایهکه معتقد بودند ، چرا؟ برای این 3ندارد

چون  لیو در اروپا. سرمایهانباشت اولیه بازار خارجی و جهانی دارد، مثل 

اروپایی غصب شده است و چیزی داران   سرمایهبازار جهانی قبال توسط 

د بیش توانميروسیه ن داريسرمایه بنا بر ایناست،  گذاردهبرای روسیه باقی ن

ین رشد کند و حکم نوزادی را دارد که مرده بدنیا آمده است. نوزادی که از ا

                                                 
ق شهروندی می شوند. از جمله مجاز می گردند: مالک سرف ها قانونا آزاد و صاحب حقو ،بنا بر این فرمان -1  

زمین بشوند، زمینی را که روی آن کار می کنند از ارباب خود بخرند، بدون اجازه مالک و به انتخاب خود ازدواج 
البته، در جریان   .کنند، آزادانه خرید و فروش کنند، در دادگاه طرح دعوی کنند، و در انتخابات محلی شرکت نمایند

ین رفرم، مالکین دوسوم زمین های مرغوب را برای خود نگه داشته و یک سوم بقیه را که زمین های نامرغوب ا

در صد قیمت زمینها از جانب  80بودند به قیمت باال میان سرف های آزاد شده خود تقسیم و به آنها می فروشند. 
در اختیار دهقانان گذارده می شود. دهقانان  در صد بقیه هم توسط مالکین 20ساله و  40بانک دولتی بصورت وام 

 اکثرا زیر بار پرداخت اقساط و بازدهی پائین، زمین های خود را از دست داده، برای کار راهی شهرها می شوند.  

آزادی سرفها در روسیه بخودی خود واقعه بی نهایت مهمی است. چرا که اوال در روسیه، دژ ارتجاع اروپا،  -2 
 1862د، و در ثانی، اندکی پس از آن با صدور فرمان آزادی بردگان )چهار ملیون برده( در آمریکا در انجام می گیر

 و قیام های بردگان در مستعمرات به یک موج جهانی آزادی سرف ها  و بردگان تبدیل می شود. 

 میهاکه من در صحبت ین گروههما شوند،یم لیمهم تبد یاسییک  گروه س به 20بعٍداٌ در اوائل قرن  هاکینارودن -3 
 هیوساحزاب ر  نیاز بزرگتر یکیکردم. اس ارها که بعنوان  ادی یانقالب یهاستیالیسوس ایها تحت نام اس ارها از آن

شده، در دولت  یکی  هاکیبابلشو یمدت کوتاه یچپ شان برا ناحج یكنند و حتدر انقالب اکتبر هم شرکت مي

 یا جائت  شوندیاز ان جدا م توفسکیعدا، بر سر مسئله آلمان وقرارداد صلح برست لب یكنند، ولشرکت مي یکارگر
  خورند. یشکست م یکه بسخت دهندیرا سازمان م یدولت کارگر هیمسلحانه بر عل امییک قکه
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قبل از به دنیا آمدن از وسیله حیات خود، بازار جهانی، محروم گشته و لذا 

   مرده است.

وی ست از ربایميعقیده داشتند که روسیه، بر خالف اروپا،  ،بنا بر این

به طرف برقراری جامعه جهش نموده، مستقیما  داريسرمایهمرحله تولید 

های سوسیالیستی حرکت کند. تکیه گاهشان در این جهش چه بود؟ کمون

های روستایی در روسیه عبارت از جماعتهای کمون .اشتراکی روستاها

 ند. هر کمونگرفتمیکشاورزی بودند که بخش بزرگی از دهقانان را در بر 

ای ساکن روستا تشکیل سران خانواره را آندارای یک شورا بود که اعضای 

. اداره تقریبا همه امور جماعت در دست شورا بود. از جمله شورا دادندمي

 تعیین کردمیفرق  هاآنهر سال سهم زمین هر خانواده را که به نسبت تعداد 

ست هر سال به دولت بایمي. شورا دداميقرار  هاآنکشت در اختیار   و برای

 . شدتقبل ميمای خدمت سربازی و نفراتی را بر دادمي مالیات

حتی معتقد بودند که روسیه به خاطر وضعیت خاصی که دارد،  هاآن

ر د پیشتاز انقالب سوسیالیستی دتوانمياش، اشتراکیهای کمونیعنی به خاطر 

 :معتقد بودند بنا بر ایناروپا بشود. 

 . چوني کارگرطبقهنیروی اصلی و انقالبی دهقانان هستند نه  -1

و در  داريسرمایهرای رشد اندازی بکه گفتم چشم طورهمان

نیروی اصلی و یک  بهو تبدیل شدن آن  ي کارگرطبقهجه نتی

 .دیدندتعیین کننده نمی

 تکامل   مرحله  گذراندن  به نیاز  اروپایی   دول  مانند روسیه  -2

 د با سرنگونی تزار مستقیما به توانمينداشته و را  داريسرمایه
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  1.نمایدالیسم حرکت سوسیطرف 

همزمان بودند، در دهه هشتاد، ها نارودنیکمارکس و انگلس که با 

که با هایي بحث، علت هم این است که در شوندمیمتوجه مسائل روسیه 

و  اهبحثباکونین آنارشیست روسی در مورد انقالبات اروپا داشته اند این 

 . كندميرا به روسیه جلب  شانهمشاجرات توج

من، در دهه هفتاد، کتاب کاپیتال مارکس هم به روسی ترجمه درض

آن پیدایش یک گروه سوسیال دمکرات )مارکسیست( در  يو نتیجه شودمي

روسیه است به نام گروه آزادی کار. در رأس این گروه سه شخصیت مهم قرار 

گروه سوسیال  نفر هس این کهزمانی  دارند. پلخانف، زاسولیچ و آکسلرد.

 ها، اولین کارشان مبارزه با نظریات نارودنیکدهندمیت را تشکیل دمکرا

 ست. 

  و باید دتوانمياعتقاد دارند که بالعکس، روسیه هم مانند اروپا  هااین

 کهاین تکامل دهد. یعنی  داريسرمایهنیروهای مولد خودش را در چهارچوب 

ه اروپا، یک مرحلست از پس سرنگونی تزار، مانند بایميروسیه فئودالی هم 

ي طبقهطی این مرحله، نیروهای مولده، در آن، را طی کند تا  داريسرمایه

به سطح کافی رشد برسند، تا شرایط برای  داريسرمایهو مناسبات  کارگر

                                                 
یمان ناپذیر ا ها بر این اعتقاد بودند که روسیه آینده از آن دهقانان است و این نقطه نظر دنباله اجتناب "نارودنیک -1 

و بی ایمانی آنها به توسعه سرمایه داری بود. مارکسیستها معتقد بودند که  آنها به کاراکتر سوسیالیستی کمون دهقانی

فردای روسیه از آن کارگران است و توسعه سرمایه داری روسیه، هم در کشاورزی و هم در صنعت هر چه بیشتر 

نبش کارگری روسیه امروزه موجودیت خود را تثبیت کرده است و در این نقطه نظر آنها را تأیید کرده است. ج
رابطه با جنبش دهقانی، دره ای که نارودنیسم و مارکسیسم را از هم جدا می سازد تا به امروز در تفسیرات مختلف 

است  یآنها از این جنبش آشکار شده است. برای نارودنیک ها جنبش دهقانی به معنی رد مارکسیسم است، این جنبش

برای یک انقالب مستقیم سوسیالیستی، این جنبش آزادی سیاسی بورژوائی را به رسمیت نمی شناسد و بر تولید 
انی در یک کالم درست همان جنبش کشاورزی استوار است. برای نارودنیکها جنبش دهق -و نه بزرگ  -کوچک 

ر تیجه گیری هائی را می توان کامال و قطعاً دیل، واقعی و بالفاصله سوسیالیستی است. اجتناب ناپذیری چنین نصا

ایمان نارودنیکی به کمون دهقانی و خصلت آنارشیستی نارودنیسم یافت".  لنین، سوسیالیزم خورده بورژوایی و 
 سوسیالیزم پرولتری. 
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روسیه  در زمان  آنانقالب سوسیالیستی فراهم بشود. این وضعیتی است که در 

 وجود دارد. 

ییر و تحولی کم و بیش طی شده است. مثال، در اروپا اما قبال چنین تغ

امالک بزرگ بین دهقانان  کهاین در فرانسه، طی انقالبات بورژوایی، بعد از 

و مهاجرت ها زمینها ناچار به ترک ، دهقانان زیر فشار بدهیشودميتقسیم 

، با داريسرمایهکه آورند میا بوجود به شهرها شده، ارتش بیکارانی ر

  نهد.میخود را بنیان اي انهصنایع کارخ ،آنبکارگیری 

به بعد  18است که البته قبل از همه در انگلستان از قرن  ايهاین پروس

قسمت اعظم خانوارهای دهقانی  ،در این دوران ،. در انگلستانشودميآغاز 

، چه به زور و چه تحت فشار شوند میخانوارهای کوچکی هستند که ناچار 

به استخدام شهرها وسائل کارشان را رها کرده، در  وها زمیناقتصادی، 

 در بیایند. داران سرمایه

را که طی آن دهقانان از وسائل معیشت خود مثل  ايهمارکس این پروس

زمین و ابزار کارشان جدا شده، به صورت کارگری که تنها صاحب نیروی 

سه ، همزمان و متوازی با پروشوندمیکارش است در شهرها مشغول کار 

 يمعنا که سرمایه به ایناند که انباشت اولیه سرمایه نام دارد. دیگری می

تجاری، از یک طرف، با فتح بازارهای جهانی طی دوران استعمار خود را 

یابد، و از طرف دیگر، با ثروتی که از غارت نیازمند افزایش تولید می

وی دام این نیر، موفق به برپائی کارخانجات و استخآوردمیمستعمرات بدست 

انباشت  ،این ترتیب به. شودمياش کار برای پاسخ به نیازهای فزاینده تولیدی

سرمایه که حاال بر اساس استثمار خود نیروی کار در انگلستان و به  يهثانوی

   .شودميد، آغاز گیرميانجام  داريسرمایهشیوه 
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 که اینکه بعد از افتد این است ، آنچه که در اروپا اتفاق میبنا بر این

، دهندمیرا از دست ها زمین، این شوند میدهقانان صاحب زمین های خود 

، این ياانهو با جدا شدن از وسایل تولید و تبدیل شدنشان به نیروی کار کارخ

که طی یک دوره نیروهای مولده خودش  شودميداده  داريسرمایهامکان به 

را آماده برای تحول سوسیالیستی بعدی جامعه این ترتیب به را رشد دهد و 

   بکند.

این همان فرمولبندی کالسیک مارکس است که بر اساس آن جامعه 

عبور و پس از طی  داريسرمایهاروپائی از مرحله فئودالی گذر و به مرحله 

ن نیروها با مناسبات ای ه، وقتی در اثر رشد نیروهای مولدداريسرمایهمرحله 

افتند، شرایط برای انقالب سوسیالیستی و تحول اد میدر تض داريسرمایه

 . شودميجامع به مناسبات جدید فراهم 

اهی آید، یکی از نتایج آگگفتیم که وقتی کاپیتال ترجمه و به روسیه می

از نظرات مارکس، پیدایش همین گروه مارکسیستی است 1روشنفکران روس

 ماتبر همین تعلی ند که بناکه در رأسش پلخانف، اکسلرد و زاسولیچ قرار دار

ست با جدا بایمي داريسرمایهاند که در روسیه هم، مرحله رشد مارکس معتقد

 وشهرها شدن دهقانان از قید و قیود فئودالی و سیستم سرواژ و آمدنشان به 

در  يدارسرمایهاین ترتیب به تأسیس کارخانجات آغاز و طی طریق کند، تا 

که از  یي کارگرطبقهن و سنگین بوجود بیاید تا روسیه توسعه و صنایع مدر

 پس تاسیس این صنایع بوجود آمده و رشد یافته است، بتواند دست به انقالب 

                                                 
ه بودند. تباید توجه داشت که مارکس تنها فیلسوف و متفکری نبود که روشنفکران روسیه تحت تاثیر آن قرار گرف -1 

روشنفکران روس از هرتسن و بلینسکی گرفته تا چرنیشفکی و باکونین تحوالت فلسفی و فکری اروپا را همواره از 

نزدیک و بطور فعالی دنبال می کردند و در تحوالت فکری خود، تحت تاثیر فالسفه اروپایی از کانت گرفته تا هگل، 

قا همان مسیری را طی کرده بودند که خود اروپائیان. برای اطالع هگلیان چپ و فویرباخ، تا رسیدن به مارکس، دقی
 د.  بونژور"، ترجمه محمد جعفر پوینده، رجوع کنی -بیشتر به "هگل و اندیشه فلسفی در روسیه" تالیف "کی بالنتی



 190                                                               و مسئله شرقجهانی   تئوری انقالب

________________________________________________ 

 سوسیالیستی زده، قدرت را به دست بگیرد. 

کی . یكنندمياز چند نظر اختالف پیدا ها  نارودنیکبا  هااینبنا براین، 

وجود  داريسرمایهدر روسیه امکان رشد  کهاین مبنی بر  هاآننظر  کهاین 

در  داريسرمایهکه هم اکنون در روسیه دارند میو اعالم  كنندميندارد را رد 

، از همین رو، و بر کهاین . دوم رودمیحال رشد و با سرعت دارد بجلو 

ها، نه به نیروی دهقانی، بلکه به نیروی کارگران تکیه نموده، خالف نارودنیک

ومین . و سنمایندمیارزیابی ي کارگر طبقهلی انقالب در روسیه را نیروی اص

ي هطبقیابی سوسیالیستی و قدرت ن که هرچند معتقد به انقالبای همسئل

هستند، ولی عقیده دارند در انقالب دمکراتیکی که در پیش است این کارگر

 و بورژوازی است که باید رهبری انقالب را بدست گرفته، به قدرت برسد،

 زمان آنحزب سوسیال دمکرات که همان حزب سوسیالیستی و کمونیستی 

برای کسب قدرت سیاسی حرکت نماید،  ايهروسیه است، نباید در چنین مرحل

که بورژازی در قدرت است در موقعیت یک  ايهست در مرحلبایميبلکه 

برای  ینیروی اپوزیسیون باقی بماند تا بورژوازی نیروهای مولده را بقدر کاف

انقالب سوسیالیستی رشد دهد. انقالب دمکراتیک انقالب بورژوازی است و 

 لذا این بورژوازی است که باید رهبر آن باشد.

گفتم، مارکس و انگلس در دهه تر پیشاز آن طرف، همان طور که  

، 1875و انگلس در .شوندمیمتوجه روسیه وعالقمند به مسائل آن  هفتاد

، كندميتزار  1861ه در آن اوال، تأکید بر اهمیت رفرم می نویسد ک ايهمقال

آزاد شدن دهقانان و آمدن   منجر بهرفرم این  کهو همین طور تأکید بر این 

افزاید، اگر چنانچه دهقانان در این کمون ها ، ولی می شودميبه شهرها  هاآن

ستند وانتميستند مدیریت اشتراکی خود را حفظ بکنند، یعنی کمون ها توانمي

دوام بیاورند، و همچنین در اروپا حداقل در یکی از کشورهای معظم 
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مک و به ک ،، به کمک این انقالبدادميانقالب سوسیالیستی رخ  داريسرمایه

جهش نموده،  داريسرمایهاز روی مرحله  ستتوانميها، روسیه این کمون

 مستقیما نظام سوسیالیستی را برقرار کند. 

 به.  دهدمیدر رابطه با روسیه  1875که انگلس در  این نظری است

معنا که روسیه ناچار نیست همان مسیری را که اروپا طی کرده است طی  این

دهقانان آزاد بشوند، به شهرها بیایند،  یعنی برای برقراری سوسیالیسم نماید.

رشد کامل رشد نماید، و یک مرحله ي کارگر طبقهو  داريسرمایه

ها از نظر او این امکان را بوجود طی بشود. وجود این کمون يدارسرمایه

ن ای هکه روسیه مستقیما به طرف سوسیالیسم حرکت نماید، منتها الزم آوردمی

   .داندمیکار را انقالب در یک کشور اروپایی 

نویسد مارکس تا دو سال را هم بگویم وقتی انگلس این مقاله را می این 

ی از یک بهکه  ايه. دوسال بعد وقتی که در نامدهدمینظری در این مورد ن

خ ست پاسبایميهای اروپایی که مسائلی را در مورد او نوشته بود که روزنامه

. در این نامه مارکس هم كندمياین نظر انگلس را تأیید نویسد می شدميداده 

ذ عوامل وکشاورزی روسیه اگر بتوانند در برابر نفهای کمونکه كند ميتایید 

ند مبنای حرکت مستقیم روسیه به توانميخارجی خودشان را حفظ بکنند، 

 در اروپا، بشوند. بعد هم در پیش گفتار چاپ  سوسیالیسم، البته با کمک انقالب

مانیفست، مارکس و انگلس هر دو، بار دیگر بر  1882دوم ترجمه روسی 

، در 1881مارکس در  البته، قبال هم 1.زنندصحت این نظریه مهر تأیید می

                                                 
ه شکل ب تواند مستقیماً ی مالکیت اشتراکی بدوی زمین، میای روسی، یعنی شکل کامالً فرسودهه "آیا ابشچین -1

ی تکامل کمونیستی باالتر مالکیت اشتراکی گذار کند؟ یا ابتدا باید همان فرایند فروپاشی را طی کند که مشخصه

ای تاریخی غرب است؟ تنها پاسخ ممکن به این سؤال در حال حاضر به این شرح است: اگر انقالب روسیه به نشانه

ه این دو همدیگر را کامل کنند، آنگاه مالکیت ارضی اشتراکی برای انقالب پرولتری در غرب بدل شود، به نحوی ک
 کنونی دهقان روسی می تواند چون آغازگاه تکامل کمونیستی عمل کند". 
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که در آن نظر مارکس را  1مکاتبات خود با ورا زاسولیچ، در پاسخ به نامه او

مورد توضیح  جویا شده است، موضع اولیه و احتیاط آمیز خود را در این

   2.دهدمی

نظر مارکس در مجموع اینست که آنچه که او در کاپیتال و مانیفست بیان 

مل اجتماعی در اروپا است، ولی در مورد کرده است مربوط به پروسه تکا

                                                 
زاسولیچ در نامه خود به مارکس می نویسد: "چنان که می دانید کاپیتال شما در روسیه از مقبولیت و اعتبار  -1

ی آن پس از چاپ نسخه های معدودی که باقی مانده، در کشور ما از بزرگی برخوردار است. با وجود مصادره 

طرف جمیع افرادی که کم و بیش از دانش برخوردار هستند، بارها مورد مطالعه قرار می گیرد و افراد صمیمی آن 
احثات ر مبرا مورد بررسی قرار می دهند. ولی نکته ای که شاید از آن بی اطالع باشید، مقامی است که کاپیتال شما د

ما راجع به مسئله زمین و جماعت دهقانی روسیه دارد. شما بهتر از هر کسی می دانید که ]بررسی[ این مسئله برای 

کشور ما تا چه اندازه فوریت دارد. شما از اندیشه های چرنیشفسکی در این خصوص آگاهید. نشریات مترقی ما به 
ضوع به گمان من مخصوصا برای حزب سوسیالیستی ما مسئله شرح و بسط افکار او ادامه می دهند ولی این مو

مرگ و زندگی است. حتی سرنوشت شخصی سوسیالیست های انقالبی ما نیز به طرز تلقی ما از این مسئله بستگی 

دارد. موضوع از دو حال خارج نیست: یا این کمون ها با رهایی از مطالبات سنگین مالیاتی و بهره مالکانه اربابان، 
ا خالصی از طریقه ی اداره ی استبدادی، می توانند در جهت سوسیالیستی رشد و توسعه یابند، یعنی به تدریج و ب

مام که در این صورت، سوسیالیسم انقالبی باید ت -تولید و توزیع محصوالت خود را بر مبنای اشتراکی تنظیم نمایند

و یا در صورتی که برعکس، کمون محکوم  .نماید هم خود را مصروف آزاد ساختن کمون ها و رشد و توسعه آن ها
به نابودی باشد، یک فرد سوسیالیست، به این عنوان، دیگر وظیفه ای نخواهد داشت جز آنکه با اشتیاق به محاسبات 

کمابیش بی اساس سرگرم گردد تا کشف کند تا طی دوره ده ساله، اراضی روسیه از ید  دهقانان به دست بورژوازی 

هد یافت و یا با گذشتن چند قرن دیگر، احتماال، سرمایه داری در روسیه به همان درجه از رشد و توسعه انتقال خوا

ی خود در اروپای غربی خواهد رسید؟ و در این صورت قلمرو تبلیغات را باید به کارگران شهرها محدود ساخت؛ 

که به دنبال انحالل کمون ها و در طلب  دهقانانی -کارگرانی که مستمرا در توده ی دهقانی غوطه ور خواهند بود
در ایام اخیر ما مکرر می شنویم که جماعت روستایی،  .مزد به خیابان های شهرهای بزرگ سرازیر خواهند شد

طریقه ای عتیق است که تاریخ و سوسیالیسم علمی، و در یک کلمه بگوییم آنچه که در درستی آن  کوچک ترین 

زوال شناخته است. کسانی که چنین نظری را موعظه می کنند، خود را شاگردان  تردیدی نیست، ان را محکوم به
واقعی شما می دانند و خویشتن را"مارکسیست" می نامند. نیرومندترین دلیل آن ها اغلب جمله ی "مارکس این را 

که اج می کنید، در حالیگوید" است. ]وقتی[ به آنها جواب داده می شود که شما "چگونه این را از کاپیتال او استنتمی

وی مسئله ارضی را در آن کتاب مورد بحث قرار نداده و از روسیه سخنی به میان نیاورده است؟" در پاسخ، شاگردان 
جواب می دهند: "اگر در باره ی روسیه بحث می کرد، همین را می  -که شاید اندکی زیاده از حد گستاخ هستند -شما

ظر شما در باره ی این مسئله تا چه اندازه برای ما حائز اهمیت است و چه خدمت گفت". پس توجه می فرمایید که ن

بزرگی برای ما خواهید کرد اگر افکارتان را در باره ی سرنوشت احتمالی جماعت روستایی ما و راجع به ضرورت 
د اجازه می دهم که من به خو .تاریخی عبور از تمام مراحل تولید سرمایه داری در مورد کلیه ملت ها روشن سازید

به نام دوستان خود از شما استدعا کنم که این خدمت را از ما دریغ ندارید. اگر وقت شما اجازه نمی دهد که اندیشه 

های خود را درباره ی این مسئله به طور کم و بیش مشروح بیان کنید، حداقل این لطف را بفرمایید که عقایدتان را 
ورا  .و اجازه انتشار آن را در روسیه به من بدهید. درودها و احترامات مرا بپذیرید به صورت نامه ای تنظیم نمایید

 ژنو. 49زاسولیچ. نشانی من: چاپخانه لهستان، کوچه لوزان، شماره

یه فرِد شرایط در روستر در سطح ملی استقرار یافته است، به مدد تركیب منحصربه" كمون روستایی كه پیش -2 
اش خالص كند و مستقیماً به عنوان عنصر تولید جمعی در های بدوینشان ج خود را از شِر سرشتتدریتواند به می

مامی تواند تداری معاصر است، میمقیاس ملی توسعه یابد. دقیقاً به این دلیل كه كمون روستایی با تولید سرمایه

اگر ستایشگران … ی هولناك آن شودهاكه دستخوش فراز و فروددستاوردهای ایجابی را تصاحب كند، بدون این
كنم: آیا روسیه ها این پرسش را میكنند از آنداری در روسیه امكان تئوریك چنین تحولی را نفی مینظام سرمایه

ی طوالنی جنینی صنعت آهن و غیره، ناگزیر بود مانند اروپا یك دورههای بخار، راهبرای استفاده از ماشین، كشتی

ها، ها توانستند تمامی سازوكار مبادله )بانكگونه روستوانند توضیح دهند چهها میگذارد؟ آیا آن ماشینی را پشت سر
 مؤسسات اعتباراتی و غیره( كه در غرب محصول چندین قرن بود، به یك چشم به هم زدن وارد كنند؟"
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 هایکمونروسیه تحلیل مشخص این است که بله، به خاطر وجود یک چنین 

کشاورزی، اگر انقالب در اروپا رخ دهد، دیگر الزم نیست که روسیه مرحله 

ی د با سرنگونتوانميرا به طور کامل طی کند و مستقیما  داريسرمایهتکامل 

 یالیستی شود. تزار وارد مرحله سوس

ن مسائل را من از آن جهت می گویم که برای شما روشن ای هخب، هم

کنم وقتی که حزب سوسیال دمکرات بوجود می آید، این حزب، در ابتدا، در 

است که در کاپیتاِل مارکس راجع به  یزيچ ها، پیرو همانرد نظر نارودنیک

یه معنا که گویا روس ینا بهتکامل تاریخی در اروپای غربی نوشته شده است. 

بگذرند تا به انقالب  داريسرمایهو همه جوامع دیگر باید باالجبار از مرحله 

ازعملکرد   هابلشویک که ايهبا تجرب 1905سوسیالیستی برسند. ولی بعد از 

انه آن که منجر به شکست کارسازشبورژوازی درروسیه، یعنی عملکرد 

ف در مسئله انقالب دمکراتیک بر شکاف ، شکاكنندمي، پیدا شودميانقالب 

  .شودميقبلی حزب بر سر عضویت افزوده 

کتاب دو تاکتیک سوسیال دمکراسی در انقالب دمکراتیک  ،بنا بر این

روسیه شرح دو تاکتیکی است که دو جناح بوجود آمده در حزب در این مورد 

انف و خبه رهبری پل هامنشویکند. یکی تاکتیکی است که گیرميدر پیش 

، و دیگری تاکتیک تروتسکی و لنین است که به دهندمیمتحدینش ارائه 

 . شودميمعروف ها تاکتیک بلشویک

لنین در دو تاکتیک سوسیال دمکراسی در انقالب دمکراتیک ضمن 

که در انقالب فرانسه  طورهمانگویدآلمان، مي 1848اشاره به انقالب 

رال و رادیکال بورژوازی بودند، در ها دو جناح لیبژاکوبن ها وژیروندن

ي بقهطنمایندگان لیبرال و رادیکال  هابلشویکو هامنشویکانقالب روسیه هم 

 و در رأس هامنشویککه گفتم  طورهمانهستند. چرا؟ به خاطر این که کارگر 
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پلخانف معتقدند که در انقالب دمکراتیک روسیه، رهبر این انقالب باید  هاآن

ست تنها به بایميباشند و حزب سوسیال دمکرات ها کادتی بورژوازی یعن

صورت یک حزب اپوزیسیون باقی بماند و دولتی را که در پی انقالب برپا 

 را در داريسرمایهبه بورژوازی بسپارد تا این بورژوازی صنایع و  شودمي

 وقت این حزب روسیه تا حد الزم برای انقالب سوسیالیستی رشد دهد، تا آن

 ي کارگرطبقهیال دمکراتی که در اپوزیسیون هست بتواند با کمک سوس

که بوجود آمده، برای تصرف قدرت، حرکت کند. این تاکتیک و  قدرتمندی

 بود.  هامنشویکسیاست 

ی ورژوازبدر تمام طول انقالب دمکراتیک متحد  هامنشویک، بنا بر این

تاریخی خود را در از  ست نقشبایميباقی مانده، معتقد بودند که بورژوازی 

 هکبین بردن تزار و مناسبات فئودالی ایفا نماید. لذا، ما باید به آن کمک کنیم 

او ست، از طریق انقالب دمکراتیکی که  مرحله را که متعلق به خوداین 

 ست، طی نموده، به پایان برساند. ن خودش رهبر آ

روسیه دیگر ی هاکمونعقیده دشتند از آنجا که  هابلشویک در مقابل،

ر امیدی دیگ بنا بر اینمتالشی شده، یا در بهترین حالت در حال تالشی هستند، 

بتوانند خود را تا وقوع انقالب در روسیه حفظ کنند. لذا بر  هاآننیست که 

هم عقیده بودند که در روسیه  هامنشویکها، با پلخانف و خالف نارودنیک

نداشته و هم اکنون در حال رشد و برای رشد خودش چیزی کم  داريسرمایه

 .باشد ميپیشرفت سریع 

که این بود  دادميقرار  هامنشویکرا در برابر  هاآنکه  چه ولی، آن

قد بالعکس معت هاآنسیاست اتحاد با بورژوازی را قبول نداشتند. ها بلشویک

ون رهبری کند، چتا پایان د انقالب دمکراتیک را توانميبودند که بورژوازی ن

و كند ميبوده، در میانه راه با تزار سازش  کارسازشبورژوازی روسیه 
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زی ، بالعکس، پیروكردندميفکر  بنا بر اینکشاند. انقالب را به شکست می

 ن است که هر چهآانقالب دمکراتیک نه در اتحاد با بورژوازی، بلکه مستلزم 

ا که نه تنها این ر هاآن از تأثیر و نفوذ آن در انقالب کاسته شود. یعنی تربیش

ما باید بگذاریم این انقالب توسط بورژوازی رهبری شود، چیزی که 

بودند که ما باید با معتقد  لکه، بكردندميرد  را عقیده داشتند، هامنشویک

و افشای دائمی بورژوازی لیبرال از تأثیر آن بر انقالب بکاهیم و هر  مبارزه

به   اتنه ،انقالب دمکراتیک زین آن نماییم.تأثیر خومان را جایگ تربیشچه 

 ،بر آن تأثیر و رهبری آن را در دست داشته باشند هاسوسیالیستکه  ايهدرج

 د پیروز شود. توانمي

روی یاز آنجایی که بورژوازی لیبرال یک ن ،از نظر تروتسکی و لنین 

ری رهب با  ، نه تنها انقالب دمکراتیک تنهاو غیر قابل اتکا بود کارسازش

ن ، بلکه همیرسیدمیکه به پیروزی  بودها و سوسیال دمکراتي کارگر طبقه

ارگر ي کطبقهکه در آن  که تزار سرنگون شد و شرایط دمکراتیکی بوجود آمد

ظر که منت بی آن آماده شود، قدرتذهنی برای تصرف عینی و توانست از نظر 

تقیما به بشود، باید مس گذشت مرحله تاریخی دیگری برای انقالب سوسیالیستی

طرف انقالب سوسیالیستی حرکت نماید. تروتسکی نام این تز را انقالب 

گذارد. پرمنانت یعنی دائمی، یعنی انقالبی که بالفاصله با انقالب پرمنانت می

 ابد و قائل به وجود یک مرحله تاریخی بین دو انقالب نیست. یدیگری ادامه می

ن که م طورهمانتیک معتقد بودند، چرا که به انقالب دمکراها بلشویک

رایط پیدا شدن ش و قبال برای شما شرح دادم، معتقد بودند، بدون سرنگونی تزار

ل متشک  ايهبتواند خود را در سطح تودي کارگر طبقهکه در آن  یدمکراتیک

بنا بر د. نزبدست به انقالب سوسیالیستی  دتوانميد، نکنو آماده تصرف قدرت 

ه انقالب دمکراتیک به عنوان پیش شرط انقالب سوسیالیستی فکر ب ،این
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ه ند انقالب دمکراتیک را بتوانميتحلیلشان این بود که بورژوازی ن .كردندمي

، اتحاد با بورژوازی را رد کرده، معتقد به سازماندهی بنا بر اینپایان برساند. 

 مینهکتبر هم دیدیم، مستقل کارگران و دهقانان در انقالب بودند. در انقالب ا

و  ايهبه عنوان نیروی تود ،بالفاصله شوراهای مسلح تزار سرنگون شد که

ه ب ایی کرونسکی که هر لحظه ممکن بودقدرت دوگانه در برابر دولت بورژو

ا سازش نماید، برپ  بازماندگان و بقایای نظام تزاربا پشت و فوریه انقالب 

 شدند.

 در نهایتیروی دوگانه را حفظ کردند و این قدرت مسلح و ن هابلشویک

مراقب بودند که هر لحظه که بورژوازی خواست خیانت کند بر او  یهوشیار

، خواست به پطرزبورگ برگردد کورنیلفهم شد. وقتی  طورهمینفائق آیند که 

ا نظام قبلی را دوباره احی  دولت کرنسکی را ساقط و انقالب را سرکوب کند و

با او برخاستند و او را دستگیر کردند. ولی در عین حال مراقب نماید، به مقابله 

ها بودند تا هر زمان هم که بورژوازی قصد خیانت به انقالب و سرکوب آزادی

م کار را نیز در اکتبر انجااین  کهرا داشت، بر علیه آن قیام و ساقط اش نمایند 

 که طرفدار هامنشویکبود در برابر سیاست  هابلشویک دادند. این سیاست

   د.ناتحاد با بورژوازی و سپردن انقالب به دست آن بو

با این مقدمه به سراغ کتاب دو تاکتیک سوسیال دمکراسی میرویم. در  

ه سه در روسیگوید ميو  دهدمیاین کتاب لنین ابتدا توضیحی از وضع روسیه 

ه ار نمایندها. تزنیرو وجود دارد: تزار، بورژوازی لیبرال و سوسیال دمکرات

روسیه، و  داريسرمایهها است. بورژوازی لیبرال نماینده مالکین و فئودال

 1905است. در جریان انقالب ي کارگر طبقهسوسیال دمکراسی هم نماینده 

و بعد از آن این سه طبقه و سه نیرو سه آلترناتیو را برای حل معضل و بحرانی 

 . نددهمیارائه بود که روسیه را در بر گرفته 
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 ست از طریق قیامبایمياین هستند که نظام تزار  معتقد بهها بلشویک

سرنگون، و از درون قیام یک حکومت موقت انقالبی برپا شود. این حکومت 

مجلس مؤسسان را از ها آزادیاش این است که با حفظ باالترین درجه وظیفه

ه روسیه تصمیم طریق یک انتخابات کامال آزاد فرا بخواند تا در مورد آیند

ه لبگیرد. پس قیام، سرنگونی، دولت موقت انقالبی، و مجلس مؤسسان چهار پ

 .  دهدمیرا تشکیل  هابلشویک نظر

ها، بورژوازی لیبرال مدعی است که به جای در برابر بلشویک

ست از طریق مصالحه با او به توافق برسیم. و به بایميسرنگونی تزار ما 

ک انتخابات آزاد باشد، خواستار مجلس ی هنتیججای مجلس مؤسسانی که 

مؤسسانی است که از طریق فشار مسالمت آمیز بر تزار و مصالحه با او 

 بوجود آمده باشد. این هم نظر بورژوازی لیبرال است. 

و آلترناتیو سوم، آلترناتیو تزار است. تزار به جای مجلس مؤسسان 

ات آزاد خواستار انتخابات خواستار مجلس مشورتی است و به جای انتخاب

محدود و انتخاباتی است که بتواند در آن کاندیداهای دست چین شده خود را به 

این سه آلترناتیوی است که در روسیه آن زمان وجود دارد.  پیروزی برساند.

ها بورژوازی لیبرال نماینده اصالح طلبی و سازش با تزار، سوسیال دمکرات

سرنگونی و از پی آن بوجود آمدن یک جامعه خواستار  هابلشویک بخصوص

کامال دمکراتیک با انتخابات آزاد و مجلس مؤسسان، و تزار در پی مجلس 

 مشورتی است. 

خیلی جالب است که ما این سه آلترناتیو را در روسیه آن زمان با آنچه 

مقایسه کنیم. اگر خوب دقت کنیم   که در حال حاضر در ایران در جریان است

 است که تزار یزيچ دقیقا مطابق آن كنندميه موسوی و کروبی بیان آنچه ک

. اوال تزار خواستار مجلس مشورتی به جای مجلس کردمیپیشنهاد   1905در 
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واقعی بود. اگر خوب دقت کنید وقتی که موسوی و کروبی نظام والیت فقیه 

انتخابات آزاد و یک مجلس  را با همه مقررات دست و پاگیرش برای یک

، یعنی در كنندميواقع همان مجلس مشورتی را دنبال  واقعی قبول دارند در

پیشنهاد و راه حل موسوی مجلسی وجود دارد که در سایه والیت فقیه شکل 

و  اندهدستچین شد  د، با انتخابات محدودش، با کاندیداهایی که از قبلگیرمي

مقایسه را من از این   یک مجلس مشورتی قالبی که هیچ حق و حقوقی ندارد.

ام که موسوی و کروبی را حتی هایم گفتهم که بارها درصحبتكنمياین جهت 

به عنوان جریان اصالح طلب، یعنی به عنوان نمایندگان بورژوازی لیبرال در 

ها دقیقا نماینده بخشی از ارتجاع اسالمی این کهقلمداد کرد، بل شودميایران هم ن

کی بر حکومت مطلقه فردی بود، همان آلترناتیو را هستند که مانند تزار که مت

 و در پی برقراری آن هستند.  كنندميدنبال 

نه تنها به هیچ وجه صحبتی از ها که بلشویکحاال ما خواهیم دید 

د مطرح باشد، بلکه حتی حاضر نیستند از توانميحمایتشان از تزار ن

لب گذاشت، چون به هر اصالح ط توانميبورژوازی لیبرال هم که اسم آن را 

حال خواستار اصالحات، نه از طریق انقالب، بلکه از طریق مسالمت و 

 سازش هستند، حمایت کنند. 

دائمی و افشای پیگیر بورژوازی  مبارزه  سیاست  هابلشویک بالعکس،

اد صحبت دکتر محیط در ی هند و این من را بگیرمياصالح طلب را در پیش 

زد که اعالم کرد، موسوی و کروبی رهبران جنبش انداچند هفته پیش می

بطور  دانیدمیکه  طورهماندمکراتیک و آزادی خواهی در ایران هستند و 

ز تر ا. یعنی حتی اگر محیط از مخالفین رادیکالكندميحمایت  هاآنکامل از 

ستند نماینده اصالح طلبی در ایران، یعنی توانميموسوی و کروبی، کسانی که 

 ،کردمینظام والیت فقیه و طرفدار انتخابات آزاد باشند، هم حمایت مخالف 
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در حالی  .دادميبلشویکی و لنینی کار درستی انجام نهای سیاستباز هم بنا بر 

ترین بخش اپوزیسیون را بدون هیچ قید و شرطی مورد که محیط ارتجاعی

 . دهدمیحمایت و تحسین قرار 

رخورد از سیاست بلشویکی و لنینی و ید که چقدر این بكنميمالحظه  

به دور است. در  ،داندمیبطور کلی مارکسیستی که احتماال خود را پیرو آن 

واقع هم این چیز وَحشتناک و غیر قابل تصوری است که کسی که خودش را 

ترین جناح ، بیاید و در یک جامعه بحرانی، از ارتجاعیداندمیکمونیست 

هم حمایت بدون قید و شرط. ببینید این شخص چقدر اپوزیسیون حمایت بکند، آن

   از مرحله پرت است.

 هددمیبه هر حال، این تصویری است که لنین از روسیه آن زمان بدست 

که گفتم سه آلترناتیوی را که با هم در کشمکش هستند معرفی  طورهمانو 

. كنديمبندی  است که از این تقسیم هایيي. اما آنچه مهم است نتیجه گیرنمایدمی

 که برای بحث ما خیلی مهم اند.  هایيينتیجه گیر

گوید، در انقالب دمکراتیک روسیه تا اولین نتیجه گیری این است که می

اگر ما انقالبیون بیاییم و صدها  زمانی که قدرت در دست تزار قرار دارد،

ر ها، دقانون برای رعایت آزادیصدها قانون اساسی هم وضع کنیم، نسخه 

مورد آزادی بیان، در مورد آزادی اجتماعات، و در مورد یک جامعه 

 ها بخودی خود پشیزیها و این قانون نویسیدمکراتیک بنویسیم، این حرافی

د به آنی بیاید و همه توانميقدرت مسلح تزار  کهاین هم ارزشی ندارند. برای 

س در همین مورد در به نقشی که مارکكند ميرا جارو کند، و بعد اشاره  هاآن

 آلمان ایفا کرد.  1848انقالب 

 د. این انقالبات بر علیه گیرمياروپا را انقالب فرا  سراسر 1848در 
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 ردر آلمان و نقاط دیگهنوز فئودالی بودند که  وری مطلقه وهای دیکتاتنظام

  1کم و بیش برقرار بودند.  اروپا

، که در آوردمیول لنین در کتاب دو تاکتیک از قول مارکس نقل ق 

، در حالی که نمایندگان پارلمان فرانکفورت که از دل انقالب 1848انقالب 

بیرون آمده بود، در فرانکفورت، مشغول طرح و وضع قوانین متعدد در مورد 

آلمان مشغول تجدید سازمان  امپراطورآزادی بیان و اجتماعات و غیره بودند، 

 کهاین ود. همین ارتش است که بعد از ب ،ارتش، ارتش مضمحل شده در انقالب

در آلمان وضع ها آزادیآقایان نمایندگان بهترین قوانین را برای حفظ این 

را، همراه با خود پارلمان، برچیده و به  هاآنو یک روزه تمام آید می، كنندمي

  دور می ریزد.

 را با طعنه زخم داری این نمایندگان  جااینلنین می گوید، مارکس در 

که تا زمانی که آن نیروی مسلح خارج از کنترل شما  دهدمیمورد انتقاد قرار 

ید عمال كنميبرای آزادی وضع  که   قوانینی و   تصمیمات  وجود دارد، تمام

 پشیزی هم ارزش ندارد. 

آلمان این نتیجه گیری  1848روسیه و  1905لنین از تجربه  ،بنا بر این

ت سبایميه مردم، توده انقالبی کارگران و دهقانان که نه تنها تودكند ميرا 

                                                 
نه و جبهه واحد ترقی خواهان بر عکس انقالبات گذشته که در اصل رویارویی میان نیروهای که 1848انقالبات  -1 

بود، رویارویی میان نظم موجود و انقالب  اجتماعی بود. با اینحال، با آنکه پرولتاریا در این انقالب نیروی مهمی را 

تشکیل می داد و بیشتر کشته شدگان از کارگران بودند، ولی از آنجائی که پرولتاریا فاقد سازمان و انسجام سیاسی و 
از نظر مارکس هم انقالب کارگری نمی توانست در دستور کار کارگران قرار گیرد. انتظار مارکس نظری بود، لذا 

حداکثر یک جمهوری دمکراتیک و گذار بالفاصله آن به یک انقالب ناکامل بورژوایی به یک  1848در انقالبات 

ی طرف قرار گرفتن بورژوازانقالب  پرولتری، یعنی یک انقالب پرمنانت بود. علت شکست این انقالبات از یک 
در حقیقت پایان انقالبی 1848لیبرال در کنار محافظه کاران و از طرف دیگر عدم حمایت دهقانان از کارگران بود. 

گری بورژوازی در اروپا بود. علت آن هم به میدان آمدن پرولتاریا و وحشت بورژوازی از ادامه انقالب بود. در 

با بمیدان آمدن  1848را به انقالب ترجیح می دادند. مسئله از اینقرار بود که در حتی رادیکال ها هم ثبات  1848
طبقه کارگر و خطر انقالب اجتماعی، بورژوازی دست از انقالبی گری اش بر میدارد و می فهمد که بسیاری از 

ت کیست ها، بدسخواست های بخصوص اقتصادیش را می تواند، نه از طریق انقالب، بلکه از طریق سازش با مونار

مطالبات  1848آورد. لذا بر سر حکومت مشروطه سلطنتی با آنها سازش می کند. در عمل هم در هفتاد سال بعد از 
 سیاسی بورژوازی لیبرال، رادیکال های دمکرات  ناسیونالیست همگی محقق می شوند.  
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 هشیاری باید نه تنها دراین   کهمراقب خیانت بورژوازی به انقالب باشند، بل

ب چیزی که در انقال -افشای توقف ناپذیر بورژوازی و تن ندادن به اتحاد با آن

دن رمعنا پیدا کند، بلکه همچنین باید تا مرز مسلح ک -شودميچین فراموش 

شوراهایی که نماینده قدرت مردم در برابر بورژوازی هستند  توده مردم و

. وقتی دهندمیانجام   هابلشویک1917پیش رود. همان کاری که در انقالب 

د شوراها بوجود آمده و خود را مسلح گیرميکه قیام بر علیه تزار شکل 

 . كنندمي

نقالب خیانت، یعنی ه بورژوازی خواست به اک همیناین شوراهای مسلح 

اش توطئه انداخته،حکومت کرنسکی انقالب را سرکوب کند، او را از قدرت 

که قبال برای شما گفتم، در  طورهمانند. کاری که کمینترن، ردرا خنثی ک

ضدیت کامل با سیاست بلشویکی، نادیده گرفت و در نتیجه جنبش کارگری و 

لگاه بورژوازی فرستاد. یعنی دهقانی چین و حزب کمونیست را به مسلخ و قت

درست زمانی که اعتصابات کارگری در شانگهای و شهرهای دیگر چین، 

ه زمانی ک انی، سراسر چین را فرا گرفته بود؛وسیع دهق هایجنبشهمراه با 

 ، و هوشیارکردمیست شوراهای کارگری و دهقانی را تشکیل و مسلح بایمي

زی خواست بر علیه کارگران دست به که هر زمان که بورژوا بودميو آماده 

ستاده و در صورت مساعد بودن شرایط یاانه عمل بزند، در برابر آن مسلح

کمینترن، نه تنها این کار را نکرد، بلکه  ،نمودبسوی تصرف قدرت حرکت می

از حزب کمونیست و کارگران و دهقانان خواست که از کومین تانگ تبعیت 

 نموده، حتی عضو آن شوند. 

دهقانان به بهانه رمیدن بورژوازی  و    تنها با مسلح کردن کارگران نه

ملی موافقت نکرد و بالعکس مرتجعین کومین تانگ را کمک تسلیحاتی نمود، 

 ی که هنوز زمان برپائ نیاي انهبه به ،بلکه حتی با شعار تشکیل شوراها نیز
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 فرا نرسیده، مخالفت کرد. هاآن

از لشکرکشی به شمال و پیروزی بر چیانکایچک بعد  کهاین تا 

هائی که حاضر به تبعیت از او نبودند، هنگام بازگشت، در وحشت از ژنرال

و کارگران در شانگهای، دست به قتل عام خونین  هاکمونیستنیروی فزاینده 

، رهبران و هاکمونیستزد و دویست هزار تن از   هاکمونیستو وحشتناک 

 و قتل عام نمود.  فعالین کارگری را تیرباران

، توده هاکمونیستهایی است که هر جا از همان قتل عام ايهاین نمون

یی که برای آزادی و انقالب مبارزه هاآنمردم، کارگران و دهقانان و همه 

ر د مراقب خیانت آن ، یابا آن متحد شدند ،به بورژوازی اعتماد کردند كنندمي

نگل ج جنبش این پیدا نکردند. ما اینرا در  نبودند، سرانجامی جز نیم راه انقالب

مرداد اتقاق افتاد دیدیم، در  28هم دیدیم، در زمان مصدق هم وقتی کودتای 

بنا و قبل از آن بودیم.  67هم شاهد این حمام خون و کشتار های  57انقالب 

، وقتی لنین از جانب مارکس می گوید، تا زمانی که نمایندگان مردم بر این

خواهانه هستند، تا زمانی که های آزادیو مشغول تصویب مصوبه اندنشسته

 ها پشیزیقدرت تزار با ارتشش آنجا منتظر سرکوب نشسته، این مصوبه

دارد  ،نددر آلمان ارزشی نداشت 1که به گفته مارکسطورهمانارزش ندارند، 

ا در مقابله ب هاسوسیالیستو ي کارگر طبقهکه كند ميمسئله اشاره  به این

ناپیگیری بورژوازی در انقالب دمکراتیک، نه تنها نباید، در توهم به آن، 

دست اتحاد بسویش دراز کنند، بلکه باید با ایجاد قدرت دوگانه، قدرت شوراها، 

                                                 
با وضوح خاصی نشان میدهد.  18۴8 ژوئن سال ۶مورخه « روزنامٔه جدید رن »"معنی این کلمات را مقالٔه  -1 

فعال و آنهم مجلس فعال »مجلس مؤسسان توده ای باید قبل از همه یک مجلس »مارکس در آن چنین نوشته است 

انقالبی باشد. و حال آنکه مجلس فرانکفورت به تمرینهای دبستانی پارلمانتاریسم مشغول است و دولت را در عملیات 
نیم که این انجمن دانشوران پس از شور و مشورت کامل بتواند بهترین دستور روز خود آزاد گذارده است. فرض ک

و بهترین قوانین اساسی را تنظیم نماید. چه فایده ای از این بهترین دستور روز و بهترین قوانین اساسی متصور 

ین، دو تاکتیک سوسیال خواهد بود وقتی که دولتهای آلمان اکنون دیگر سرنیزه را در دستور روز گذارده اند؟" لن
 .104دمکراسی در انقالب دمکراتیک روسیه، فارسی، ص 
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 انقالبی، مراقب خیانت بورژوازی و مقابله باهای تودهقدرت مسلحانه 

انقالب را در پیش  که سازش با دشمن و پشت کردن به ايهاش، در لحظتوطئه

)دوباره جائي براي اتحاد پرولتاریا با بورژوازي در نظر . 1د، باشندگیرمي

شود با بورژوازي متحد شد اما همین كه اي ميگرفته شده است ـ تا یك لحظه

 خواست با دشمن سازش كند و به انقالب پشت باید مچ او را چسبید!(

 این است که بورژوازیكند مينکته دیگری که لنین در این کتاب مطرح 

ش انقالب را تا پایان به پیاین  کهكند ميدر انقالب دمکراتیک منافعش ایجاب ن

ه همه کرود میانقالب دمکراتیک وقتی تا پایان خود پیش  کهاین برد. برای 

دهقانان را  ،اش را محقق کند. یعنی در نفی فئودالیزممطالبات بورژوائی

دی بیان و اجتماعات و حق اعتصاب را برسمیت صاحب زمین نماید، آزا

بشناسد، به زنان اجازه احقاق حقوق خود را بدهد. خب، چه پذیرفتن حق تشکل 

چه  ، وشودميو اعتصاب که منجر به باال رفتن مزدها و قدرت یابی کارگران 

میدان دادن به دهقانان برای کسب زمین، منافع مالکین و سرمایه دارانی را 

باید حتی رهبر انقالب  هامنشویکن انقالب حضور دارند، و از نظر که در ای

را در برابر انقالب  هاآنباشند، را بخطر می اندازد و بطور اجتناب ناپذیری 

و اس  هامنشویک، شودمي. برای همین وقتی که تزار سرنگون  دهدمیقرار 

ه نقطه امید ارها که با این پا و آن پا کردن در امر تقسیم زمین و صلح ب

، عمال شوندمیو مالکین در دولت موقت انقالبی تبدیل داران   سرمایه

 آیند. بصورت مانعی در امر پیش روی انقالب در می

                                                 
در نتیجٔه دوری جستن بورژوازی را قبول « نقصان پذیرفتن دامنٔه انقالب »"از همان لحظه ای که شما اندیشٔه  -1 

ج می شود. از دو حال خارکرده یا مورد تأیید قرار میدهید تمام این گفته های نیکو بدل به یک عبارت پردازی ناچیز 
 یا ما باید علیرغم بورژوازی ناپیگیر و خودغرض و جبون به اتفاق مردم در راه عملی نمودن :نیست، آقایان

سیم از را مجاز ندانیم و بتر« علیرغم »انقالب کوشش نماییم و به پیروزی کامل بر تزاریسم نائل آییم یا اینکه این 

و آن وقت است که پرولتاریا و مردم را تسلیم بورژوازی، تسلیم بورژوازی ناپیگیر « برمد »اینکه مبادا بورژوازی 
 .75و خودغرض وجبون کرده ایم." لنین، دو تاکتیک سوسیال دمکراسی در انقالب دمکراتیک روسیه، فارسی، ص 
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درواقع دارد تز منشویکی،  خود    ، لنین در نتیجه گیری هایبنا بر این

د ادر انقالب دمکراتیک باید رهبری را به دست بورژوازی د کهاین مبنی بر 

م چنین سیاستی نه تنها به سوسیالیزگویدمي. دارد كندميو با آن متحد شد، را رد 

گردد، بله حتی انقالب دمکراتیک را هم منتهی نمیي کارگر طبقهو پیروزی 

نسکی رسد که کروقتی باثبات می هابلشویکرساند. و این نظربه پیروزی نمی

ان داده باشد، در وحشت از جنبش بی آنکه صلح را برقرار و زمین را به دهقان

 هابلشویک و دستگیریها آزادیکارگری و قدرت گیری آن دست به سرکوب 

 هابلشویک اگر 1917بطوریکه در  زند.می هاآنهای و تعطیل روزنامه

شوراها، شوراهای کارگران، دهقانان و سربازان را در برابر کرنسکی بسیج 

 راها زمینکه خودشان  كردندمين به ایننکرده بودند و دهقانان را تشویق 

که بورژوازی و حکومت کرنسکی، گفتند ميند و دائما به دهقانان نمصادره کن

، خودتان هستید که باید این کار را كنندنميهیچکدام زمین را بین شما تقسیم 

با ارتشش  کورنیلفانجام دهید، و اگر شوراها مسلح نبودند و در نتیجه 

، کردمیولت کرنسکی را سرنگون و شوراها را قتل عام گشت و دبرمی

که چیانکایچک در چین کرد، مسلما انقالب فوریه، نه تنها به انقالب  طورهمان

قه نظام مطل  خورد وکشید، بلکه خودش هم ناکام مانده و شکست میاکتبر نمی

 . شدميفردی دوباره برقرار 

 1848انقالب  در   مارکس  از  هابلشویک که   بزرگی بود این درس 

نتقل م جنبش انقالبی دمکراتیک  کارگری و  جنبش   کل  به   گرفته، 1المان

                                                 
م ی برلن در هیجدهاز من( نوشته بود که پس از پیروزی پرولتاریا –"روزنامٔه جدید رن" )به سردبیری مارکس  -1 

از یک طرف تسلیح مردم، حق تشکیل اتحادیه ها و حکومت مطلقه »مارس، از انقالب نتیجٔه دوگانه ای به دست آمد: 

هانزمان یا به عبارت دیگر -مردم که عمالً به وجود آمده بود و از طرف دیگر ابقای سلطنت و وزارت کامپهوزن

ق انقالب دارای نتایٔج دوگانه ای بود که ناگزیر میبایستی به گسیختگی حکومت نمایندگان بورژوازی بزرگ. بدینطری
منجر گردد. مردم پیروز شدند؛ مردم آزادیهایی را که جنبٔه دموکراتیک قطعی داشت به دست آوردند، ولی سلطٔه 

دند. مردم سانمستقیم به دست مردم نیفتاد، بلکه به دست بورژوازی بزرگ افتاد. مختصر آنکه انقالب را به آخر نر

تشکیل هیأت وزیران را به نمایندگان بورژوازی بزرگ واگذار کردند و این نمایندگان هم فوراً به اشراف قدیمی 
پروس و بوروکراسی پیشنهاد اتحاد نمودند و بدینطریق خواست واقعی خود را به اثبات رساندند. آرنیم، گایتس و 
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های کنگره دو دیدیم که دائما بر این مسئله تکیه ما در قطعنامه ،و بعد ،ندکرد

دارد که تا چه حد دهقانان  به اینشد که پیروزی انقالب دمکراتیک بستگی 

  هانیستکمودارد که تا چه حد  به ایند شوند و بستگی بتوانند با کارگران متح

که نند سعي كبتوانند از نفوذ بورژوازی ملی و لیبرال بر کل جنبش بکاهند و 

   خودشان دست باال را داشته باشند.

ها حاال ما باید در وضع فالکت باری باشیم که مجبوریم بیائیم این بحث

از کسانی مثل موسوی و کروبی  هاتکمونیسرا در رابطه با حمایت بعضی از 

ها اصال نمایندگان بورژوازی لیبرال هم نیستند، اصال این کهاین بکنیم. برای 

ال و ناپیگیر آن باشند، اص کارسازشکاری به انقالب ندارند که بخواهند نیروی 

ادعای تغییرات دمکراتیک ندارند که ما بیاییم و به خاطر ناپیگیریشان در 

را سرزنش کنیم. بلکه، اگر خوب دقت کنید، ما در  هاآنمکراتیک انقالب د

با یک نیروی سراسر ارتجاعی سر و کار داریم که اساسا هدفش توقف   جااین

 است.  ادو خفه کردن جنبش و انحراف آن، از همان ابتدا، به ناکجا آب

ع در چه وض كنندميدفاع  هااینثل دکتر محیط که از سانی مکببینید 

قا . این دقیباشندمیبشدت ارتجاعی  موضع  چه   دچار  برده و بسر   یعیفج

 در رابطه با خمینی داشت.   همان موضعی است که حزب توده هم

بر علیه نظام شاه و امپریالیسم آمریکا برپا شد،  57در انقالبی هم که در 

 .ک جریان دمکراتیک ناپیگیر و اصالح طلب هم نبودی هخمینی حتی نمایند

ست به شدت از طرف نیروهای انقالبی بایميبلکه مظهر ارتجاعی بود که 

 اش ، قتل عام بعدییافتمی. چرا که هرچه نفوذش بر جنبش افزایش شدميافشا 

                                                 
زی بزرگ که از همان آغاز ضد انقالبی بود، از خوف مردم یعنی بورژوا .شورین در جرگٔه وزراء وارد گردیدند

کارگران و بورژوازی دموکرات با ارتجاع داخل در یک اتحاد تدافعی و تعرضی گردید" لنین، دو تاکتیک سوسیال 
 .106دمکراسی در انقالب دمکراتیک روسیه. ص 
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 که دیدیم هم که گرفت.  -گرفت  میهم ابعاد خشن تر و بی رحمانه تری بخود 

تا  1925 هفاصل در   با این مشخصات برای شما خیلی روشن است که

عظیم کارگری،  هایجنبش، و شودميه در چین شرایط انقالبی ک 1927

 1917دهقانی، همه و همه شرایطی را مثل شرایط  هایجنبشاعتصابات، 

، سیاست بلشویکی در قبال این شرایط بایست این آورندمیروسیه بوجود 

مود نمي مسلح و تشکیلرا که بالفاصله شوراهای کارگری و دهقانی بود مي

. آنوقت حساب ش می ایستادو در برابر چیانکایچک قد علم نموده، در برابر

که کامال ممکن و قابل پیش  -در چیني کارگر طبقهکنید در صورت پیروزی 

چند گام  اش،یک چین سوسیالیستی و انقالبی در کنار همتای روسی -بینی بود

   .کردمیتر جهان را به آستانه انقالب جهانی نزدیک

اعضای که  دهندمیدستور  1926رن در حاال وقتی که استالین و کمینت

حزب کمونیست چین عضو کومین تانگ شده و از چیانکایچک بدون قید و 

و حتی وقتی چیانکایچک اجتماعات را ممنوع، حمل  ،شرط اطاعت بکنند

اسلحه توسط کارگران را قدغن، و رهبران کارگری را توقیف و اعدام 

ن ، باز هم استالیكندمي، یعنی شروع به سرکوب خونین انقالب چین دنمایمی

و مارتینوف و کمینترن که اکنون به وزارت خارجه دولت شوروی تبدیل شده 

است، نه ارگان مستقلی برای سازماندهی انقالب جهانی، به حزب کمونیست 

 علیه رکه بخاطر حفظ جبهه ضد امپریالیستی هیچ اقدامی ب دهندمیچین دستور 

ت های خونین بعدی دسچیانکایچک نکنند، و تازه وقتی هم که بدنبال سرکوب

 با جناح چپ ، این بار،دوبارهدست بردار نیستند و دارند، از حمایت او برمی

را از یوهان  هاآنجناح هم این  که، و تنها وقتی شوندمیکومین تانگ متحد 

 افتند كهبه این انصراف ميتازه ، ، تازه، همچون ابلهان دیر فهمكندمياخراج 

نند. زتری مینباید از کومین تانگ حمایت کنند، و بعد دست به کار احمقانه
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 اينهاماجراجوی ، بشکلكندميموج عظیم انقالبی شروع به افول این  کهزمانی 

ت شکس رود،طور كه انتظار ميو همان اقدام به برپائی شورش و انقالب کرده،

   خورند.میمفتضحانه 

سیاستی که استالین وکمینترن در قبال چین  يه، اولین نتیجبنا بر این 

 اماندر واقع سیاستی منشویکی است که به جای افشای بی كنندمياتخاذ 

سپارند و اجازه بورژوازی چین از آن حمایت، و رهبری انقالب را به آن می

دهقانی را غرق به خون  که به انقالب خیانت نموده، جنبش کارگری و دهندمی

 دور بود. ه فرسنگ ها از سیاست بلشویکی باین  کهنماید. واضح است 

اگر ما بخواهیم سیاست حزب کمونیست شوروی، چین ، و کمینترن را   

در این مقطع در مورد مسئله چین از نظر طبقاتی مورد ارزیابی قرار دهیم، 

سئله چین، سیاستی بود که سیاست، حداقل در ماین  کهمثل روز روشن است 

  .دکرمیبه جای دفاع از منافع کارگران و دهقانان از منافع بورژوازی حمایت 

کارگران و دهقانان را برای انقالب خودشان کمک و  کهاین به جای 

بگذارد تا با تکیه بر این  هاآنتجربیات خود را در اختیار  سازماندهی کند و

های آن، هوشیار ها و خیانتر علیه سازشتجربیات بر علیه بورژوازی، ب

های آن آماده و مسلح بسازد، درست در زمانی باشد و خود را در برابر توطئه

ند خواهميچین هوشیارند و های کمونیستکه خود این کارگران و دهقانان و 

این ه بکه دست از این کار بکشند و   دهدمیدستور  هاآنبه  این کار را بکنند،

که جنبش کارگران و دهقانان را كند ميعمال به بورژوازی کمک  ترتیب

 سرکوب نماید. 

دارد در تحلیل خود از انقالب چین اظهار می دیدیم که اپوزیسیون چپ

د بازار داخلی را به خواهميکه درست است بورژوازی چین چون خودش 

ارد، را د هاآناختالف داشته، قصد بیرون ریختن ها امپریالیستچنگ آورد، با 
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حمایت ها امپریالیستو برای همین هم با جنگ ساالران شمال که از طرف 

نجاست که فرماندهان نظامی ایهمسئل  ، ولیكندميمبارزه و جنگ شوند  می

، بنا بر اینچین اند. داران   سرمایهداران و کومین تانگ خودشان نیز از زمین

ارگران و دهقانان به قدرت شرکت شان در انقالب برای این نیست که ک

جه، چون ها. در نتیدر تضادند تا با امپریالیست تربیش هاآنبرسانند. چرا که با 

را زیر سؤال می برد،  هاآنیابی کارگران و دهقانان اساس موجودیت قدرت

های خود را بر علیه اند که هر لحظه که احساس خطر کنند ارتشآماده هاآنلذا 

  .آنان بکار برند

در جریان لشگرگشی به شمال، در هر منطقه، بدنبال  کهاین نمونه دیگر  

 ایهجنبششکست جنگ ساالران که حامی مالکین یا خود از جمله آنان بودند، 

ند، پرداختمی هاجنبشافتاد، و وقتی مالکین به سرکوب این راه میبه  دهقانی

 از استالین وکمینترن که مشوق دهقانان در گرفتن زمین بودند، هاکمونیست

جنگ جنگ با  در ،ند که تسلیحات نظامی را که برای چیانکایچکخواهمي

و دهقانان شورشی بدهند که از این  هاکمونیست، به فرستندمی ،شمال طلبان

از ما ا ، کمینترناستفاده كنندها برای دفاع از خودشان در برابر مالکین سالح

 د. ورزاین کار ابا می

ین در رابطه با مسئله چ  استالین  و  کمینترن  سیاست  بینیممی باز هم 

 این   که. واضح است چیزی جز دفاع عریان از بورژوازی و مالکین نبود

 ست سیاست یک حکومت کارگری باشد.توانميسیاست ن

 سیاست به ایندولت شوروی را در این مقطع، تا آنجا که  ،بنا بر این 

به هیچ وجه نماینده کارگران و یک دولت  توانمي، نشدميهایش مربوط 

مطلوب بورژوازی های سیاستکارگری دانست. درواقع این دولت اکنون 

 ي کارگر  طبقهرو در رو با  يچند در مواجهه که هر کردمیروس را دنبال 
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که پس از انقالب اکتبر بر  ايهجبه 18شکست خورده بود، هرچند در تمام 

ود آورده بود مغلوب کارگران شده بود، ولی حاال، بمدد بوج هابلشویک علیه

هایی از منافع و ، سایه روشنشدميجدیدی که بر حزب حاکم های سیاست

   دید.مطلوب خودش را میهای سیاست

خود پیروز و سرانجام   بر رقبای استالین  وقتی   که بود  همین   برای

دت، حزب بورژوازی لیبرال نیروی خودش را مستقر کرد، یکی از رهبران کا

که بعد از انقالب به اروپا فرار کرده بود، از او حمایت نموده بود.  ،روس

نبود. دولت کارگری روسیه و کمینترن که قرار دلیل بيشک این حمایت بی

بود ارگان بسط و گسترش انقالب جهانی، مدافع انترناسیونالیسم کارگری و 

د، اکنون در چین، نه تنها در جهت نان باشمبارزه کارگران در نقاط دیگر جه

ر جهت د ايانهدقیقا و بطور مصر  ، بلکهکردمین  منافع انقالبی کارگران عمل

 ؟ کردمیمنافع بورژوازی چین عمل می نمود. چرا این کار را 

یم انقالبات در اروپا شکست خورده كنميکه ما داریم صحبت  1927در 

ل انقالب اکتبر در آلمان و جاهای دیگر به جریان بودند. انقالباتی که به دنبا

ه های داخلی تحلیل رفتافتاده بودند. خود نیروی کارگری روسیه نیز در جنگ

اش در چین، عمال و برخالف ادعاهایش، انقالب بود. استالین نیز نه تنها مسئله

کارگری نبود، بلکه هدفش این بود که برای خودش در چین متحدی به وجود 

 بدنبال شکست انقالب جهانی داريسرمایهورد که از انزوایی که در دنیای بیا

، آنچه که برایش فوریت داشت بنا بر این برایش پیش آمده بود، رهایی یابد.

االران شمال را که سها و جنگاین بود که بتواند بکمک کومین تانگ ژنرال

قبال در جنگ داخلی هایی که  بودند، همان امپریالیستها امپریالیستعوامل 

روسیه را محاصره و مورد حمله قرار داده بودند، از میان بردارد، و موقعیت 

 به جنبش کارگری، مسئله توجه بيجهانی خود را استحکام بخشد. در نتیجه، 
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 .  دهدمیحمایت کامل از کمین تانگ را در دستور کار خودش قرار 

 ، یعنی بجایكندميی عمل نالبته، واضح است که او در این مورد انقالب

تکیه بر انقالبات کارگری در نقاط دیگر، اهداف خود را از طریق زد و بند و 

ن بورژوازی بر علیه نیروهای ای هاتحاد با بورژوازی این کشورها و مبارز

   .نمایدمیامپریالیستی معارض خود ، چنانکه در چین شاهد آن بودیم، دنبال 

اصله فچگونه بر اساس یک چنین سیاستی، سیاست ما بعدا خواهیم دید که 

و قرار گرفتن در کنار بورژوازی، چه در داخل و ي کارگر طبقهاز  نگرفت

 يدارسرمایهدولت یک  بهچه در خارج، دولت کارگری بلشویکی قدم به قدم 

 . نمایدمیو بورژوایی استحاله پیدا 

هزار  200عام و قتل  هاکمونیستو کشتار  1927بهرحال، بعد از  

 به مناطق هاآنهای دیگری از و مائو و دستهشوند میبقیه پراکنده  هاآننفری 

نفری از دهقانان را  1000برند. از جمله مائو یک ارتش پناه می یروستائ

خورد و بعد برای اندازد که شکست میسازمان داده و یک قیام دهقانی راه می

که طی آن  شودميی بزرگ به شمال فرار از محاصره مجبور به راهپیمای

 . كندميهزار کیلومتر را با پای پیاده طی  12ارتش وی 

 ها این ارتش که با پیوستن دهقانان در مسیر خود زمانی نفراتش به ده

 8الی  7هزار نفر رسیده بود، وقتی به مقصد نهائی خود در شمال می رسد، 

 باقی نمانده بود. تربیشهزار نفر از آن 

دهقانی و شعار تقسیم زمین  هایجنبشد با حمایت از توانمي رحال مائوبه

نفوذ حزب کمونیست را که بکلی در میان کارگران و دهقانان  به تدریج

  .در میان دهقانان چین تجدید کند، حداقل اعتبار شده بودبی
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. در كندميرا تصرف  ژاپن حمله و مناطق بزرگی از چین 1931در 

ک ی شودميوز ژاپن همین حزب کمونیست مائوئیستی موفق مقابله با تجا

جنبش وسیع ناسیونالیستی ضد امپریالیستی را برعلیه چین راه اندازی کند و 

با تقویت احساسات ناسیونالیستی در میان دهقانان، خود را به مظهر این 

شغالی های اناسیونالیسم تبدیل نماید. پس از شکست ژاپن و تصرف سرزمین

راندن چیانکایچک به هنگ کنگ، سرانجام ارتش سرخ بعنوان نیروی و عقب

 د. داراعالم می را وارد پکن شده، تاسیس جمهوری خلق چین 1949فاتح در 

خب، اوال مائو از جمله کسانی است که بر خالف بسیاری از رهبران 

از  ،از همان ابتدا ،رهبر حزب "چن دو"حزب کمونیست چین، منجمله 

ر چه بها سیاست. این كندمياستالین و کومین تانگ کامال حمایت های سیاست

یه بلشویکی، توصهای سیاستاساسی بودند؟ بر این اساس که در آن، بر خالف 

در کشورهای تحت سلطه با همه نیروهای ضد  هاکمونیستکه  شدمي

 امپریالیستی در یک جبهه خلقی متحد شوند و بر علیه امپریالیسم بجنگنند. در

این رابطه بود که سیاست منشویکی اتحاد با بورژوازی لیبرال جایگزین 

امان  و افشاگری بی هاکمونیستسیاست بلشویکی حفظ استقالل کارگران و 

 . شدميبورژوازی 

ر آن ست دتوانميتشکیل جبهه متحد ضد امپریالیستی که بورژوازی هم 

به  تحاد چهاربلوکشرکت کند سیاستی بود که توسط کمینترن تحت عنوان ا

 این   کهو مائو یکی از کسانی است  شودميحزب کمونیست چین تحمیل 

هایش همواره که در نوشتهبینید میو برای همین هم كند ميسیاست را دنبال 

و از مارکس، انگلس ، لنین و  داندمیلنین  راه استالین را تجلیل و ادامه دهنده

اند مارکسیسم را بنیان گذارده و تکامل ستهاستالین به عنوان نوابغی که توان

   .نمایدمیدهند یاد 
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دبیر کمیته نظامی  زمان  آنکه  ،مائو و چوئن الی 1935هرچند در 

رن کمینت در گذشته از کهاین و از  امتناء كردهاز اطاعت کمینترن  بود،حزب 

 هرگزها آن ، ولی انتقادكنندمياند به خود انتقاد هکردمیکورکورانه حمایت 

 . شودميشامل نظرات اساسی استالین ن

در رابطه با اختالفاتی که بعدا با حزب کمونیست  ،واقع اگر مائو را در

، نماینده خرده بورژوازی انقالبی چین بدانیم، كندميو دولت شوروی پیدا 

کمینترن و حزب کمونیست شوروی تضادی  این خرده بورژوازی با تضاد

ه کشوروي  -كندپیدا دولتی  تواند با ميخرده بورژوایی است که هر جریان 

یح داده، تا ترجي کارگر طبقهمنافع ملی را به منافع انترناسیونالیستی اکنون 

  شکل امپریالیستی پیدا کرده و قصدش کنترل و بلعیدن چین است. حدودی 

 التی حزبای هاوال مائو که قبل از سرکوب قیام شانگهای دبیر کمیت

نیست در یکی از مناطق چین است، برای اولین بار، بعد از سرکوب قیام کمو

ویکی بلش که کامال با اصول مارکسیستی وكند ميشانگهای، تزهایی را مطرح 

که در چین نیروی اصلی انقالب دهقانان اند. كند ميتناقض دارند. او اعالم 

کارگر  يطبقهی ن نیروای هدر حالی که در سنت مارکسیستی و بلشویکی هموار

ه است. چون در روسیه هم دهقانان شدميبوده که نیروی اصلی انقالب قلمداد 

که لنین از دهقانان، نه بعنوان نیروی بینیم میدر اکثریت بودند، ولی ما همه جا 

اش و همواره تکیه اصلیكند ميیاد ي کارگر طبقهاصلی، بلکه به عنوان متحد 

 است. ي کارگر طبقهبرروی 

بودند که با تحلیل خاصی که از ها نارودنیککه گفتم این  طورهمان

ه در تز مائو ک ،بنا بر ایندانستند. روسیه داشتند نیروی اصلی را دهقانان می

خود یک عدول صریح از اصول  هستندچین نیروی اصلی دهقانان 

اش روی این نظر، نه مارکسیستی بود و بعد هم دیدیم که به خاطر پافشاری
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کمیته مرکزی حزب محروم، بلکه حتی برای مدتی تحت  تنها از عضویت در

د تعدادی از توانمياز آنجا که  ،د. ولی بهر حالگیرمينظارت حزب قرار 

را گرد خود جمع نموده و با کار در میان دهقانان یک ارتش  هاکمونیست

 واده و سازمان دنگ شی تشکیل چریکی دهقانی را در مرز میان هونان و تیا

، و بعد راهپیمایی بزرگ به مبادرت ورزیدهچیانکایچک به جنگ با نیروهای 

ی میافته، گسترش فزایش اازماندهی کند، قدرت و شهرتش بتدریج سشمال را 

، یعنی  دهدمیاو در تمام این مدت، نه تنها در نظرات خود تغییری ن 1.یابد

 دارد، بلکه تمامنمی دست از سمتگیری به سوی دهقانان به جای کارگران بر

دهقانی  هایجنبشهم خود را معطوف به کار در میان دهقانان و سازماندهی 

با  1949ها و چیانکایچک در وقتی پس از شکست ژاپنی  ، و بعد همكندمي

، ارتش او یک ارتش پیروزمند دهقانی است که شودميارتش سرخ وارد پکن 

شانگهای و کالً در پکن یا در رگر ي کاطبقه. به نحوی که شودميوارد پکن 

چین هیچ نقشی در پیروزی مائو نداشت، و به قول یکی از مورخین، وقتی در 

کارگران پکن، هرچند با حس هواداری، ولی  شودميارتش سرخ وارد پکن 

. از این نظر آنچه که در چین رخ كردندميبا حالت شک و تردید، به آن نگاه 

 ي کارگر طبقهشویکی که با فداکاری و مبارزه جانانه بکلی با انقالب بل دهدمی

 فرق دارد.  رود میشکل گرفته و پیش 

مائو با تکیه به خرده بورژوازی دهقانی و ناسیونالیسم چینی  کهاین دوم 

 داريسرمایهو در جریان جنگ ضدژاپنی و در مبارزه بر علیه مالکین و نه 

مبارزه  با تکیه بهها ه بلشویککسازد. در حالیاست که قدرت خود را می

                                                 
رن پس از قطع امید از کومین تانگهای چپ شهرت مائو عمال بدنبال شکست قیام های حزب کمونیست و کمینت -1 

آغاز می شود، چرا که شکست این قیام ها که بر اساس تاکتیِک کمینترن مبنی بر تصرف شهرها در جریان قیام 

رخ می دهد( طراحی شده بود، عمال  1917و  1905توأمان شهر و روستا )مشابه آنچه در انقالبات روسیه در 
 شهر از طریق روستا را تقویت می کند.نظریه مائو مبنی بر محاصره 
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طبقاتی بر علیه همین ناسیونالیسم است که انقالب فوریه و اکتبر را شکل 

 .دهندمی

حزب تبدیل   اصلی  سازمان  به را   نظامی نیروی  مائو  کهاین سوم 

 دهدمیو حتی اعالم می دارد ارتش سرخ ستون فقرات حزب را تشکیل كند مي

و حتی نیروی كند ميه عنوان یک نیروی سیاسی حفظ چند حزب را ب ، و هر

، ولی به هر حال جنگ و قدرت  دهدمینظامی را تحت رهبری آن قرار 

ي کارگر طبقهاعتصاب را که سالح   جای انقالب   ابزار  نظامی به عنوان

 د. گیرمياست  داريسرمایهدر مبارزه بر علیه 

به طبقه ر ي کارگطبقهری مائو از گیها نتیجه طبیعی تغییر سمتنای هالبت

کیه تي کارگر طبقهاهدافی که دارید به  وقتی شما در کهاین دهقان است. برای 

اچارید ن ،هایشکردید، مانند حزب کمونیست چین در بدو شکل گیری و فعالیت

نان ولی وقتی به طرف دهقا  به اعتصاب به عنوان سالح این مبارزه تکیه کنید،

دید، چون دهقانان که نیروی سازمان یافته جمعی و متشکلی گیری نموسمت

مبارزه  به اشکال دیگر ند اعتصاب کنند، لذا ناچاریدتوانمين ،در تولید نیستند

 . ي آوریدمثل مبارزه چریکی و نظامی رو

، این ناسیونالیسم، نیروی دهقانی، و نیروی نظامی است که بنا بر این

، بجای دهقانی –آزادیبخش ناسیونالیستی  ک جنبشی هبعنوان عناصر متشکل

، و اعتصاب و قیام )آنچه که بدرستی در قیام ي کارگرطبقهانترناسیونالیسم، 

 . شودميشانگهای رخ داد( تحت عنوان سوسیالیسم، وارد پکن 

طور سیاست تشکیل جبهه واحد با طبقات دیگر، منجمله  همین

بیانگر سازش با بورژازی و بورژوازی، به جای سیاست استقالل طبقاتی، 

 توسط ن بدنبال آ  و  کمینترن  سیاستی بواقع منشویکی است که ابتدا از جانب
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 . شودميمائو در پیش گرفته 

  ست که به مدد تجربیاتی که از این انقالبات هدف از این بررسی ها این 

م و یهای درستی به جلو برداریم بتوانیم در انقالب آتی ایران گامكنميکسب 

ری تبدنبال افرادی مثل موسوی و کروبی که سهل است، حتی افراد رادیکال

دمکراتیکی دارند، ولی به قدر کافی رادیکال نبوده  هایخواستهم که، هرچند 

نرویم و دوباره نمایند میلیبرالی را دنبال  -بورژواهای سیاستو عمال همان 

 را نخوریم.  هاآنفریب 

باید در جریان سرنگونی جمهوری    ما  است کهاین تجربیات و در پرت

 سرنگون کنند، به را آناسالمی، در شرایطی که توده مردم به پا می خیزند تا 

که الزاما  ايهی تودهانابیاموزیم که بالفاصله خود را در شوراها و ارگ هاآن

ز انیروی مستقلی را برای پاسداری این ترتیب به ، مسلح کنند و دهندمیشکل 

اگر نیروی جایگزین جمهوری اسالمی  دمکراسی در دست داشته باشند که

از خود و انقالب شان دفاع شوراها آن توسط را مورد یورش قرار داد،  هاآن

نمایند، و مبادا با این خیال خام که پس از سرنگونی همه چیز روبراه شده، 

در مورد آزادی  آزادی برقرار شده، پارلمان هم تشکیل شده و مصوبات الزمه

هم، به تصویب رسیده، به خانه  هاآنبیان و آزادی اجتماعات، حتی بهترین 

 های خود بروند و همه چیز را تمام شده بحساب آورند. 

تمام صحبت من این است که تا زمانی که در آنجا یک نیروی مسلح 

مام وجود دارد، حاال چه سپاه پاسداران باشد و چه هر نیروی مسلح دیگری، ت

آن نیروی  کهاین این مصوبات آزادیخواهانه پشیزی هم ارزش ندارند. برای 

را لگد مال کند، و مجددا  هاآن، همه ايهد هر لحظه، به اشارتوانميمسلح 

 های آن برپا نماید. دیکتاتوری جدیدی را بر ویرانه
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این بحث خاص یک فرقه بخصوص نیست. الزم نیست حتی ما اسم آن 

چنین   هاکمونیستکمونیستی بگذاریم، هرچند معموال کسی جز  هایتاکتیکرا 

. این در واقع تجربه ملل دیگر و حتی ملت خود ما دنآورمیاستنتاجاتی بعمل ن

م و ایهدر طی صد سال گذشه است. یعنی هر زمان که ما قیام و انقالب کرد

ولی  بریدم، مثل درختی که شما می ایهرا کنار گذاشت گرسرکوبیک حکومت 

و دوباره همان  كنندميها دوباره رشد آورید، و این ریشهاز ریشه در نمی

، پس از سرنگونی دیکتاتورها، دوباره دیکتاتوری شودمياوضاع اول برقرار 

ما به هیچ وجه نباید رهبری  کهاین جدیدی بجای آن آمده است. چرا؟ برای 

به هیچوجه نباید به بورژوازی بدهیم.   کارسازشانقالب را به دست نیروهای 

 ،به هر شکلی اعتماد کنیم. ما باید همواره مترصد باشیم تا از درون هر انقالبی

یک قدرت دوگانه را بوجود بیاوریم و در یک طرف آن خود را مسلح  حداقل،

 نمائیم.

ند از توانميشان ن ايهتودهای ارگانتوده مردم بدون مسلح شدن در 

نیروی  ،هاآن در مقابلِ  ،کهاین آن دفاع کنند. برای وردهای آدستانقالب و از 

. خمینی كندميرا درو  هاآنو آید میمسلح دیگری وجود دارد که بموقع خود 

وقتی به قدرت رسید اولین فرمانی که صادر کرد این بود که از مردم خواست 

ترتیب  اینبه پس بدهند. اند کردههایی را که در انقالب مصادره اسلحه

 بدست ضد گرفت  میهایی که میبایست در دست شوراهای مردمی قرار سالح

 انقالب بازگردانده شد. 

به منافع و مصالح  هاآن. كنندميچه کار  دانندمی هاآنست که  نای همسئل

ه کار چ داندمیاند که نمیدانند چکار بکنند. موسوی دقیقا خود واقفند. این مردم

های انهفرستد به خپیروز شد بالفاصله مردم را می کهاین محض بکند. یعنی به 

که پشت سر خود دارد همان  ايهخود و اگر مقاومت کردند با حمایت تود
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نیروهای مسلحی را که وارث آن شده است در کمال قدرت بر علیه همین مردم 

   برد.به کار می

ها رهبران این کهكند ميمحیط که دائم صحبت از موسوی و کروبی 

ه اند، عامدانجنبش دمکراتیک هستند و خواستار آزادی بیان و آزادی اجتماعات

است، قانون اساسی که مورد استنادش  24و  27بروی اصل   را  چشمش 

 1.كندميواقعیت را تحریف اي انهو بطور سفیه می بندد

ی تها یا نیروهای دیگری بیایند و خواستار حاین کهاین ولی به فرض 

سرنگونی جمهوری اسالمی بشوند، حتی خواستار از بین رفتن والیت فقیه 

تحت آزادترین و  ،بشوند، و حتی خواستار انتخابات آزاد و مجلس مؤسسان

اسخ سئوال اساسی پ به اینهم بشوند، باز تا وقتیکه  دمکراتیک ترین شرایط

به قتلگاه ، هنوز دارند ما را شودميندهند که تکلیف نیروهای مسلح چه 

برند، و یا در بهترین حالت هنوز دوربینی و خرداندیشی الزم راجع به می

 انقالب را ندارند.

 ست که ما باید این مسائل را بطور جدی پیش رویمان بگذاریم نای همسئل

و با مسئله انقالب بعنوان یک علم برخورد کنیم. شما از این توضیحاتی که من 

دقیقا، مثل یک مهندس، قوانین  هاکمونیستشوید که دهم احتماال متوجه میمی

 ، و هرجا که از آن قوانینكنندميانقالبی را از شرایط استنتاج  هایتاکتیکو 

آن ساختمانی که ساخته اند قبل از همه بر سر خودشان  دانندمیعدول کنند 

 در را بکرات نشان داده که آوار هر خطائی . تاریخ همه جا اینشودميخراب 

                                                 
: 24اصول مزبور آزادی های مذکور را بشرط آنکه با اسالم مغایرت نداشته باشند محترم می دارند: ماده  -1 

"نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسالم یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را 

: "تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سالح ، به شرط آن که مخل به 27اده قانون معین می کند"، و م
مبانی اسالم نباشد آزاد است". محیط در برنامه های تلویزیونی اش در تمجید از قانون اساسی جمهوری اسالمی که 

ر برف می کند و لنگ اش قرار است موسوی آنرا تمام و کمال به مرحله اجرا بگذارد، مانند کبکی که سرش را زی

را هوا، چشم بر روی قسمت آخر این بندها می بندد و با حقه بازی آنها را برای بینندگانش نمی خواند تا از این راه 
 شیادانه دمکراتیک بودن آنها را باثبات برساند.
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 کهن ایخاطر  . بهریخته استقبل از همه بر سر خود خطا کنندگان فرو  تاریخ

کمونیستی که نتیجه تجربیات انقالبات دیگر و نتیجه  هایتاکتیکاز اصول و 

 ا نا آگاهانه عدول کرده اند.ی هانقالبات بوده، آگاهان به اینبرخورد علمی 

که در  دهندمیا نشان به ماوال، ست که  اهمیت شان در اینها بحثاین 

به  نه ،تکیه کنیم ايهبه نیروهای متشکل تود آن،فردای انقالب یا در حین 

 تربیشن نیروهای متشکل ای ه، و هرچکارسازشرهبران، آن هم به رهبران 

 بتوانند توده مردم را متحد کنند، اساس تربیشاز دل انقالب بیرون آمده باشند و 

 ی خواهد داشت. تربیشتر خواهد بود و انقالب دوام های انقالب قویو پایه

ت اس این    نکته مهم دیگری که باید به طور جدی در نظر داشته باشیم

ه شما اگر هزار اتحادی کهاین باید مسلح باشند. برای  ايهتودهای ارگاناین  که

د یرگميو شورای کارگری هم داشته باشید، ولی دولتی که قدرت را به دست 

د تمام تشکالت توانميدارای ارتش و پلیس خاص خودش باشد، یک روزه 

 این است که دوم تجربه، بنا بر اینرا قتل عام کرده از میان بردارد.  ايهتود

 ايهاست، ولی این قدرت تود ايهدرست است که تشکل شرط اول قدرت تود

قالب آزادی و انباید مسلح باشد تا بتواند در برابر هر نوع حرکتی که بخواهد 

 را زیر سؤال ببرد و به انقالب خیانت کند مقاومت نماید. 

بحث من هیچ ربطی به کمونیست و سوسیالیست این  کهاین نکته دیگر  

 هاکمونیستام ست که دیده اگر من کمونیست شده ام برای این بودن من ندارد.

م. ارا پذیرفته هاآنخاطر  این بههایشان علمی، عمیق و درست است و من بحث

و م یا عضایها مسلمان زاده بودی هم. ما همایهما هیچکدام یکشبه کمونیست نشد

  هاکمونیستجبهه ملی، و یا هر چیز دیگری بجز کمونیست و وقتی نظرات 

راه  و كنندميبه شکل علمی تاریخ را تجزیه و تحلیل  هاآنم ایهرا خوانده و دید

 م. ایهلک آنان در آمدبتدریج به س دهندمیحل 
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کمونیست بشوم. چون قبول یک  بهطول کشید که تبدیل  هاسالخودم من 

تغییر  را م. باید دائم نظراتمکردمیخواندم و تحقیق م. چون دائم باید میکردمین

که متوجه رسید زمانی سرانجام  کهاین تا و این کار دشواری بود، ، دادممي

 ارم. را قبول د هاآنشدم تمام 

شما هم  مكنمي، و توصیه ام و مراقب هستمحال، من همواره گفته با این

  که به کمونیسم به عنوان مذهب و دگم نگاه نکنید، بلکه با آن ،مراقب باشید

انتقادی برخورد نمائید. لنین وقتی که نظرات مارکس بمثابه علم، یعنی بشکل 

ط آن را با شرای .كندميورانه ناز آن تبعیت کورک ،د، در مورد روسیهگیرميرا 

و درست همین انطباق با شرایط خاص است که   دهدمیخاص روسیه انطباق 

 د او را در انجام عظیم ترین انقالب عصر ما موفق نماید. توانمي

سؤال  روسیه  انقالب   در مورد خود مارکس هم وقتی زاسولیچ از او 

. چسبدهد. به طرح و مدل خودش نمید به آن جواب بدتوانميبه راحتی نكند مي

که شرایط روسیه راه دیگری جز آنچه را که او برای اروپا ارائه كند ميقبول 

گویم که بعدأ در مدارک بازمانده از طلبد. این را از این جهت میداده می

که  شودمي. معلوم شودميمارکس سه طرح اولیه جواب به زاسولیچ پیدا 

 اسولیچ دچار مشکل بوده. اینطور نبوده که بطورمارکس برای پاسخ به ز

ه سؤال بالفاصله بگوید ک تدگماتیک به نظرات خودش بچسبد و پس از دریاف

که در اروپا رخ داده است را طی کند.  ايهنخیر روسیه هم باید همان پروس

انف، ، مثل پلخكردندميیی که به مارکسیسم بصورت دگم نگاه هاآننه، اتفاقا 

را فارغ  ايهما هر اید  که نای  هوتسکی، همه شکست خوردند. خالصمثل کائ

ب یا سلطنت طل ،می گویند  هاکمونیستست، ا چه برچسبی روی آن کهاین از 

 ها، باید مستقال ارزیابی کنیم. اگر درست است آن را بپذیریم. 

 و اما در مورد سرنگونی جمهوری اسالمی و مضمحل کردن نیروهای 
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ید نیروی مسلح دشمن را در هم خواهميید كنميشما وقتی که قیام مسلح اش، 

د و تنها وقتی رخ گیرميبشکنید و چون قیام به درخواست من و شما انجام ن

که مردم آن را به عنوان تنها راه ممکن، و همچون داروی تلخی که   دهدمی

تمام  که، وقتی كنندميانتخاب  شوندمیبه قول سارتر ناچار به سرکشیدنش 

مسدود شده است، آن وقت اگر  هاآنآمیز بروی های دمکراتیک و مسالمتراه

دست به خشونت نزنید و از راه  ،گویدبه مردم بد و از پیش بیایکسی 

که  ست . برای اینداندمیست که تاریخ را ن عمل کنید، برای اینآمیز مسالمت

همد فست. نمی ب ناآشناقواعد انقال  شناسد. نسبت به اصول وشرایط را نمی

هنگامی که دشمن مسلح است، حتی اگر از راه مسالمت هم کنار برود، ولی 

سلح نیروی م  این اجازه را بیابد که  اگر دولت جدید، ولو دولت موقت انقالبی،

ر دتشکیل دهد،   ،ايهجدیدی را دوباره بشکل سابق، یعنی بشکل ارتش حرف

ارتش جدید هم مثل ارتش سابق، تا این  که. چرا است چیزی عوض نشدهواقع 

زمانیکه در برابرش مردم غیر مسلح قرار دارند، میتواند همه چیز را بر هم 

یل هم مجاز به تشک  هاکمونیستبزند و دیکتاتوری خود را برقرار کند. حتی 

ارگان دیکتاتوری پرولتاریا برای سرکوب   جدا از مردم نیستند. ايهارتش حرف

شوراهای مسلح هستند، نه حزب مسلح، و نه حتی دولت جدا از ضد انقالب 

جاد ارتشی مثل ارتش ایهناچار ب هاکمونیستشوراها. اگر در دوران گذار هم 

 ،تندخواسجاد ارتش شدند، ابتدا نمیایهکه ناچار ب هابلشویک سرخ شوند، مثل

رصت ین فکار شدند، باید در اولبه اینولی بعد زیر فشار جنگ داخلی مجبور 

ها که بلشویکمنحل کنند و بصورت میلیشیای خلقی درآورند. کاری  راآن

در  گرایش اپورتونیستیارتش به دست این  کهمتاسفانه انجام ندادند، و وقتی 

 برای سرکوب مورد استفاده ايهافتاد دیدیم که مانند گذشته همچون وسیلحزب 

 قرار گرفت و همه چیز را بر باد داد. 
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م: دمکراسی مسلح، شوراها، قدرت دوگانه و شرایط عینی و هفتل فص

 ذهنی انقالب سوسیالیستی

شورش و قیام قرقیزستان که همین یکی دو روز پیش بطور زنده در  

 ها و نظراتتا تئوری دهدمیبرابر چشمان ما اتفاق افتاد این فرصت را بما 

ا، برای فهم ر گذشته، بخصوص نظریه قدرت دوگانه فصولمطرح شده در 

هاي ما صرف نظر از اهداف و دست .قرار دهیم بهتر مسئله در بوته آزمایش

پنهان یا آشكار درگیر در این شورش، فقط آن را به لحاظ شكل مورد بررسي 

 دهیم.قرار مي

از وقایع قرقیزستان بعنوان یک قیام نام برد.  توانميکه  نای هاولین نکت

که  نای هیم. منجملكنميست در موردش صحبت ها اهمان چیزی که ما مدت

م، در جامعه خودمان هم، اگر قرار است یک نظام دمکراتیکی ایهبارها گفت

ست که جمهوری اسالمی با یک قیام  نای هبرقرار شود اولین قدم در این را

 .و مسلح آن منحل شوند گرسرکوبی هاانسرنگون شده و ارگ

که در ایران اتفاق بیافتد فی البداهه در نقطه این  حاال این واقعه قبل از

دانیم این که می طورهمانبیش همسایگی ایران، رخ داده.  و دیگری، در کم

ری ت، و درگیقیام به شکل حمله به مؤسسات دولتی، تلویزیون، سازمان امنی

  اندههایی داشتبهرحال، مردم خواست.مسلحانه رخ داده است با پلیس و به شکل
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 اقتصادی که خود   هایاستخواز 

هایی بر علیه فساد را در اعتراض به بهای برق نشان داد تا خواست

دیگری که هنوز یا مطرح نشده اند و  هایخواستدستگاه های دولتی و مسلما 

 بی اطالعیم.  هاآناز   یا ما

و اما خواست دیگر قیام کنندگان خواست آزادی است. زیرا که تمام 

و وضعیت و معیشت مردم هستند، تنها ها خواستبه توجه يبتصمیماتی که 

ند اتخاذ و به مرحله اجرا در آیند که آزادی اعتراض و توانميدر شرایطی 

مخالفت وجود نداشته باشد. خود قیام هم درواقع بیان واقعیت مسدود شدن 

آمیز در تصمیمات متخذه هایی است که توده مردم بتوانند به شکل مسالمتراه

  .دخالت کرده، در سرنوشت خود سهیم باشند

ر بنا بخود این قیام مؤید آنست که مردم آزادی نداشته اند و  ،بنا بر این

یکی از خواست هایشان آزادی و داشتن یک جامعه دمکراتیک است.  این

هایی که کردیم در میان جمعیت ن بحثای هسئوال من این است اگر ما بعد از هم

 یم.کردمیقیام کنندگان بودیم، چه راه حلی را به مردم پیشنهاد ن ای هو از جمل

فرض کنید حکومت کنار رفته و یک دولت موقت اعالم موجودیت کرده. حاال 

 ؟ یمکردمیباید چه کار 

نظری تنها وقتی در یک زمینه عملی مطرح شوند هم خوب هاي بحث

فکر  بر این بنا. دهندمیو هم صحت و کذب خود را نشان شوند میدرک 

 اقعهوم مورد مناسبی است که بیاییم و در این مورد صحبت بکنیم. همین كنمي

ام ما که من گفته طورهمانممکن است هر لحظه در ایران هم اتفاق بیافتد و 

ممکن است کامال در مورد سرنگونی رژیم، ضرورت این سرنگونی و حتی 

 وده مشغله سی ساله ما ب این   کهاین چگونگی این سرنگونی آگاه باشیم، برای 
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 در مورد این که بعد از سرنگونی چه باید بکنیم   اندازه  همان  به  است، ولی

 .نا روشن باشیم

 در ایران داریم مردم  57که از انقالب    تجربیاتی   طبق  باید  -بیننده 

، شوراهای مردمی كنندميدر محالت خودشان، در جاهایی که کار  اٌ سریع

  آوردهایدستشان را بوجود بیاورند و سریعاً مسلح شوند تا بتوانند از خود

د مبارزه را تداوم ببخشد و توانميخودشان دفاع کنند. این تنها راهی است که 

انقالبی را آوردهای  دستنگذارد نیروهای ارتجاعی دوباره سازمان یافته و 

 .بر باد دهند

 ند؟ید باید مسلح شوكنميچرا فکر  -جواب 

نیروهای ارتجاعی همیشه مسلح هستند و سالح آخرین   چون -بیننده

. شوراها اگر مسلح باشند شودميحرفی است که برای حفظ قدرت سیاسی زده 

ات را پخش نکن، یا شما د بیاید بگوید که شما روزنامهتوانميکسی ن  دیگر

یران خودمان در این باره در مورد اخواست میتشکیل تجمع نده. من خیلی دلم 

 صحبت کنیم. 

ببینید، در جریان جنبش سبز از همان ابتدا نیروهای انقالبی بودند که 

این رژیم را سرنگون کرد انقالب است. این در  شودميتنها راهی که گفتند مي

 کردیمتفکر نرسیده بود و تصور  به اینحالی بود که هنوز بخش اعظم جامعه 

کت های مدنی، از طریق یک سری از طریق اصالحات و حر شودمي

ها به عقب کارهایی غیر خشونت آمیز این رژیم را بر سر یک سری خواسته

نیروهایی از  های خود را به آن تحمیل کرد. در صورتی کهراند و خواسته

رژیم رژیمی است که با کشتن و زور جلو آمده، این  کههمان اول می دانستند 

 اول نشان داده که مخالف  و از همان روزهای بدست گرفته،  منابع قدرت را 
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   های سیاسی است.هر گونه آزادی

نتیجه بگیرم که من معتقد هستم که تعداد بسیاری از بینندگان  خواهممي

شونت رژیم باید با خاین  کهشما از افراد چپ هستند، نیروهایی که معتقد هستند 

طریق خشونت ما همیشه در از میان برود. ولی در رابطه با رفتن رژیم از 

که  ست نای هم که ماشین دولتی را باید خرد کرد. ولی مسئلایهها خواندکتاب

ه است ک ايهماشین دولتی را خرد کرد و از بین برد. این مسئل شودميچگونه 

یی که متشکل هستند. هاآنبه آن پرداخته نشده، حتی در بین نیروهای چپ و 

 نداریم، مثل حزب تربیشین نیروها، که چند تائی هم اجازه بدهید اسم ببرم. ا

کمونیست کارگری که به چند قسمت تقسیم شده است، هرچند از انقالب صحبت 

های عملی را مطرح هیچوقت نیامده اند برای مردم راه حل هااین، ولی كنندمي

 های خودشان اعالمدر برنامه هاآنبکنند. همین جنبش قبلی که اتفاق افتاد 

انقالب کنند. ولی نیروی پیشرو باید یک قدم از مردم باید که مردم  كردندمي

 های ملیشیای. باید هستهدادندميباید مردم را سازمان  هاآنباشد. یعنی  ترجلو

ند. ببینید، یک موقعیت بسیار بسیار خوب و حساسی آوردمیمردمی را بوجود 

توانست حرف مردم را بفهمد. به نظر من تاسوعا و عاشورا بود. نیروی چپ ن

زدند که محرم ماه خون است سید علی سرنگون است. رهبران مردم داد می

گویند میگویند. به زبان دیگری نیروی چپ نتوانستند بفهمند که مردم چه می

ره کنیم. کسستیم کار رژیم را یتوانميکه باید مسلح شویم. به اعتقاد من واقعا 

   م.اما این کار را نکردی

در بحثی که بیننده اخیر مطرح کردند یک نکته است که میل  -جواب

دارم به آن بپردازم. ایشان گفتند که در تظاهرات اخیر مردم باید کار رژیم را 

. ایشان در رابطه با همین كردندميرساندند. یعنی در واقع قیام به پایان می
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دمی، یعنی نیروهای دانستند که میلیشای مرنیروهای چپ می يهمسئله وظیف

 مسلح مردمی، بوجود بیاورند. 

 اجازه دهید در این رابطه بگویم که من با این نظر توافق چندانی ندارم. 

ام، روند انقالب دو که من قبال هم برای شما گفته طورهمان، کهاین برای 

مرحله دارد. روند تکامل مسالمت آمیز انقالب که طبق آن باید حتی المقدور 

 این   کهدرگیری و برخورد مسلحانه و خشونت آمیز احتراز شود. زیرا از 

شوند  میوارد میدان مبارزه   مردم به تدریجهای تودهست که طی َآن ي روند

تری برای لحظه نهایی و تر باشد نیروی عظیمن دوران طوالنیای هو هرچ

 ریزی و جراحاتو قیام به طور سریعتر، با خون شودميسرنگونی و قیام آماده 

نجام تر ابطور قعطیمردم و در نتیجه  تربیشبا شرکت   کمتر، و مهمتر از آن

رین خورید، یا در بهتد. اگر شما بطور زودرس قیام بکنید یا شکست میگیرمي

د ایهشوید. چون هنوز نتوانستحالت وارد یک جنگ داخلی خونین و طوالنی می

مبارزه کنید، و این درواقع خود را به  حداکثر نیروهای خود را وارد میدان

خورد، و که گفتم شکست می طورهمانو  دهدمینشان  صورت قیام زودرس

رای ب کهاین اگر مردم دست به قیام بزنند و شکست بخورند، دو حالت دارد. یا 

یک دوره طوالنی یأس و نامیدی دست از مبارزه می شویند، و یا جنبش انقالبی 

. چون هنوز قطب بندی در جامعه شودمينگ داخلی طوالنی جیک  بهتبدیل 

 .خودش نرسیده است یبه حد نهای

خواستم بگویم که خوب شد مردم در این با تأیید حرف شما می -بیننده 

مردم ما هنوز آمادگی  کهاین د، برای عمل قیام نزدنبه دست عاشورا و تاسوعا 

حرف موسوی و کروبی را متوجه  ند. مردم شاید تا آن موقع هنوز کامالشتندا

ند در همان خواهميند بدهند و خواهميها هیچ تغییری ناین کهنشده بودند 

 آن موقع هم حتی اگر کار خیلی جلو     در   چهارچوب حکومت فعلی بمانند. 
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 د. آممیچه از آب در با این سطح آگاهی رفت معلوم نبود می

شما   م،كنمياز شما سئوال  نید محاال که شما این سئوال را مطرح کرد

ید؟ در رابطه با جنبشی که در كنميران چه فکر ای هخودتان در رابطه با مسئل

و  شودميید که باالخره جمهوری اسالمی سرنگون كنميفکر   جریان است

دم ید و مركنميدهید و تبلیغ ران و تشکیل حزبی میای هگردید بشما برمی

روید به مجلس، و در و می شودميیوندند و بعد انتخابات پآیند به شما میمی

و شوند مییک آینده دوری به هر حال تعداد نفرات شما در مجلس زیاد 

فرض کنید طبق یک سناریوی دیگر، طرفداران  ند تأثیری بگذارند؟ و یاتوانمي

تأثیر دارد، به صورت مسلحانه،  هاآنیی که حرف شما روی هاآنشما و یا 

ی شبیه به قرقیزستان، بدتر یا بهتر، منظوم این است که با شدت کمتر یا چیز

  ؟كنندمي، عمل تربیش

باید توجه داشت که در ایران حجم نیروهای طرفدار دولت خیلی زیاد 

ند. شروع مبارزه مسلحانه در مزدور دولت هستند خیلی زیاد یی کههاآناست. 

ا گویند که مردم رود. این که میچنین وضعی چه بسا به جنگ داخلی کشیده ش

زنند. آخر از کجا اسلحه جوری هوایی حرف می همین هااینمسلح کنید 

آید؟ بدون بیاورند؟ تا به پادگان و هیچ مقر دولتی حمله نشود که اسلحه گیر نمی

 ند این کار را بکنند؟توانميچطور  هاایناین مقدمات 

مردم چگونه مسلح  کهاین از م، كنمياز همین قسمت آخر شروع  -جواب

ست که گروهی بروند بطور قاچاق  . آیا منظور از مسلح شدن اینشوندمی

طور نیست. برای  اسلحه وارد کنند و بدهند دست مردم؟ نه، روند انقالب این

باید زمانی تعیین شود که اوال خود رژیم و نیروهایش   همین است که لحظه قیام

خر اوااین  کهادتان هست ی هانقالب گذشت اند. درین تزلزل شدهتربیشدچار 

های اسلحه هااین؟ و خیلی از كردندميسربازها دسته دسته از ارتش فرار 
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در انقالبات دیگر اعتصابات و  ند؟آوردمیخودشان را هم با خودشان 

عیف، ایزوله و بی اعتبار ضتظاهرات آنقدر ادامه پیدا میکنند و رژیم آنقدر 

به با تسلیحاتشان   ،1917 هایی از ارتش، مثل انقالبحتی بخش که شودمي

. شوندمیخود به خود نیروی مردم مسلح  هاآنپیوندند، و با پیوستن میمردم 

، منبع سالح خود دشمن است. خود دشمن است که با تجزیه خودش، بنا بر این

ش خود اش را هم بابا پیوستن نیروهای مسلحش به مردم امکانات تسلیحاتی

باید انقدر  ايهکه گفتم این حرکت وسیع و تود طورهمان. درثانی آوردمی

گسترش پیدا بکند که کما بیش تمام جامعه را در بر بگیرد. تاجائی که در واقع 

  .توده مردم با یک تکان شانه بتوانند رژیم را سرنگون کنند

اش ئیمعموال وقتی که روند مسالمت آمیز تکامل انقالب به حد نها

، حاال یا از طریق آوردمیبه حرکت در   های میلیونی رارسد و جمعیتمی

ی هاها و پاسگاهاعتصابات، و یا از طریق تظاهرات خیابانی، مردم به پادگان

 و كنندميحمله اند که روحیه خود را از دست داده و در حال فروریختنپلیس 

 .شوند میب مسلح ترتی به اینو  كنندميتمام اسلحه ها را ضبط 

های دوستان به آن اشاره نشد این است که که در صحبت ايهنکت -بیننده 

پادگان نظامی بزرگ امریکا در قرقیزستان برای فرستادن سرباز به افغانستان 

است که از آنجایی که ن ای هکه در اخبار مطرح شد ايهقرار دارد و توطئ

م مخالف پایگاه نظامی آمریکا است، با چین هم مرز است، و چین ه قرقیزستان

م باید صبر کرد و دید که جریان پشت كنميشوروی، من فکر هم و همین طور 

 .پرده چیست. حاال زود است که اظهار نظر کنیم

هایم گفتم هنوز ما چند و چون قضیه را بطور من در صحبت -جواب

جا یم که در آندانیم، ولی مثل قضیه اختالف کروبی و موسوی با رژکامل نمی

هم قضیه عبارت از درگیری دو نیروی ارتجاعی بود، ولی مردم توانستند از 
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درون این شکاف وارد میدان شوند و دعوا را به دعوای خود با رژیم تغییر 

دهند، در قرقیزستان هم ممکن است همین داستان باشد. در آنجا هم ما 

را  این تدا هم با تحریم انتخاباتستیم بگوییم این مسئله ما نیست، و در ابتوانمي

 جنبش یک  بهدعوای خانگی عمال تبدیل این  کهگفتیم، ولی بعد دیدیم 

  .شد ميمرد

در قرقیزستان هم حتی اگر این حرکات به تحریک این یا آن  ،بنا بر این

به اند کردهتوده مردمی هستند که حمله  هااینکشور و گروه باشد، بهرحال 

. ولی داستان هرچه که باشد ما دهدمیین صورت مسئله را تغییر و ا هاآنپادگ

خواستیم از آن به عنوان یک مدل عملی با طرح قضیه قرقیزستان می تربیش

، بگذارید فعال بطور بنا بر ایننظرات خودمان استفاده کنیم.  آزمون برای

 ک لحظه شک و شبهه را کنار بگذاریم و فرض بگیریمی همشروط هم که شد

ا بر بنه است. صورت گرفتکه در قرقیزستان یک قیام مردمی خود به خودی 

   چرا ما در این قیام باید مسلح شویم؟  ، اولین سؤال اینست کهاین

یم نه بخاطر كنميرا به همه توصیه  قدر مسلم اینست که اگر ما قیام

سلح مهستیم. نه، اینطور نیست. قیام و  خونریزیاینست که ما عاشق اسلحه و 

شدن یک ضرورت و یک اجبار است. هیچ کس از کشتار و خشونت خوشش 

 گوئیم رژیم باید، وقتی میبنا بر اینآید. آید. ما هم مثل همه خوشمان نمینمی

سرنگون شود بخاطر اینست که رژیم اصالح ناپذیر است. اگر اصالح پذیر 

ح تان هم واض، در قضیه قرقیزسبنا بر اینبود لزومی نداشت سرنگون شود. 

 است چرا مردم باید مسلح شوند؟

مسلح شدن فقط در رابطه با شوراها است. این شوراها هستند  کهاین دوم 

قیام اند، یعنی تعریفی که از  های ارگانکه باید مسلح شوند. چون شوراها 

این است که شوراها در جریان قیام است که به صورت  شودميشوراها 



 229                                                               و مسئله شرقجهانی   تئوری انقالب

________________________________________________ 

واضح است که چرا شوراها  بنا بر اینند. گیرميشکل  ايهی مسلح تودهاناارگ

د. ممکن آینقیام، قبل از قیام بوجود نمیهای ارگانبا این تعریف، یعنی بعنوان 

تی آید، ولی وقهای آن قبل از قیام بوجود بیاید که حتما هم بوجود میاست نطفه

که ممکن راها که مردم آماده و مصمم به در هم شکستن قدرت شدند، آنوقت شو

کل بش، از روی ضرورت، است قبل از قیام بدالیل دیگر هم بوجود آمده باشند

 آیند که لزوما هم مسلح هستند.می ردهایی برای درهم شکستن قدرت، ارگان

در حال حاضر مردم در قرقیزستان به مراکز قدرت دولتی حمله کرده 

ر که ما خبر نداریم، ولی به شوراها شاید هم تشکیل شده باشند ،بنا بر ایناند. 

ها شورا به اینچرا ما باید  ت برای تشکیل شوراها. اماحال شرایط مساعدی اس

شان دفاع کنند. چرا که آوردهایدستاز  کهاین بگوییم مسلح شوید؟ برای 

  .هنوز ارتش دست نخورده باقی مانده است

 ه که در اینست که معموال آنچ نای هعلت تاکید مکرر من روی این مسئل

ست که رئیس یک حزب مخالف، یک حزب بورژوا،  این دهدمیها رخ قیام

و پس از سرنگونی دولت دست به تشکیل یک دولت موقت "انقالبی" آید می

که انقالب تمام شده، شما موفق شدید، برگردید به گوید ميزند و به مردم می

مه چیز بحال اول خود روند و ههایشان میهایتان. مردم هم به خانهخانه

گردد، دوباره همان آش و همان کاسه. فقط یک دسته فاسد و غارتگر برمی

 هااین .دهندمیدسته فاسد و غارتگر جدید یک  بهروند و جای خودشان را می

. حتی قیمت برق را هم پایین آورندمیهم هیچ تغییری در اوضاع بوجود ن

ساسی را یا مقررات مملکتی را عوض که قانون ا به این، چه رسد آورندمین

 می افتند، ولی چیزی نصیب  اتفاق کنند. مثل این انقالبات مخملی که مکررا 

  .شودميمردم ن

 ام که از یک جهت باید هایم گفتهبرای همین است که من همیشه در بحث
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خوشحال باشیم که انقالب ما مثل کشورهای عربی سریع رخ نداده است. چرا 

یاد بگیرند و آگاهیشان را باال ببرند.  تربیشیابند که فرصت میکه مردم 

گذارند که مردم و نیروهای سیاسی آماده نمیباقي فرصتی   انقالبات سریع

یایند ب کهاین بشوند و خودشان را متشکل، تقویت و تربیت کنند. به محض 

 که میبجنبند دولت موقت تشکیل میشود. ارتش هم که وجود دارد و مردم هم 

ند و به عنوان چپی و گیرميروند خانه و هر کسی را که صدایش در بیاید 

ی پس از مدتاین ترتیب به کمونیست و آشوبگر و غیره می اندازند زندان، و 

ن جنبش فرصت ادامه ای  هچ ، هرامگفته  همیشه  . منشودميقال قضیه کنده 

   .شودميکند آگاه تر ی پیدا تربیشحیات 

فتیم گمی هاآن، اگر ما اآلن در میان مردم قرقیزستان بودیم به ر اینبنا ب

مشخص کنید. شوراهای  یدخواهميدنبال مطالباتتان را بِگیرید. آنچه را که 

د ایهخودتان را تشکیل بدهید و بدانید که تا وقتی که شما بر سر مطالباتتان ایستاد

ین که . ولی همكنندميما حمله نشینند و به شنیروهای ارتش و پلیس بیکار نمی

 .دهندمیخود نبه اینکار را ببینند شما توده مردم مسلح هستید جرأت 

ید. پردازکه چرا اینقدر به انقالب روسیه میگویند میبعضی دوستان  

نا بکه تجربه طبقه و ملتی است که آگاهانه قدم برداشت و پیروز شد.  برای این

ا تجزیه و تحلیل کرد و از آن درس گرفت. ، باید چهار چشمی آن ربر این

قرقیزستان را تجزیه و تحلیل مردم ن کسی شورش و قیام که اگر اال طورهمان

، نای رب بنا  .باشد ميبرای درس گرفتن از آن، و نه صرفاٌ خبر رسانی كند مي

که االن داریم  طورهمان انقالبات دیگر هم نپردازیم. به  دلیلی ندارد که ما 

 یم.كنميم قرقیزستان را بررسی قیا

انقالب یک علم است. چیزی نیست که با آن بتوان با احساسات برخورد 

. علم كندميکه تجربه دیگران را مطالعه  شودميکرد. علم از آنجایی شروع 
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، فیزیک، شیمی، ايهیعنی تجمع تجربه بشر در طول تاریخ در هر زمین

است. ما اگر تجربه کشورهای دیگر  طورهمینمکانیک و غیره. در انقالب هم 

را، تجربه بشر را، در زمینه انقالب مطالعه نکنیم، مثل آدمی هستیم که 

 شاطالعات خوداز لحاظ صنعتی معادل کشورهای دیگر باشد، ولی خواهد مي

و خب، این امکان پذیر نیست.  ست،روز نکرده ابراجع به امور صنعتی را 

ت. مطلقا امکان پذیر نیست. یعنی اگر ایرانیان به هیچ وجه امکان پذیر نیس

سب را ک هاآندانش  کهاین خواستند از لحاظ صنعتی به پای اروپا برسند جز 

کنند و خودشان را تا آن مرحله باال بکشند راه دیگری وجود ندارد. پس اگر 

در انقالب خودشان پیشتاز باشند، یعنی از بشر تاکنونی که انقالبات خواهند مي

بی شماری کرده و قدم به قدم جلو آمده و بعد در یک جایی شکست خورده و 

 ياهمتوقف شده ، یک قدم جلوتر رفته، یا حداقل تا همان حد جلو بروند، چار

  .کنند روزخودشان را نسبت به تجربیات انقالبات گذشته بِ  کهاین ندارند جز 

ه انقالب اکتبر و ما ایرانیان از انقالبات گذشته، چه کمون پاریس و چ

خوب  دانیماگر هم چیزی می تئوریهای انقالبی تاکنونی، اطالع چندانی نداریم.

م. ایهرا خوب جذب نکرد هاآنم. ایههای مربوطه نرفتو تئوری هاآنعمق به 

های حساس همچون که باید آنقدر آگاه باشیم که بتوانیم در لحظه در حالی

 کادرهای ورزیده عمل نمائیم. 

م، ایهکنون داشت های مختصری که تاما حساب کنید با همین بحثش

یک کادر  ستند مثلتوانمين در قرقیزستان بودند گان ما اگر االبسیاری از بینند

عمل کنند و به مردم بگویند چه باید انجام دهند. انقالب ما هم اگر بخواهد 

، به علم تاریخ پیروز شود احتیاج به چنین کادرهائی دارد. عناصر آگاهی که

ها هستند که در میان مردم ستون فقرات یک ند. همینباش به علم انقالب، آگاه

در شوراها یک دسته اقلیت  هابلشویک.دهندمیحرکت درست را تشکیل 
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بودند، ولی چون نظریات درستی داشتند، کم کم اکثریت، با تجربه عملی 

  .رفت اهآنرا دریافت و به طرف  هاآنخودش، صحت نظرات 

. كنیمميها داریم خودمان را راجع به انقالب علمی ما هم با این بحث

به خودی خود هیچ  هاایناند. نها یک تعداد اسمای هکمونیسم، سوسیالیسم، هم

وند  شمیارزش و معنایی ندارند. فقط نوع مطالبی که تحت این عناوین بیان 

 ،دهندمیخط مشی انقالبی را ارائه ک ی کهاین  .دهندمیمعنا  هاآناست که به 

 حزب توده را. هاي سیاستمثال یا خط مشی ضدانقالبی 

، در قدم اول باید خود مطلب را دریافت، نه کمونیستی بودن بنا بر این  

رای یا نه را بگذارید ب هستندا این مطالب کمونیستی یآ هاین ک .را آنیا نبودن 

گوییم کسی که با تفنگ به شما حمله . میكنیممي. ما داریم بحث علمی تاریخ

ید با دست خالی در برابرش مقاومت کنید. آن کسانی که صحبت توانمينكند مي

   .ند یا شارالتانایا ابله سیاسی كنندميآمیز از حرکت مسالمت

 را وادار به عقب ايهآمیز خامنفرض بگیریم ما در آینده با فشار مسالمت

نصراف داد. اصال جمهوری اسالمی جمهوری نشینی کردیم. اصال ا

که تکلیف قوای مسلح چه  ستجا اینغیراسالمی و سکوالر شد. سؤال 

دوباره  دتوانمي؟ باید تکلیف آن را معلوم کرد. دست هر کس که بیفتد شودمي

برای فهم این مسئله احتیاج نیست که شما  آن را مورد استفاده قرار دهد.

علمی و منطقی  ايهچون با هر مسئل هاکمونیستها کمونیست باشید. منت

  نای ه. اگر جامعنمایندمی، چنین استداللی را بخوبی جذب كنندميخورد بر

استدالل را قبول نکند، خوِد واقعیت، زیر فشار خودش، آن را به او حالی 

 . كندمي

 ممکن است بعضی بینندگان فکر کنند که من خیلی تخیلی و رویایی فکر 
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اول به های نو همیشه طرحطور است. نای هطور است. همیش. حتما ایننمكمي

اقعیت رویا را به حقیقت تبدیل وبمرور زمان، د، ولی نآینظر رویایی می

   .كندمي

کی دو انقالب را پشت ی همن به عنوان یک عضو نسل قدیم، نسلی ک 

ی های زیاداشتباهات زیادی کرده و در نتیجه شکست که سر گذاشته، نسلی

نسلی که زندان رفته، شکنجه شده، فکر کرده، انقالبات مختلف را با خورده، 

ها و اعتقاداتش تجربیات خودش محک زده، جمع بندی کرده، و در ارزیابی

 گذارد.بارها تجدید نظر کرده، و حاال دارد تجربیاتش را در اختیار شما می 

   و بهتر از من هم دارید. ها را داریدهرچند بسیاری از شما این آگاهی

ود، تجربیات نش به ایناگر یک جوانی که اخیرا به جنبش پیوسته مجهز 

ها هیآگامن دارم این  ،بنا بر این. كندميهمان اشتباهاتی را که ما کردیم دوباره 

ن . ایكنندمي. حتما کسان دیگر هم این کار را گذارممیرا در اختیار دیگران 

و برای همین انتقال كند ميرنوشت انقالب ما را تعیین هست که سها آگاهی

سازد. کادر میها بحثاین  کهاین بسیار اهمیت دارد. برای ها آگاهیاین 

ند چند قدم آینده انقالب را ببینند و تبدیل به توانميسازد که هایی را میآدم

 ا نکنند.بگویند که چه کار باید بکنند ی هاآنرهبران عملی مردم شده، به 

کور و بسته انجام شود، یعنی انقالبیون   چشمان با   که  وقتی  انقالب 

خورد. ممکن است شکست شان چیست، شکست میهای بعدیندانند که گام

مردم  کهاین . کما شودمي. فریب داده شودمينظامی نخورد، ولی منحرف 

ا مال زیاد هم ندارند، برا نداشته باشند، که به احتها آگاهیقرقیزستان اگر این 

  وضعیتی که در جهان کنونی موجود است، چند وقت دیگر دولت جدیدی

 .، و باز همان آش و همان کاسهشودميو بعد هم همه چیز تمام  شودميتشکیل 
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یک  بهد توانميما در ایران در جریان یک حرکت بزرگی هستیم که 

انقالبی که دنیا را تکان  انقالب عظیم منجر شود. یک انقالب سرنوشت ساز،

بعاد، با این ا ايهم. چنین واقعایههایش را ما در تاریخ دیدبدهد، انقالبی که نمونه

د اتفاق بیفتد که نیروهای انقالبی و مردم به اندازه کافی آگاه توانميزمانی 

هیچ چیز به اندازه باز شدن چشم انقالبیون و مردم مبارز مهم نیست.  باشند.

مباحث از یک دستگاه تلویزیونی  این کهکه چقدر اهمیت دارد  دانیدمیشما 

ها و مردمی که در این ران پخش بشود. چرا که آگاه شدن خود تودهای هرو ب

   اندازه دارد.نیز اهمیت بی كنندميمبارزه شرکت 

درون توده مردم ببرید به طور اجتناب ناپذیری  را به   آگاهی اگر شما 

گذارد. می ،چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت ،خودش را فتأثیرات شگر

ارد. دها آگاهی به اینها چقدر رادیکال شوند بستگی شعارها در خیابان کهاین 

ارد که د به ایناین که جنبش از نفس نیفتد و ادامه کاری داشته باشد بستگی 

 کهن ایه باشند. مردم چقدر به قوانین انقالب و مسائل مربوط به آن آگاهی داشت

چقدر مردم بتوانند به سرعت خود را سازمان داده متشکل کنند، و فی المثل 

ها آگاهی به اینشوراهای خودشان را تشکیل دهند، بستگی   در لحظه الزم

دارد. همه چیز بستگی به آگاهی دارد. تشکل، سازماندهی، سازماندهی 

 به اینه، همگی بستگی های درست برداشتن، قاطعیت در مبارزدرست، گام

هایی که باید به جلو بردارد دارد که چقدر چشم انسان برای دیدن آینده و گام

  .باز باشد

که قبال هم گفتیم،  طورهمان افتد،آنچه که در اغلب انقالبات اتفاق می 

بوجود آمدن قدرت دوگانه است. این اصطالح را باید یاد بگیریم چون مکرراٌ 

که جمهوری  بمحض آن کهاین عنی ی هیم برد. قدرت دوگانآن را بکار خواه

اسالمی ساقط شد، بخش بورژوایی اپوزیسیون بالفاصله دولت خودش را 
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دولت موقت انقالبی. حاال این دولت الزم نیست لزوما  :دهدمیتشکیل 

های تحتانی و رادیکال تر هم باشد. بهر بورژوایی باشد. ممکن است از بخش

، یامقن در قرقیزستان که بالفاصله بعد از . مثل االشودميکیل حال دولتی تش

ا ی هها که وزیر امور خارجه دولت قبلی بود، با حمایت روسییکی از این کالش

د. اش را کوبیهر کشور دیگری، بالفاصله دولت خود را تشکیل و میخ قدرت

که متشکل از و در برابر آن هم شوراها   دهدمیاین اتفاقی است که اکثرأ رخ 

به  هنایک قدرت دوگاین ترتیب به و  كنندميمردم هستند قدرت خود را برپا 

 آید.وجود می

 ر ست دبایمينتزاعی دارند ا و   کلی  جنبه که  را  تئوریک   ما مسائل

 را هاآنجوهر   بتوانیم تا   بدهیم زمینه عملی هم مورد بحث و بررسی قرار 

یر بدست بیاوریم. مس هاآنتیکال و عملی راجع به پراک بیرون کشیده، شناخت

کلی، از اهداف هاي بحثهای ما هم همین بوده. یعنی ما از کنونی بحث تا

آییم دوردست و مطالب خیلی عمومی، شروع کردیم، و حاال هر چه جلوتر می

پردازیم تا خودمان را به جریان واقعی به مسائل مشخص و جزئیات می تربیش

خود  پیشی بگیریم و هاآنتر کنیم و حتی اگر بتوانیم کمی هم از دیکحوادث نز

، د دادنرا برای برخورد با وقایع احتمالی که در مسیر انقالب ایران رخ خواه

 آماده کنیم.

ای هاست. چرا که هم جنبهبا اهمیت ، این بحث عملی بسیار بنا بر این 

ا یک به م کهاین ، و هم دكنميتر تر و قابل فهمنظری را برای ما ملموس

  . دهدمیبرای مقابله با وقایع آتی  تربیشو آمادگی عملی  بصیرت

که برای شما گفتم، آنچه که در اغلب انقالبات اتفاق می افتد،  طورهمان

قدرت دوگانه در هر انقالبی بوجود به وجود آمدن قدرت دوگانه است. این 
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انقالبی منظور صد درصد نیست. مثال در گویم در هر ن که میای هآید. البتمی

جنبش مردم خیلی سطحی، نا آگاه و  کهاین قرقیزستان به وجود نیامد. برای 

ه ب های مردمیهای مردمی تشکیل شد، ولی این کمیتهعقب افتاده بود. کمیته

مردمی های  کمیته. دولت جدید این كردندميصورت َورَدست دولت جدید عمل 

مستقل از دولت عمل کرده، خودشان را در برابر آن مسلح  ستبایميرا که 

افتادگی  داشتند، در اثر عقببرای قدرت خیز برمی و در نهایت كردندمي

   جنبش، به خود وابسته کرد.

تشکیل و سپس بسرعت  57خودمان که در جریان انقالب های کمیتهمثل 

 هاینات مبدل شدند، از عناصر مردمی و انقالبی تصفیه و به آلت سرکوب دول

سرکوب تبدیل شدند و افرادی که به هر حال های ارگانهم کم کم به ابزار و 

ها بیرون آمده، تنها یک عده مردمی و انقالبی بودند به تدریج از این کمیته

 باقی ماندند.  هاآنرو دولتی در مزدور و دنباله

 د پیروزیتوانمي، آنچه که كندميآنچه که سرنوشت انقالب را تعیین 

اول، بوجود آمدن این قدرت دوگانه است.  يانقالب را تضمین کند، در درجه

 د. سازمان دهن مستقال  مردم بتوانند خود را در برابر دولت جدید کهاین یعنی 

بسیار خوب. حاال گیرم که مردم خودشان را هم بصورت یک قدرت 

مستقل کارشان چیست و چه مستقل سازمان دادند. باید ببینیم این شوراهای 

رو دارند؟ کارشان در درجه اول این است که مطالبات وظایفی را پیش

پا گرفته و دولت موقت انقالبی از  هاآندمکراتیکی را که انقالب به خاطر 

ا ر هاآنپیگیری نموده، انجام  ،كندمياین پا و آن پا  زده وسرباز  هاآنتحقق 

را  مطالباتاین  کهیعنی وادارش نمایند  .کنندبه دولت موقت انقالبی تحمیل 

 برآورده کند. 
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ن در ایران خواستار جدایی دین از دولت هستیم، خواستار حق مثال ما اال

طالق برای زنان هستیم، حق حضانت کودکان برای مادران، حق ایجاد 

های مردمی و کارگری و آزادی تشکل هستیم، آزادی تظاهرات، آزادی تشکل

   انقالب کردیم. هاآنیک سلسله مطالباتی که به خاطر بیان و 

مردم قرقیزستان هم کم و بیش به خاطر یک چنین چیزهایی انقالب 

این  ،بنا بر این. كندمين هااینکردند. در حالیکه دولت جدید ابدا صحبتی از 

 باید این ،ايه، این نهادهای تودشوندمیها وقتی که تشکیل شوراها و کمیته

 تحمیل کنند.  موقت دولت دمکراتیک و انقالبی را به  هایستخوا

را هم ها خواستالبته دولت جدید ممکن است خودبخود بعضی از این 

اجرا کند. مثال هر دولتی که از پس سرنگونی نظام جمهوری اسالمی برپا 

شود، مسلما اصل جدایی دین از دولت را قبول خواهد کرد. به هر حال، برای 

دن مردم هم که شده، یکی دو تا از این رفرم ها را هم ممکن است راضی کر

 عملی نماید. 

در واقع، این که چه تعداد از این رفرم ها را ممکن است عملی کند، 

دارد که در مقابل آن مردم تا چه حد بتوانند  به اینبطور تام و تمام، بستگی 

 خود را متشکل و برای او ایجاد خطر کنند. 

 طورهمانمتشکل نکنند، دولت جدید،  مستقال  دم خود را چون اگر مر

راری و سعی بر برقكند ميکه گفتم، یکی دو فقره را قبول و بقیه را فراموش 

ا مخالفتی ر و کم کم هرنوع نمایدمینظم و برگرداندن اوضاع به وضع سابق 

برد. ولی اگر این شوراها تشکیل شده و با قدرت سرکوب کرده، از بین می

 اهآندولت موقت هم برای جلب مردم و جدا کردن  پای مطالبات خود بایستند،

 ی بزند.تربیشاز شوراها مجبور است دست به رفرم های 
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ید این قدرت كنميکه شما صحبت  يانهادر مورد قدرت دوگ -سوال

دوگانه باید طوری باشد که در آن قدرت میان شوراها و دولت موقت برابر 

یک دولت که معموال یک  شودمين کهاین ر ممکن است. یعنی باشد و این غی

دولت بورژوایی خواهد بود بوجود بیاید و در کنارش شوراها را هم تحمل 

   زند.تر است دیگری را کنار میکه قوی نماید. مسلم است آن

   ک حالت موقتی دارد.ی هبله قدرت دوگان -جواب

کشد ن که در آن اینقدر طول میمثل ایرا ايهاصال چرا در جامع -سوال

تا انقالبی رخ دهد، از همان ابتدا خود شوراها دولت موقت را تشکیل ندهند. 

اگرشوراها ودشان در قدرت نباشند، معلوم است که دولت بورژوازیی  چون

همین که با چند رفرم موقعیت خود را کمی مستحکم کرد و قدرت گرفت، 

 خودشان این  ندتوانميآیا شوراها ن ، ر اینبنا ب. كندمي  سرکوب  شوراها را

   دولت موقت را تشکیل دهند؟

و آمادگی شرایط  هاآناین بستگی به آمادگی شوراها، قدرت   -جواب

دقیقا چه وضعیتی  کهاین عینی و ذهنی برای چنین امری دارد. ما در مورد 

لت خود دوپیش خواهد آمد، آیا شوراها جدا از دولت تشکیل خواهند شد، یا 

عادل یم پیش بینی کنیم. این بستگی به تتوانمين نجدید را تشکیل خواهند داد، اال

قوا و شرایط عینی و ذهنی الزم برای این کار خواهد داشت. ولی طبیعتأ هرچه 

ی داشته باشند شرایط برای حرکت انقالبی تربیششوراها دخالت و قدرت 

 بجلو مساعدتر خواهد بود.

د بای ميهستند. یعنی برای هر تصمی ايهتودهای ارگان در ضمن شوراها

راء چه حرکتی بکنند بستگی به اکثریت آ  کهاین ، بنا بر اینرأی گیری کنند. 

دارد. این نیست که همه مردم با نظرات من و شما موافق باشند و شوراها  هاآن



 239                                                               و مسئله شرقجهانی   تئوری انقالب

________________________________________________ 

ر . چنین چیزی نیست. دكنندميهمیشه مواضع درست و رادیکالی اتخاذ 

و از  هامنشویکروسیه، تا ماه جوالی اکثریب شوراها طرفدار اس ارها و 

اینرو حامی دولت موقت بودند. معموال مردم در جریان تجربه عملی شان است 

انقالب کشد. هرچند مردم در دوران ، و این مدتی طول میشوندمیکه رادیکال 

   .كنندميطی  ره چند ده ساله را یک ساله

زنید به نظر من ب دمکراتیکی که شما از آن حرف میانقال -سوال

مرحله دمکراتیک تا بحال در این  کهد موجب یک توهم بشود، توهمی توانمي

همه انقالبات متأسفانه بوجود آورده است. از نظر من حکومت دمکراتیک 

که بر حسب موازین دمکراسی  داريسرمایهچیزی نیست مگر یک حکومت 

. این تنها شکلی از دمکراسی است که به نظر من قابل شوديمبورژوایی اداره 

تصور است و اتفاق خواهد افتاد. شاید آن اول یک عده از فعالین جنبش هم 

جزو حکومت دمکراتیک باشند. ولی آنچه که مهم است این است که وضع 

مالکیت در این حکومت چه خواهد شد؟ سمت و سوی حکومت از همان لحظه 

یک  هبکه شما در نظراتتان قائل  كنمميدام طرف است؟ من فکر اش بکپیدایش

عی خیزد. به نومرحله دمکراتیکی هستید که از تحلیل مشخص جامعه ما برنمی

ید. در انقالب اکتبر اگرچه لنین صحبت از كنميسازی از انقالب اکتبر قرینه

ع ی روسیه و وضز، ولی از قبل آمده بورژواكندميانقالب دمکراتیک 

پرولتاریا را تجزیه و تحلیل کرده. مسئله دیگر قدرت عظیم دهقانان در جامعه 

است. آیا امروز در جامعه ما همان وضع وجود دارد که ما سعی   روسیه

 قرینه سازی کنیم؟ كنیممي

که در حال حاضر دارد،  داريسرمایهران با درجه رشد ای هجامع -جواب

یالیستی بشرط فراهم آمدن پیش شرط هایش است که توان انقالب سوس ايهجامع

که شما هم به درستی  طورهمان، كنیمميکه ما صحبت  ايهرا دارد. در روسی
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به  يدارسرمایهدر آن  کهاین گفتید، هفتاد درصد جمعیت دهقانی بود و لذا با 

مقدار زیادی رشد کرده بود، ولی صد سال قبل از زمان کنونی بود. اآلن 

تر بودند، طی این ایران که در آن موقع خیلی از روسیه عقب کشورهایی مثل

که بخش کارگری و پرولتری و تولید اند کردهصد سال، آنقدر پیشرفت 

گفت جلوتر و  شودميدر این جوامع از روسیه آن موقع هم  داريسرمایه

 تر است. پیشرفته

رد در ایران امروز بخش عظیمی از جامعه مزدبگیر است و دلیلی ندا

که نتواند انقالب سوسیالیستی بکند. ولی در جریان بسط مبارزه طبقاتی شرایط 

عینی و ذهنی برای چنین انقالبی باید بوجود بیاید. یعنی فردا اگر جمهوری 

اسالمی سقوط کرد آیا شما مطمئن هستید که اکثریت جامعه، در شوراها، در 

و بالفاصله دست به لغمجلس مؤسسان و در هرجایی که باید تصمیم بگیرند، 

  . كنميم؟ من فکر نخواهند زدنظام سوسیالیستی  و برپاییمالکیت خصوصی 

سوسیالیزم  داندمین اصال  از جامعه    بخش عظیمی    كنمميمن فکر 

 است، وارونه ای را که بورژوازی به آن دادهتصور آن، همان  از چیست و

عضل اساسی جامعه است. م که مالکیت خصوصیكند ميدارد. اصال فکر ن

ی این آگاه ،است برقرارتحت شرایط دیکتاتوری که در حال حاضر در ایران 

آگاهی، یعنی درک این  کهچرا  .بوجود آیددر سطح توده ای د توانميو وقوف ن

، تنها با فراهم آمدن داريسرمایهضرورت برانداختن مالکیت خصوصی و 

در برابر کل طبقه ي کارگر قهطبشرایط عینی، یعنی شرایطی که در آن 

  های آن قرار گیرد، امکان پذیر است، و از آنجا کهسرمایه دار و همه جناح

 دیکتاتوری مطلقه فردی مانع بسط مبارزه طبقاتی و بوجود آمدن چنین شرایطی

ست متکی بر اراده اکثریت بایميانقالب سوسیالیستی  ،و در ضمن ،است
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ور به عب ،هامدیشرایط بوجود ناین  که و، تا زمانیباشد، از اینر ي کارگرطبقه

   نیست. ساده اندیشانه بیشانقالب سوسیالیستی یک خوش خیالی 

به خاطر همین عدم آمادگی عینی و ذهنی است که بینیم می، بنا بر این

 کهین اد مستقیما به طرف انقالب سوسیالیستی حرکت کند، مگر توانميجامعه ن

ي طبقه( 1 و در نتیجه بسط مبارزه طبقاتی ری اسالمیبا سرنگونی جمهو

خود را در برابر حاکمیت کل طبقه سرمایه دار ببیند )شرط عینی برای کارگر 

به این درجه از خودش حزب انقالبی رهبری ( تحت 2انقالب سوسیالیستی( و 

راهی جز برانداختن کل موجود برای نجات از بحران آگاهی رسیده باشد که  

 . )شرایط ذهنی برای انقالب سوسیالیستی( نداردوجود  داريهسرمای

چنان شرایط دمکراتیکی در جامعه  احتیاج به برقراری آن هااینهر دوی 

  هاونیستکمبسط یابد، بلکه  بتواند آزادانه دارد که در آن نه تنها مبارزه طبقاتی

ه مردم بو طرفداران انقالب سوسیالیستی نیز برای جلب توده کارگران و 

 آزادانه تبلیغات و فعالیت کنند.  بتوانند داريسرمایهضرورت برانداختن 

 این حفظ   دمکراتیک جامعه  اساسی   شروط از   یکی دلیل   به همین

 موقت انقالبیاست. برای همین یکی از اصول اساسی دولت ها آزادی

ادی کامل ست این باشد که چه در انتخابات و چه در شرایط عادی آزبایمي

، همه را، برای بحث و تبلیغات رعایت کند. هاکمونیستشهروندان را، نه فقط 

و لنین در کنگره دو انترناسیونال هم  "روی"های آزادی کاملی که در قطعنامه

شرایط شدیداٌ احتیاج داریم. بدون چنین  به اینآنهمه روی آن تاکید شده بود. ما 

به این نقطه برسد که برای رفع بحران عه اکثریت جام کهاین شرایطی امکان 

 ،موجود نیستسوسیالیزم  ی جز سرنگونی سرمایه داری و برپایراهموجود 

 وجودبسیار خوب، اگر وجود دارد؟ امکان این گویید حاال شما می .وجود ندارد

 . كنیمميداشت این کار را 
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نکار یم ای، اگر شرایط به ما اجازه بدهد که مستقیما حرکت کنبنا بر این

. هرچند من عقیده ام این است که چنین چیزی امکان ناپذیر است. كنیمميرا 

صرفنظر از مشکل شرایط عینی، جامعه ما به لحاظ ذهنی نیز  کهاین برای 

بسیار عقب است. ما هیچ تشکل کارگری نداریم. تحت شرایط دیکتاتوری 

ی م. فاقد حزب انقالبیاهنداشتدر سطح توده ای امکان آگاه گری سوسیالیستی 

  دهست بقول سئوال کننبایميکارگری هستیم. یعنی از نظر آن عوامل ذهنی که 

به ما امکان این را بدهد که با سرنگونی جمهوری اسالمی مستقیما به طرف 

 ایم. دولت سوسیالیستی و دیکتاتوری پرولتاریا برویم، بسیار ضعیف

. مكنمينگاه ن ايهبشکل مرحلمن به انقالب دمکراتیک  کهاین دیگر  

طول و عرض این  کهاین و  كنمميبرای همین از شرایط دمکراتیک صحبت 

 د تعیین شود.توانميشرایط دمکراتیک تنها در جریان عمل 

همان موقع  شودميک سری از خواسته ها را نی هدرست است ک -سوال

ه این امر احتیاج ب بالفاصله پس از تشکیل دولت موقت به مرحله اجرا گذارد.

خواسته ها را به صورت این  کهچیزی شبیه به آن دارد  مجلس مؤسسان یا

قانون اساسی تدوین کند. ولی شاید بشود یک سری خواسته ها را به صورت 

مطالبات فوری به دولت موقت دیکته کرد، مثل آزادی زندانیان سیاسی، آزادی 

 هااین شودميظر شما چگونه تظاهرات و مطبوعات. سوال من اینست که بن

را به دولت موقت تحمیل کرد؟ آیا از اینطریق که هر روز تظاهرات بکنند و 

ریق از ط کهاین هر روز بایستند جلو مجلس مؤسسان و یا جلو کاخ دولت؟ و یا 

   شوراها عمل کنند؟

ما وقتی مانیفست را می خوانیم در آنجا مارکس می گوید، حتی  -جواب

پیشرفته در آن زمان بودند،  داريسرمایهی اروپایی که کشورهای در کشورها

این  کهفوری داشته باشند  هایخواستست یک سری بایمياحزاب کمونیست 
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 از طبقه سرمایه دار داريسرمایهرا در همان چهارچوب نظام ها خواست

قابل  داريسرمایهوب نظام در چهارچها خواستاین  کهدرخواست کنند. چرا 

 .تحقق اند

لغو  -2لغو کار کودکان.  -1: كندميدر این رابطه ده خواست را مطرح  

اساسا زمین به مالکیت  کهاین مالکیت خصوصی بر زمین. یعنی درخواست 

بانکی از دست بانکداران و  هایفعالیتتمام  کهاین دیگر  -3دولتی در بیاید. 

ل و ملی متمرکز موسسات خصوصی خارج شده و در یک بانک واحد نشنا

این است که مالکیت كند ميدیگر از چیزهایی که مارکس پیشنهاد  -4بشود. 

ه ها هرچتوسعه پیدا کند، یعنی کارخانه تربیشدولتی بر کارخانه ها هرچه 

دولتی بشوند و از چنگ مالکیت خصوصی دربیایند. یعنی بخش دولتی  تربیش

یستم مالیات تصاعدی، یعنی برگذاری س -4بشود.  تربیشهرچه ممکن است 

همه در جامعه  هااینبشود و غیره.  تربیشباشد مالیات هم  تربیشهرچه درآمد 

امکان پذیر اند. چنانکه در سوئد، نروژ، و بعضی از کشورهای  داريسرمایه

درصد، مالیات   60تا  50دیگر اروپائی از درآمدهای باال، از حد باالیی، 

 . شودميگرفته 

یک سری مسائلی است که مارکس و انگلس در  هااینل، به هرحا

ک ی هو لذا بر این اساس احزاب کمونیست هموار كنندميمانیفست مطرح 

برنامه حداقل و یک برنامه حداکثر دارند. برنامه حداکثر آن مطالباتی را در 

ه زیر بامکان پذیر اند و مستلزم   د که از پس انقالب سوسیالیستیگیرميبر 

و مطالباتی است که ها خواست، و برنامه حداقل شامل اند داريسرمایهدن کشی

قابل تحقق اند. بر این اساس، بله در جمهوری  داريسرمایهچهارچوب نظام در 

 حداقل است.   هایخواستاسالمی همین که سرنگون شود، اولین قدم تحقق 

   هامونیستکساقط شود،  اسالمی    ، در ایران وقتی جمهوریبنا بر این
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، مثل جدایی دین از دولت، تمام كنندميپیاده برنامه حداقل خودشان را 

از حق طالق گرفته تا مرخصی ایام  لباتی که مربوط به حقوق زنان است،مطا

 گرسرکوبزایمان، لغو مالکیت خصوصی بر زمین، منحل کردن نیروهای 

 ، افرایش مزد ومثل نیروهای سپاه، لباس شخصی ها و بسیجی ها، حق تشکل

ممکن است. وقتی می تحقق آنها  داريسرمایههمه اموری که در یک جامعه 

، مثل مالکیت  داريسرمایهجامعه  گویم ممکن است یعنی بالفاصله مبانی

. چون این کار فقط با سرنگونی دهدمیخصوصی، را هدف قرار ن

. نیستیم داريسرمایهممکن است و ما هنوز آماده برای سرنگونی  داريسرمایه

و  دولتیقدرت  در، کل آن، هنوز طبقه سرمایه دار کهاین برای  ؟چرا نیستیم

گر بود با ما نیست. ا طبقه ، و هنوز اکثریت هقرار نگرفتدر برابر طبقه کارگر

بدون همراهی اکثریت طبقه کارگر سرنگونی یم. چون کردمیاین کار را 

 بورژوازی امکان پذیر نمی باشد. 

دیگری آمدند  ايهاکثریت شوراها و یا هر ارگان تود همان ابتدا اگر در

راهی که شما می روید راه خیلی کند و الک پشتی است، از همین این  کهگفتند 

ن بگذارید مالکیت خصوصی را لغو کنیم. ما که احمق نیستیم که قبول نکنیم. اال

 ی ممکن نیست، وولی واقعیت این است که در ابتدا، از آنجایی که چنین چیز

ارزه با تمام نیرو برای رفع موانع  بسط مبست بایميچنین اکثریتی با ما نیست، 

ی سوسیالیستطبقاتی تا فراهم آمدن شرایط عینی و ذهنی الزم برای انقالب  

   کوشیم.ب

این موانع مثل دیکتاتوری مطلقه فردی و خفقان و سانسور ناشی از رفع 

ذهبی، مزدهای پائین و شرایط مشقت بار طبقه آن، تبعیضات جنسی، ملی و م

قق حقابل تانقالب دمکراتیک  بارفرم هایی که کارگر و در یک کالم همه آن 

توده های هر چه وسیعتری از اردوی کار را ، هر یک به نوبه خود آنچنان اند



 245                                                               و مسئله شرقجهانی   تئوری انقالب

________________________________________________ 

که بدون چنین به میدان  در مقابله با اردوی سرمایه به میدان مبارزه می کشد

مترین تصور پیروزی طبقه کارگر در رویارویی نهائی با طبقه آمدنی ک

  د. راه داهم نمی توان حتی به مخیله خود سرمایه دار را 

مسائل  و نه حلبسط مبارزه طبقاتی  تنهاهدف از آنها رفرم هایی که 

باال برود چه پایین،  مزدچه برای اینکه، . سرمایه داری استاساسی جامعه 

اری د  تا زمانی که نظام سرمایهوجود داشته باشد یا نه ،  چه خفقان و سانسور

 خواهد داشت. فحشا نیز وجود استثمار، فقر، بیکاری و وجود دارد، 

توجه داشت که شوراها فقط کارشان فشار برای اعمال رفرم باید منتها  

آماده حرکت )بعنوان وظیفه اصلی شان( بعالوه، هر زمان که شوراها  نیست. 

  شرایط کهاین هم نباید درنگ کنیم.  ايهبودند ما لحظف قدرت رای تصرب

پیش شرط های انقالب سوسیالیستی فراهم بشود،   که وقتی  تا   دمکراتیک

 چقدر طور می کشد، یک ماه، دو ماه، و یا چهار ماه، ما نمیدانیم. 

 ، توده مردم این نصایح شما را کهکه در ابتدااینست مسلم است آنچه که 

ا با نفی مالکیت خصوصی و سازماندهی تولید و توزیع توسط جامعه است تنه

د و نمی پذیرن رود میکه قحطی و گرسنگی، بیکاری و فحشا و فقر از بین 

وید گميو آید میدنبال رفرم می روند. یعنی این یا آن کارگر بجای انقالب ب

که ده درصد و خوب را بگذارید کنار. فعال همین  این برنامه های ایده آل

مزدها باال برود کافی است. ولی وقتی با افزایش تورم افزایش مزدها بی اثر 

مزدها  تربیشو زیر بار افزایش  دولت موقت هم این پا و آن پا کردشد، و

 ايهرب، این ح رفت و در نتیجه بر دامنه فقر و قحطی بیش از پیش افزوده شدن

نشان دهید که تا این دولت  مالع است در دست شما که به مردم و توده ها

و  ،مشکلی از مشکالت فزاینده مردم حل نمی شود سرمایه دار سرنگون نشود

تا ما یک دولتی را سر کار نیاوریم که در آن تمام کنترل در دست خودمان 
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باشد و برای اصالحات احتیاج نداشته باشیم به کسی پیشنهاد بدهیم، بلکه 

دمان، با یک امضاء، اصالحات مورد نظرمان یم با قدرت خوتوانميخودمان 

آماده وده تتا این اتفاقات نیفتد،  د رفت؛را قانونی کنیم، کاری از پیش نخواه

این همان شرایط به طرف شما نمی آید. قیام بر ضد سرمایه داری نمی شود و 

عینی و ذهنی برای انقالب سوسیالیستی است که خیلی کودکانه است فکر کنیم 

کار و  تضاد بینجامعه  تضاد هم آمدن آن می شود، صرف اینکهون فرابد

بالفاصله دست به لغو مالکیت سرنگونی جمهوری اسالمی  با ،سرمایه است

  خصوصی زد.

که خودتان باید زمین را گفتند مياز همان ابتدا به دهقانان ها بلشویک

ین باید ممالکیت خصوص بر زگوید ميبگیرید. یعنی آن ماده در مانیفست که 

رای ب کهاین ، برای كردندمي. ولی دهقانان گوش نكردندميتبلیغ را لغو شود، 

 لکهبشورش کند و با مالک بجنگند. فی البداهه که  یستن ايهدهقان کار ساد

لیبرال برود که به او وعده و وعید  بدنبال بورژوازی دهدمیابتدا ترجیح 

ی درسرتری وجود دارد، بگذارید ما با که الزم نیست قیام کنید، راه ب  دهدمی

و قانون اصالحات ارضی را بتصویب می رسانیم. وقتی  كنیمميتزار صحبت 

انجام نشد و تزار رفت،  هاآندهقانان ده ها سال صبر کردند و کاری برای 

انقالبی که در دولت موقت بودند، آمدند  هایسوسیالیستاحزاب دیگری مثل 

، بشرطی مكنیميیم و بین شما تقسیم گیرميشما زمین را برای  حتما و گفتند ما

. اندبرس تصویببه  را آنکه صبر کنید تا مجلس موسسان تشکیل شود تا 

ن کسی به شما زمیگفتند مي هاآنکه به  هابلشویک دوباره دهقانان به توصیه

 احزاب بستند. ولی وقتی باز هم کاری در به ایننخواهد داد، گوش نکرده، دل 

طاقتشان را   این مورد انجام نشد و از آنطرف هم جنگ، سرما و گرسنگی

، تازه شروع به فهمیدن حرف بلشویک ها، و در نتیجه ترک جبهه طاق کرد



 247                                                               و مسئله شرقجهانی   تئوری انقالب

________________________________________________ 

های جنگ، و آمدن به روستاها برای مصادره زمین کردند. یعنی خود تحول 

کرده، ک نزدی هاآنو راه حل   هابلشویک را به هاآنعینی وقایع، در عمل، 

 اکثریت سپتامبراین در حالی بود که هنوز تا ماه  .دقرار می ده هاآندر صف 

کثریت کارگران و دهقانان و ا 1شوراها در دست اس ارها و منشویک ها بود

 خواهان سرنگونی دولت بورژوایی کرنسکی نبودند. هنوز

همیشه توجه داشته باشید توده مردم را با تبلیغ و بحث و استدالل  

به عمل انقالبی کشاند. توده مردم وقتی با پراتیک خودشان به جایی  شودمين

 ه اینبدست است که  تآنوقجز عمل انقالبی ندارند،  ايهچار برسند که ببینند

کار می زنند. شما به وضع کنونی نگاه کنید. هرچه که برای مردم استدالل 

 ا سرنگون کنید، خبکنید که برای کسب آزادی بیان باید جمهوری اسالمی ر

هم قبول کنند، ولی اسلحه بدست  قاٌ . ممکن است منطدشون نميحاضر مردم که 

 نیست. مردم زندگی دارند، ايهکار ساد کهاین برای   ند که قیام کنند.گیرمين

 در برابرشان قرار دارد گرسرکوبخانواده و فرزند دارند، کار دارند. دولت 

 . كندميو سرکوب شان 

 که در مورد خاتمی و موسوی هم دیدیم، طورهمان، در ابتدا، ر اینبنا ب

ه به او دل خوش کرد ، ترتیب   این به   به دنبال رفرم بروند. دهندمیترجیح 

کارها  نندكميفریاد می زنند، یا حسین یا میرحسین. به عبارت دیگر ابتدا سعی 

ح میان بر انجام پذیرد. باصطالبی درد سر و از باال، بدون خونریزی و از راه 

ولی وقتی که تمام تالش هایشان بی نتیجه مانده و همه راه های مسالمت به بن 

                                                 
ه آوردند، در حالیکدرصد آرا را بدست  70 ادر انتخابات شوراها در ماه جوالی منشویک ها و اس ار ها جمع -1 

 هب منشویک ها و اس ارها آرای جمع  حالیکه بلشویک ها برای اولین بار صاحب اکثریت شدند، در در ماه سپتامبر

 سرژ: کتوریوهزار آنها هودار بلشویک ها بودند.  14هزار سرباز عضو شوراها  17رسید و از بیشتر ندرصد  13
 1917اکتبر  25قدرت در  ریتسخ
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د می ایهدادمميبست می رسند، آنوقت عمال به همان راه حلی که شما از اول 

 رسند و سرانجام داروی تلخ انقالب را سر می کشند.

یک کار ، طورینهمکار رهبری انقالب یک کار روانشناسی هم هست.  

های الدقیق علمی است. یک کار آوانتوریستی نیست که من و شما بدنبال ایده

را بی واسطه به انجام برسانیم. باید دقیقا با  هاآنخودمان راه بیفتیم و بخواهیم 

خواست توده مردم حرکت کنیم. دائما مبارزه را گسترش دهیم، یعنی دائما 

رار بدهیم. به کارگران بگوییم که تقاضای مثال مردم را در برابر بورژوازی ق

یا بیمه بیکاری را بکنند و وقتی که بورژوازی قبول   سالی یک ماه مرخصی

هیچ  كنندميند. یا شوراها تصویب گیرميدر برابر آن قرار  هاآننکرد 

ا شورای کارگری حق اخراج کارگران را ی هکارفرمایی بدون اجازه اتحادی

باید بیمه داشته باشد. دولت موقت هم قبول  شودميری که بیکار ندارد، و کارگ

، ندكن مي. بسیار خوب، اگر کارگران حاضر بشوند که اعتصاب عموكندمين

ه . یا باید تسلیم بشود و یا تن بشودميیعنی طرح شما را بپذیرند، دولت فلج 

دی اخطرات بعدی بدهد، و وقتی این تناقضات، در شرایط یک بحران اقتص

که زمینه ساز شرایط انقالبی بوده است، منجر به تشدید اوضاع، کمبود غذا، 

که راه دیگری در  قحطی و مشکالت عدیده دیگر شود، آنوقت کارگران

ا گفتید، قدرت ر هاآن. وقتی به شوندمیآماده عمل بتدریج  دسترشان نیست،

ید، وضع و اجرا کن دولت دارید، خودتان قوانین را به اینبگیرید، چه احتیاجی 

ت به دس ر را پیدا کرده باشد،آمادگی این کا اگراکثریت این   کهآن وقت است 

 زند. می عمل انقالبی 

 می هاآنباید دائم آنچه را که شما در تئوری به   این اکثریت  بهرحال، 

گویید، و بدرستی هم می گویید، در عمل به آن برسد، یعنی بارها دولت موقت 

نتیجه رسیده باشد که   این بهشار گذارده و آزمایش کرده و عمال را زیر ف
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 هککاری بکند و تا وقتی  وانخیر، این دولت، دولتی نیست که بخواهد برای 

 حل نخواهد شد.  ايهدولت سر کارست، مسئل این

معنا که وقتی  به این اتفاق دیگری هم خواهد افتاد .  جااینمنتها در 

، مثال خواهان دهندمیودشان را به دولت موقت پیشنهاد شوراها رفرم های خ

 هاینا، شوند میافزایش مزد، کاهش ساعت کار، بیمه بیکاری، و بیمه بهداشت 

، تا جائی که كندميتحمیل داران   سرمایهک سری مخارجی را به یههم

 که شوراها به جلو می روند، فشار ايهبه درجشوند میمتوجه داران   سرمایه

که شوراها وجود دولت موقت  طورهمان. یعنی شودميی به آن ها وارد تربیش

یز نداران   سرمایهرا مانع پیشبرد مطالبات خود می بینند،  داريسرمایهو نظام 

وجود شوراها را مزاحم سودآوری و گردش افتصادی خود می یابند، و در 

ه مردم خود را در برابر است که توداین ترتیب به ند. گیرميمقابل هم قرار 

 می یابند.داران سرمایه

که گفتم، تمام این رفرم ها، بورژوازی را در تنگنا  طورهمانبنا براین،  

بورژوازی دائم درصدد است که هزینه هایش  کهاین . چرا؟ برای دهدمیقرار 

رفرم ها هزینه های  این   کهرا بکاهد تا سودش را باال ببرد. در حالی

زی را باال می برد و از سودش می کاهد. این دو نتیجه دارد. یک نتیجه بورژوا

 خارجیداران   سرمایه. اوال كندمياش این است که بحران اقتصادی را تشدید 

را از ایران خارج  شانهنمی آیند که سرمایه گذاری کنند. بقیه هم سرمای

التی ها و با این تحمی. چرا که با این جنبش کارگری و با این قدرت شوراكنندمي

و قدرت عمل و دخالت  كنندميمزدها افزایش پیدا   :شودمي داريسرمایهکه به 

 تنگ داريسرمایهقدم به قدم عرصه بر  و در نتیجه، ،شودميکارگران زیاد 

سرمایه اش را بر می دارد و با خودش به محل امن   ، تا جائی کهشودميتر 

 تریشبو بیکاری و فقر آید  میتولید پایین  د رومیتری می برد. سرمایه که 
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. این همان بحثی است که من قبال کردم و گفتم برای آلترناتیو پارلمانی شودمي

در ایران شانسی وجود ندارد. بورژوازی ایران فقط با دیکتاتوری و سرکوب 

د سودآوری کند. همین که بورژوازی دستش کوتاه بشود و نتواند این توانمي

آید  می . تولیدشودميتم را با دیکتاتوری اداره کند، دچار بحران اقتصادی سیس

خوب.  . درست؟ بسیاركندميپایین، و گرسنگی، قحطی و بیکاری افزایش پیدا 

. شوديمشرایط هم برای انقالب سوسیالیستی فراهم  شودميوقتی بحران تشدید 

د به یخواهميید که اگر ید به توده کارگر بگویتوانميچرا که شما راحت تر 

   مشکالت خاتمه دهید باید خودتان قدرت را به دست بگیرید.

، تضاد بین کارگر و سرمایه هم تشدید شودميپس وقتی بحران تشدید 

شکل که کارگران که دست از خواسته های  این به. به چه شکل؟ شودمي

ب فشارند. انقالبحد طافت فرسایی زیر  کهاین خودشان بر نمی دارند. برای 

 ابورژوازی هم، بخش کردند که مزدشان باال برود و ساعت کارشان کم بشود.

امتیازات بطور  کهاین اپوزیسیون آن، در انقالب شرکت داشته برای  در

خواستار یک  بنا بر اینه است و شدميمساوی در میان طبقه حاکم تقسیم ن

بخش  ر بهترین حالت،، دجامعه از نظر خودش دمکراتیکی است که در آن

 های دیگر آندار و دستهاز حقوق برابری با های پائینی و متوسط بورژوازی 

  . مورد تبعیض قرار نگیرند برخوردار بوده، که به قدرت دولتی نزدیک ترند،

فقط كند ميموسوی وقتی صحبت از دمکراسی و انتخابات آزاد 

او ترجیح ندهد و از باال احمدی نژاد را به  ايهمنظورش این است که خامن

نگذارد. این با دمکراتیزم توده   پا  زیر او   بزیان را  قوانین بازی انتخابات 

 . كندميمردم فرق 

این بورژوازی هم وقتی می بیند انقالب دارد وارد مسیر  ،بنا بر این

که ممکن است تمام هستی اش را زیر سئوال ببرد، این  شودميدیگری 
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بورژوازی که قبال در اپوزیسیون بوده و حاال دولت موقت  بورژوازی، همین

را تشکیل داده، به فکر سرکوب انقالب می افتد. از اینرو، با بقایای رژیم 

گذشته، یعنی بخش های دیگر بورژوازی که زمانی در اپوزیسیون آن 

 این ترتیببه ، و دست به سرکوب انقالب می زند. شودميقرارداشته، متحد 

که حاال بخش های عقب ي کارگر طبقهسرمایه دار در برابر کل  کل طبقه

قرار  اندهافتاده و غیر فعال آنهم زیر فشار شرایط اقتصادی به مبارزه پیوست

شرایط عینی برای انقالب سوسیالیستی فراهم این ترتیب به د، و گیرمي

 . شودمي

 داريمایهسرو ي کارگر طبقهدر واقع، با تشدید بحران، مبارزه بین 

و سرنوشت انقالب، این که اصال انقالب باقی بماند یا نه، به  شودميتشدید 

مخاطره می افتد. دولت انقالبی که قرار بود نگهبان دمکراسی باشد و رفرم 

هایی را انجام دهد، کم کم، با نزدیک شدن به عناصر ضد انقالب، به تبدیل 

ن ها آن لحظه آخر که ایههم. شودميشدن به ارگان سرکوب انقالب نزدیک 

 . كندميد را نزدیک گیرميدر آن نبرد نهایی انجام 

که در گذشته هم گفتید باید شوراهای مسلح  طورهمانشوراها  –سوال 

 ؟ارتش و نیروهای مسلح دیگر وجود نداشته باشند باشد، یعنی

یک حالت اینست که در جریان قیام که دولت موقت بوجود می  –جواب 

بورژوازی قبول کند که همه نیر وهای مسلح منحل شوند و ما دیگر احتیاج  آید،

و  یالعالم خدر  تربیشبه نیروی مسلح نداشته باشیم. این یک حالت است که 

دولت موقت فورا ارتش خود را  کهاین نه واقعیت قابل تصور است. دیگر 

سدار و بسیج را نام، مثل پا  حاال ممکن است نیروهای مسلح بد  سازمان دهد.

های ، مثال گاردمنحل کند، ولی ارتش را حفظ نماید، یا یک نیروی کامال جدیدی

را بوجود آورد. در اینصورت بله، شوراها هم باید مسلح باشند، یعنی  انقالبی،
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در جریان انقالب مسلح شوند. باید توجه داشت، وقتی مردم در جریان قیام به 

 .دشونمی، خود به خود مسلح آورندمیحه به دست و اسل كنندميپادگان ها حمله 

اسلحه را به زمین بگذارند حکم مرگ و نابودی خودشان  کههمینشوراها 

ئله این مس را امضا کرده اند. این درس بسیار بزرگی است. هیچ چیز مهم تر از

 کهاین اوال، توده مردم خودشان را مستقال سازمان بدهند، و دوم   نیست.

 سازمان بدهند. مسلحانه 

 كردندمي، زمانی که مردم از دولت بازرگان درخواست 57در انقالب 

این و آن کار را بکند و برای این منظور اعتصاب و تحصن  هاآنکه برای 

که در یکی از این تحصن های کارگری یکی از این  شدمي، گفته كردندمي

ته بود: از دولت گف ، یادم نیست، آمده بودوزرا، فروهر و یا شخص دیگر

ما شنخواهید که چه کاری برای شما بکند. این یک دولت انقالبی است. بگویید 

کوهی از مشکالت  ید برای آن بکنید. این دولت در برابرتوانميچه کاری 

قرار گرفته و با مطالبات خودتان مشکالتش را زیاد تر نکنید. بالعکس، بیایید 

 زیر بار دولت را بگیرید. 

بود. این فریبی است که  ايانهحقه باز  و   فریبانه    کامال   این حرف

. حتی اگر اشتباه نکنم کندی هم وقتی كندميبورژوازی همیشه از آن استفاده 

به ریاست جمهوری انتخاب شد، در یکی از نطق هایش به مردم گفته بود از 

ید وانتمينخواهید چه کاری برای شما بکند، بگویید شما چه کاری   کشورتان

 برای آن انجام دهید. 

توده مردم را فریب و  کهاین این شعار تیپیک بورژوازی است. برای 

به خاطر خواست هایشان. دولتی  به خدمت خودش بکشد. مردم انقالب کردند

  د.شورا انجام ندهد باید منکوب ها خواستاین  که
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 عه هیچ بنیانیجامعه دمکراتیک انقالبی یک جامعه موقتی است. این جام

است. جامعه  داريسرمایهاوال یک جامعه  کهاین برای بقا ندارد چرا؟ برای 

وقتی تحت کنترل و آرام باشد برای یک دوره طوالنی امکان بقا  داريسرمایه

که انقالب شده و توده ها در شوراها متحد و مسلح  ايهدارد، ولی در جامع

امکان  داريسرمایهان وجود ندارد.این شده اند و کلی مطالبه دارند، این امک

و سرمایه  رود میبقا ندارد. چون با تحقق این مطالبات دائماٌ مخارجش باال 

این که  ، تاشودميبحران اش تشدید  بنا بر این. شودميگذاری برایش کم فایده 

مالکیت خصوصی باید از بین برود. همین   جا می رسند کهبه اینتوده ها 

و داران   سرمایهه توده ها را وا می دارد که به دارائی های بحران است ک

ها را باز و مواد غذائی را بین خود تقسیم ب انبارمراکز غذایی حمله کنند. در

 نمایند.

 د. ولی می دانیم وقتیگیرميالبته ما نمی دانیم انقالب چه اشکالی بخود 

وقت ده ها سال اش  برای آموختن، توده ها آنچه را که شودميبحران تشدید 

ین ا  ند.گیرميیاد شان  خودیک شبه در جریان پراکتیک  ، اکنون،الزم بود

ریم گما یک عده اغتشاش به وجود آوریم. فکر نکنید را آنکه ما  چیزی نیست

که دوست داریم بحران را تشدید کنیم و هیزم بیار معرکه باشیم. این روندی 

، اگر بخواهید این شودميانقالب   . وقتیاست که خود به خود اتفاق می افتد

های وادار کنید به خانهاند  کردههایی را که انقالب روند ادامه نیابد، باید توده

 دهند.، بآن خودشان بروند و دوباره تن به بردگی قدیم، گیرم که در شکل جدید

و    مثل آزادی    دمکراتیک،   حتی انقالبِ آوردهای دستاگر بخواهید  ولی

متشکل و مسلح در برابر دولت  کهاین ندارید جز  ايهغیره را حفظ کنید، چار

 جدید بایستید. 

 که وقتی جمهوری اسالمی ساقط شود، فکر نکنید همه  امگفتهمن بارها 
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. چون بعضی از جریانات سطحی و بورژوایی این تبلیغ شودميچیز درست 

فقط این است  شانه. چون مسئلددهنمیو بیهوده به مردم دلخوشی  كنندميرا 

حقیقت را به مردم  قدرت برسند، که جمهوری اسالمی ساقط شود و خودشان به

 ترسند مردم جا بزنند. نمی گویند. می

حقیقت اینست که وقتی جمهوری اسالمی ساقط شد کارگران برای 

 ها خواستار. زنان به خیابان ها می آیند، ملیتكنندميمطالباتشان اعتصاب 

. تمام مردم به میدان می آیند. در نتیجه تولید شوندمیآزادی و رفع ستم از خود 

. همین اآلن تولید در کشورهایی مثل ایران نیمه فلج است. اگر پول شودميفلج 

لج ، تولید که فبنا بر اینستیم دوام بیاوریم. توانمينفت نبود، ما دو ماه هم ن

 مسئله دمکراسی با سوسیالیسم کهاین  چرا؟ برای شودميبشود بحران تشدید 

ید یک اقلیتی داشته باشید که تمام ثروت جامعه در توانمي. شما نشودميحل 

دستش باشد در حالی که اکثریت گرسنه و درمانده باشد. همین که خواستید بنا 

اش دخالت دهید، باید بر اصول دمکراسی توده استثمار شونده را در سرنوشت

خوانده شود. چه بخواهیم چه نخواهیم این  داريسرمایهکه فاتحه منتظر باشید 

زمانی کمونیست واقعی   هاکمونیست امگفتهیک واقعیت است. من همیشه 

هستند که بتوانند روند واقعی تحوالت عینی را تشخیص داده و پیش بینی کنند، 

 این کهه اند برای این بوده دو بر اساس آن حرکت نمایند. هرجا شکست خور

روند را درست تشخیص نداده و در نتیجه نتوانسته اند با آن بشکل درستی 

   همراه شوند.

را من خوب كند ميانقالب دمکراتیکی که آقای محیط مطرح  –سوال 

می فهمم. آقای محیط با آن ساده لوحی روستایی که دارد اصال پیچیدگی این 

ک حکومتی بعد از انقالب یهطرفدار این است ک وی .كندميمسائل را درک ن

حکومت محل اتحاد بورژوازی ملی و خرده بورژوازی این  کهسر کار بیاید 



 255                                                               و مسئله شرقجهانی   تئوری انقالب

________________________________________________ 

ان د یک ارگتوانميو کارگران و باصطالح چند طبقه باشد. چنین حکومتی ن

انقالب سوسیالیستی باشد. چون بورژوازی بخشی از آن است و نتیجه اش 

ن حکومت کامال دست بورژوازی می که در چین اتفاق افتاد. ای شودميهمان 

 دیدیم.  راآنکه ما  شودمياهداف انقالب پایمال   افتد و تمام

یک دولت بورژوایی موقتی را   ، بحث من اینست که چرا شمابنا بر این

اصال بوجود می آورید که بعد مجبور آید میکه هیچ کاری از عهده اش بر ن

   درب و داغان کنید. راآنشوید 

به وجود نمی آوریم. خواست قلبی ما   ما  را  اوال دولت موقت -جواب 

ک دولت سوسیالیستی بر سر کار بیاید. ولی شرایط عینی ی هن است کای ههموار

برای اینکار باید وجود داشته باشد، یعنی اگر ما از یعنی تعادل قوا و ذهنی 

ین وصی را از بیم مالکیت خصتوانميآمادگی داشته باشیم  لحاظ عینی و ذهنی

شرایط این  هکاین ببریم و نظام سوسیالیستی را برپا کنیم، ولی درست به دلیل 

نکه اکثریت کارگران برای چنین انقالبی آماده نیستند، ای هآماده نیست، منجمل

 عملی خود قرار دهیم. درکار ن انقالب را در دستور ای هیم بالفاصلتوانميلذا ن

. برای دگیرميبی بمدد این عدم توانایی ماست که شکل واقع، دولت موقت انقال

همین ما ناچاریم دولت خودمان را جداگانه تشکیل دهیم که همان شوراها 

رسد که دولت سرتاسری تشکیل هستند. بعبارت دیگر، وقتی زورمان نمی

، خب، ما که دست دهدمیو این دولت را تشکیل  رود میبدهیم و بوژوازی 

   دهیم.می گذاریم. ما هم دولت خود را تشکیلروی دست نمی 

گوییم که بسیار خوب، بورژوازی اگر منشویکی عمل کنیم، بله، می  

حقش است، اآلن مرحله انقالب دمکراتیک است. نیرهای مولده باید رشد کنند 

 و ما فقط به صورت یک حزب اپوزیسیون در می آییم. ولی درست در همین

و تز انقالب پرمنانت را شوند میجدا  هامنشویکاز ها که بلشویکجاست 
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واهد خمي. ارگانی که آورندمی. یعنی یک ارگان انقالبی بوجود كنندميدنبال 

قدرت را به دست بگیرد. ارگان شوراها. شوراها نوعی دولت رسمیت نیافته 

. توسط مردم مسلح تشکیل كندميمردم را دنبال   هایخواستمردمی است. 

 . بااینحال، اینشودميهمه تصمیماتش با اکثریت رای مردم گرفته  و شودمي

د بالفاصله به توانميهای آگاه نافتادگی توده ها از بخششوراها بخاطر عقب

تنها قدرت دولتی سراسری تبدیل شود. عقب افتادگی توده ها در چیست؟ در 

ورژوازی دولت موقت و اصالحات ب به اینهایی از آن دل این که هنوز بخش

نتیجه قطعی نرسیده است که تا مالکیت خصوصی از  به این. هنوز ندبسته ا

که در روسیه نیز تا  طورهمان، شودميبین نرود مشکل اساسی جامعه حل ن

ماه جوالی اکثریت شوراها طرفدار دولت موقت کرنسکی و اصالحات موعود 

صبر  ، ما بایدبر اینبنا ها، بودند. او و عقب تر از بخش پیشرو خود، بلشویک

در یک   ؟شودميکنیم تا این عقب افتادگی جبران بشود. چه جور جبران 

دمکراسی آزادی که بتوانیم وسیعا تبلیغ کنیم. بهرحال، کسی که دلبسته به دولت 

تی ، وقكندمياش را بهتردولت وضع زندگیاین  کهكند ميموقت است و فکر 

دولت را این  که شودميرسد و آماده میببیند که نکرد، آنوقت به حرف ما 

 ساقط کند. 

بورژوازی و  کهاین چرا این دولت نمی توداند رفرم کند؟ برای 

افته براساس کار یهایران و بسیاری از کشورهای کمتر توسع داريسرمایه

ارزان شکل گرفته، یعنی سرمایه دار ایرانی چون از نظر تکنولوژیک ضعیف 

ه نیروی بقایش ب بنا بر اینا سرمایه دار خارجی برابری کند، د بتوانمياست و ن

کار ارزان بسته است. نیروی کار ارزان هم الزمه اش این است که کارگر 

نتواند برای افزایش دستمزدش اعتصاب کند. محروم از حق تشکل باشد. آزادی 

 بیان نداشته باشد و در یک کالم تحت شرایط دیکتاتوری مطلقه تولید کند.
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یم وانتميما ن ،بنا بر این  .دیکتاتوری مطلقه و کار ارزان دو روی یک سکه اند

باشد و کارگران هم آزاد باشند  داريسرمایهدر ایران داشته باشیم که  ايهجامع

اولیه خودشان را هم محقق کنند. ایندو مثل آب و آتش اند. یعنی   هایخواستو 

  فقط درگیری و هااینمی گذارید، شما دو نیروی متضاد را وقتی که آزاد 

د انتوميد. نخواهمي. چون نیروی کار مطالباتش را شودمي تربیشتضادشان 

 داريسرمایهخوب و بد نداریم.  داريسرمایههایش بردارد. ما دست از خواست

 ناچارمببرم باال اگر من مزد تو را گوید ميیک سیستم است. به کار گر 

را تحمل کند، ولی ها خواستمکن است یکی دو قلم از درکارخانه را ببندم. م

 و  ، تولید متوقفكنندميها فرار کار ادامه دهد. و اال سرمایهبه ایند توانمين

تر شدن یعنی همان فراهم شدن ، و این بحرانیشودميتر اوضاع بحرانی

 شرایط عینی برای انقالب سوسیالیستی. بعبارت دیگر، بحران خودش به توده

هایش را بر آورد، و هم د هم خواستهتوانميآموزد که نکارگر می  عقب افتاده

 را نگه دارد. یکی را باید فدای دیگری بکند.  داريسرمایه
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 تم: استحاله حزب بلشویکشصل هف

اروپا  ست دربایمياز نظر سوسیالیسم انقالبی مارکس و انگلس، انقالب  

بیش از همه رشد کرده بودند رخ  داريسرمایهجایی که نیروهای مولده در 

کمون  .این اتفاق افتاد هاآندرواقع هم طبق پیش بینی  .شدميو محقق  دادمي

فرانسه بود که موفق شد قدرت را به دست بگیرد و ي کارگر طبقهپاریس قیام 

هائی که هات و ضعفمنتها به دالیل اشتبا .دولت کارگری را برپا کند  اولین

داشت نتوانست بیش از مدت کوتاهی بر سر کار بماند. منتها گفتیم بعد از مدتی 

 رخ داد، مرکز انقالبات داريسرمایهبا تغییر و تحوالتی که در جریان تکامل 

از اروپا به کشورهای شرق و باصطالح عقب افتاده آن زمان منتقل شد و دلیل 

در مرحله امپریالیسم با استفاده  داريسرمایهتیم این هم را توضیح دادیم و گف

از سودهای سرشاری که از غارت ملل تحت سلطه و استثمار شدید کارگران 

کارگری و عقب  توانست با ایجاد آریستوکراسی آوردمیخود به دست 

هایی که در برابر مطالبات کارگری کرد نوعی صلح و آرامش را در نشینی

ار آورد که بهای آن را کارگران در کشورهای دیگر کشورهای اروپایی به ب

 انقالبات و تالطمات انقالبی  می پرداختند و همین کشورها بودند که به مرکز

  . های اقتصادی اجتماعی و سیاسی تبدیل شدندو بحران

ر د  و در پی انقالباتی که دنبال آن تئوری مارکسیستی انقالب جهانیب 

 یه رخ داد، متوجه مسئله شرق شد. منتها گفتیم خود ترک   روسیه، ایران و بعد
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 هایبشجنامپریالیسم و سلطه آن بر کشورهای تحت سلطه که منجر به پیدایش 

 ملی و ضد امپریالیستی در این کشورها شد تئوری مارکسیستی را در برابر

تحلیل این نیروی جدید قرار داد و بعد توضح دادیم که تئوری  وظیفه

ملی،  هایجنبشکه باید از بخش انقالبی   این اساس تدوین شد مارکسیستی بر

، دادندميبخشی که نیروهای محرکه آن را کارگران و دهقانان بی زمین تشکیل 

و لیبرال جنبش ملی که تحت رهبری بورژوازی،  کارسازشدر برابر بخش 

بورژوازی کشورهای تحت سلطه، بود حمایت شود، و اساس تاکتیک 

  کارازشسقفه بخش ور انقالب دمکراتیک بر مبارزه و افشای بالکمونیستی د

 جنبش ملی یعنی، بورژوازی کشورهای تحت سلطه، قرار گیرد.

ما این را در کنگره دوم و در قطعنامه های لنین و بخصوص "روی" 

مورد بررسی قرار دادیم. در خود روسیه هم با تجزیه و تحلیل انقالب روسیه 

عنی با تکیه بر این تاکتیک، ی هابلشویک دیدیم که دقیقا هابلشویک و مواضع

و بورژوازی لیبرال و جلوگیری از ها کادتتاکتیک افشا و مبارزه بی امان با 

بر جنبش کارگری و  و احزاب خورده بورژوا تأثیرگذاری این بورژوازی

دمکراتیک بود که توانستند انقالب را پیروز کنند و دومین دولت کارگری در 

 هامونیستکتاریخ را برپا نمایند و این همواره سیاست شناخته شده و تثبیت شده 

 حتی در زمان خود مارکس بود.

 1927تا  1925اینجا تاریخ مبارزه ی انقالبی چین را از سال های به تا 

ه هم بن کشور پهناور و پرجمعیت آن زمان چیدر آن که  ايهدور دنبال کردیم،

 نجاایدر  کارگری کشیده شده بود، و دیدیمهای و قیام عرصه مبارزه انقالبی

از سر گذراند، آنچه که  27تا  25که انقالب چین بین  ايههم، طی سه مرحل

مسئله برخورد با بورژوازی در  دادميمسئله محوری این انقالب را تشکیل 

جنبش ملی بود که کمینترن و حزب کمونیست شوروی برای اولین بار 
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 و هاکمونیستمتضاد و متفاوت با تاکتیک شناخته شده  موضعی کامال

اتخاذ کردند و در چین به جای حمایت از کارگران و  هابلشویک خصوصا

 کارزشسادهقانان، یعنی بخش انقالبی جنبش ملی، دقیقا از بخش بورژوایی و 

 دند. نموضد انقالبی آن حمایت  و

و  رل استالینگفتیم حزب بلشویک و کمینترن که اکنون تحت کنت

بورژوازی ملی چین   دارودسته او بودند، هنگامی که کومین تانگ که حزب

 د،ز  هاکمونیستبود دست به سرکوب و کشتار عظیم کارگران و دهقانان و 

بدنبال اشتباهات و خطاهای بزرگی که در این مورد مرتکب شدند، به هیچ 

. بعبارت دیگر، آنچه وجه حاضر به قبول این اشتباهات و خطاهایشان نشدند

که در چین اتفاق افتاد این بود که بورژوازی ملی و بومی چین که قبال در 

 داشت، همین کهها امپریالیستانقالبی با  زمان سون یات سن هنوز برخوردی

دامنه جنبش انقالبی گسترش پیدا کرد و جنبش کارگری با قدرت وارد میدان 

زش با طبقات ارتجاعی و دول شد، در وحشت از جنبش کارگری، با سا

ست بر بایميامپریالیستی، به سرکوب جنبش کارگری پرداخت و کمینترن که 

بلشویکی از همان ابتدا از بخش انقالبی جنبش حمایت های سیاستاساس 

، نه تنها کمکی به بخش انقالبی این جنبش نکرد، بلکه، بالعکس، با کردمی

بورژوازی و تشکیل یک جبهه  روی ازدنباله دعوت کارگران و دهقانان به 

ن را و دهقانان چی ي کارگر  طبقهمتحد ضد امپریالیستی و ضد فئودالی عمال 

دست بسته به تیغ بورژوازی داخلی چین سپرد و بعد هم دیدیم که چگونه 

چیانکایچک دست به قتل عام کارگران و رهبران اتحادیه های کارگری، 

این به دهقانی زد و  هایجنبشهبران و ر  چین کمونیست  اعضای حزب 

 انقالب چین بکلی در هم شکسته شد.ترتیب 

 ، غلط و ضد انقالبی کمینترن   هایسیاست   این شکست که دقیقا نتیجه
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ماند در آن زمان بود، طبیعتا بی جواب نمیروسیه   استالین و حزب بلشویک

ان قرار در سراسر جه و احزاب کمونیست هاکمونیستو موضوع بحث 

 1در خود کمینترن هم دیدیم که اپوزیسیون چپ تروتسکی کهاین . کما گرفتمی

 هاییکتاکتو کرد  میکمینترن و استالین مخالفت های سیاستاز همان ابتدا با 

درست بلشویکی را در برخورد به انقالب چین ارائه داده و به میان می کشید. 

های نی حزب بلشویک از سیاست، یک چنین تناقض و رویگردابنا بر این

شناخته شده بلشویکی چیزی نبود که در داخل حزب کمونیست شوروی و 

ی بسیاری را برمهاي بحث بنا بر ایناحزاب کمونیست جهان بی جواب بماند و 

  انگیخت.هم  انگیخت و بر

که بینیم می كنیمميحاال وقتی که ما اسناد آن دوران را مطالعه 

تی که حزب بلشویک از مقطع به قدرت رسیدن استالین و نادرسهای سیاست

اط بلکه در نق ،نه تنها در چین ،د، و بعدگیرميحتی کمی قبل از آن، در پیش 

ن و ، نیازمند یک تبییشوند میانقالبی  هایجنبشدیگر نیز منجر به شکست 

 . باشندمیتوضیح تئوریک 

ارت از ، عبشودميبوط این تبیین تئوریک، تا آنجا که به تجربه چین مر

و دهقان چین، بعنوان بخش انقالبی جنبش ي کارگر طبقهاین بود که چرا وقتی 

ملی، در تضاد با بورژوازی چین قرار گرفت و بورژوازی چین دست به 

بخش حمایت از سرکوب آن زد، حزب بلشویک، به جای حمایت از آن، یعنی 

رد و برخالف گذشته که با انقالبی جنبش، عمال از بورژوازی چین دفاع ک

 گرفتمیمردم قرار های تودهسرسختی تمام در همه جا در کنار کارگران و 

 هایتاکتیک، و اساس دادميو به هیچ وجه تن به سازش با بورژوازی ن

                                                 
در مقابله با سیاست های استالین بخصوص نظریه وی مبنی بر  1923ون چپ توسط تروتسکی در اپوزیسی -1 

امکان ساختمان سوسیالیسم در یک کشور در غیاب انقالب چهانی و بعد مسئله انقالب چین در درون حزب بلشویک 
 تروتسکی از حزب اخراج  و مجبور به ترک کشور شد.   1927تشکیل شد و در 
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اش مبارزه بالوقفه با بورژوازی بود، و به همین دلیل بعنوان حزب سیاسی

ی قرار ز، دقیقا در کنار بورژواجا ینا، در شدميکارگری و بلشویکی شناخته 

  پردازد. خب، خیلی طبیعی است. حزبی که درآن می د و بدفاع ازگیرمي

مبارزه بین طبقات مختلف خودش را در کنار بورژوازی قرار داده، و بعد هم 

 حزب کارگری سیاست در نقاط دیگر ادامه دهد، این دیگر یک به اینمصرانه 

مال از حزب قبلی و مواضعی که داشته متفاوت و از نیست. حزبی است که کا

 آن متمایز شده است. 

درواقع این نمونه روشن آن است که چگونه حزب بلشویک که زمانی 

جهانی و یار و  داريسرمایهروسیه برعلیه ي کارگر طبقهنماینده مبارزه 

دیل ا تبو کارگری در سراسر جهان بود، حاال دقیق ايهمددکار همه انقالبات تود

 د. گیرميقرار ي کارگر طبقهو نه  داريسرمایهکه در کنار  شودميبه حزبی 

که ما در مورد چین بررسی کردیم تنها یکی از نمونه ها در  ايهنمون

حزب های سیاستکه در موارد دیگر نیز  خواهیم دیداین مورد است. بعدا 

قرار  ماقبل خودش لنینی و بلشویکیهای سیاستبلشویک در تناقض کامل با 

ردن کشاورزی دارد. در مسئله خانواده، در مسئله ملی، در مسئله اشتراکی ک

بررسی  یک  بهموارد را یک این  کهو غیره. ما وقتی  و برخورد با دهقانان

در همه جا حزب جدید بلشویک مواضعی کامال متناقض با بینیم می، كنیممي

ین دلیل است که از یک حزب کارگری و به همكند مياش اتخاد مواضع قبلی

حزب بورژوایی استحاله می یابد. حزبی که بتدریج مورد خوشایند  یک  به

د، تا جائی که حتی گیرميبورژوازی شکست خورده روسیه نیز قرار 

عناصری از همین بورژوازی از استالین که اهداف آن را به طریقی دیگر 

 . آورندمیمحقق ساخته است، تمجید و تعریف بعمل 

 است که چگونه حزب بلشویک با مرجح قرار دادن منافع این ترتیب به 
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ملی بر منافع انترناسیونالیستی عمال ماهیت پرولتری و انترناسیونالیستی خود 

اش، با الویت دادن منافع ملی ، و در سیر تکاملی بعدی دهدمی  را از دست

و تالش برای  هاآنختن بر ملی کشورهای دیگر، چنگ اندا افعروسیه به من

  یابد.حزب و دولت امپریالیستی تکامل مییک  بهسرانجام  ،کنترل شان

ما صحبتش  اگر خوب توجه کنید، حزب بلشویک در همان مقطعی که

هنوز حزبی است  ،جریان انقالب چیندر ،  27-1825ر ، یعنی دكنیمميرا 

شمکش است. چون هنوز از که با امپریالیست های آمریکا، آلمان و ژاپن درک

اش در معرض خطر است. در مسئله چین هم از آنجایی که دغدغه هاآنجانب 

با تکیه بر كند ميمبارزه با این نیروهای مهاجم و رقیب خارجی است سعی 

جنبش ملی چین و با متحد کردن همه نیروهای ضد امپریالیستی در چین، 

انی را بر چین قطع نماید، بلکه های جهدرواقع، نه تنها نفوذ امپریالیست

همچنین، با یک چنین عملی، یعنی با حفظ کنترل و نفوذ خود بر چین، تکیه 

  های امپریالیستی غرب به دست بیاورد.گاه و متحدی برای خود در برابر دولت

منافع و مصالح ملی را بر مصالح   که در روسیه، در چین هم، طورهمانیعنی 

. در حالی که در گذشته، به خاطرخصلت دهدمیترجیح ي کارگر طبقه

. تا جائی که حتی اگر الزم بود کردمیاش، عکس این عمل انترناسیونالیستی

، ولی در ازاء پیروزی انقالب در 1انقالب کارگری روسیه شکست هم بخورد

را . زیدادميکار  به اینمعظم اروپایی، مثل آلمان، تن  داريسرمایهیک کشور 

نقالب جهانی بود و با یک چنین هدفی، بنا به خصوصیت که هدفش ا

 منافع ملی خودش را بر منافع ستبایمياش، به هیچ وجه نانترناسیونالیستی

 . دادميدر کشورهای دیگر ترجیح ي کارگر طبقهکشورها و 

                                                 
 گفته بود اگر " 1918گفته های لنین است که به هنگام پیشروی ارتش آلمان در خاک روسیه شوروی در  این از -1 

سقوط پترزبورگ و مسکو منجر به انقالب در آلمان می شود، ما حاضر به این شکست هستیم، چون انقالب آلمان 
 بسی مهمتر از انقالب روسیه است"  
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این اصل را زیر پا می گذارد و به   که ايه، از همان لحظبنا بر این

، دیگر از صورت كندميدش انقالب چین را قربانی منافع خو حفظ    خاطر 

 به صورت حزب ملی روسیه، حزبی  در آمده،  انترناسیونالیستی   یک حزب

   آید.، در میكندميکه درواقع از منافع ملی روسیه و بورژوازی چین دفاع 

حزب  یبنیم که دولت والبته، این تنها یک مورد استثنائی نیست. بعدا می

و شوروی که قرار بود ستاد مرکزی كند ميجا همین نقش را ایفا  شوروی همه

و امپریالیسم باشد،  داريسرمایهانقالب کارگری در جهان در مبارزه بر علیه 

که گویا قرار است تنها برای منافع ملی روسیه مبارزه  شودميتبدیل به مرکزی 

 نماید و منافع ملی کشورهای دیگر را تابع آن نماید. 

  در آن. مقطعی که دهدمیاست که در آن مقطع رخ  یزيچ این آنخب، 

فتم، که گ طورهمان، نیز حزب بلشویک و کمینترن يمتخذههای سیاستدیگر 

و خود این امر نشان  ،كنندميقبلی های سیاست شروع به فاصله گرفتن از

 زبح یک  بهدهنده و مبین آغاز استحاله حزب بلشویک از یک حزب انقالبی 

 ضد انقالبی و بورژوازی است. 

حزب که در طول استحاله خود در کنار این  کهبعدا خواهیم دید 

 ي کارگر  طبقهرا در سرکوب  هاآنبورژوازی کشورهای دیگر قرار گرفته، 

خود بورژوازی این کشورها را نیز كند ميرساند، به تدریج سعی یاری می

ا دولت امپریالیستی استحاله پیدک ی بهتدریج تحت کنترل خویش درآورد و ب

. چنانچه بعداٌ در جنگ جهانی دوم حتی شاهد این هستیم که با نمایدمی

یند و نشمعامله می های اروپایی و آمریکائی بر سر تقسیم جهان بهامپرالیست

 خیزد. امپریالیستی خود برقابت بر می بر سر حدود و ثغور دایره نفوذ

  هک . در ضمن گفتماز آن مقطع برای شما گفتمبود که من  ايهاین خالص
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تغییر تاکتیک، و این درواقع خیانت به انقالب چین، مباحثات زیادی را این 

که برای توضیح این تاکتیک كند ميانگیزد و حزب بلشویک را وادار برمی

این  در تئوریکجدید نادرست و جدید و این سیاست جدید دست به استدالالت 

این استدالالت تئوریک برای حزب بلشویک یک امر ضروری بزند.  مورد

 نای هرای توجیببود. چرا که وقتی شما یک حرکت غلطی را انجام میدهید 

 نادرست بشوید.   حرکت ناچارید دست به دامن توضیحات تئوریک

این توجیهات تئوریک که در تمام طول انقالب چین در مباحثه با 

ریان است، سرانجام در کنگره ششم حزب در اپوزیسیون چپ و دیگران در ج

به انسجام نهائی خود رسیده، بصورت تئوری منسجمی در موضوع  1928

ملی در مستعمرات و نیمه مستعمرات ارائه  هایجنبشسیاست حزب در قبال 

که کامال با نظریات مارکسیستی و نظریاتی که مارکس،  رسدو به تصویب می

بینیم یمما این ترتیب به قرار دارد.  تناقضدر  اندهدانگلس و لنین قبال ارائه دا

که چگونه تضاد بین عمل و نظر در یک حزب در حال استحاله به نفع عمل 

شدن عمل و نظر حل شده، پروسه استحاله از  انحرافی و در جهت یک دست

   رسد.خود مینهائی هر نظر به فرجام 

 هایکتاکتیجدیدش با  هایتاکتیکک حزب که ی هکبینید  مییعنی شما 

ه قبول کند کخواهد مين کهاین اش در تضاد است، به خاطر کمونیستی قبلی

د ضد کمونیستی و ض هایتاکتیکقبول کند که خواهد ميکرده است، ن اشتباه

به  ناچار  قدم به   قدم  خطاهایش توجیه   است، برای کرده  اتخاذ   بلشویکی

 . شودمياش ل اساسی نظریتحریف و تجدید نظر در اصو

بگذارید مسئله را بطریق دیگری مطرح کنم. در جامعه افرادی مثل من 

، این كنیمميهایی و شما با تکیه به دانش و اطالعات خودمان موضع گیری

ها، خارج از خواست و کنترل ما، با منافع گروه و طبقه معینی موضع گیری
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دیگری ناسازگاری دارد. مثال اگر  هایگروهسازگاری و با منافع طبقات و 

من آمدم و شروع کردم به دفاع از مذهب، بی آنکه هیچ قصد سیاسی داشته 

ان که رای هباشم، بی آنکه قصد دفاع از این یا آن طبقه را داشته باشم، در جامع

دار بر علیه توده مردم است، من با برای سلطه طبقه سرمایه ايهمذهب وسیل

 م، و خودبخود گیرميکنار طبقه حاکم قرار   خودبخود دراز مذهب،   دفاع

   .كنمميعمل داران سرمایهبه نفع 

ن حالت را دارند. یعنی ای هها در درون یک جامعهمه نظریه پردازی

بزعم خود  كنندمياحزاب، نویسندگان، سخنرانان و گویندگان همگی سعی 

رح کنند و نظراتی را توضیحی از واقعیت بدست دهند، سیاست هایی را مط

لزوما خود بخواهند، یک  هاآن کهاین ارائه دهند. این نظریات خودبخود، بی 

ه که به نفع طبق شودمي، و بعد از مدتی روشن كنندميخصلت طبقاتی پیدا 

ترتیب است که افراد یا احزاب با نظریه پردازی  به ایناند. معینی تمام شده

درگیر مبارزه طبقاتی شده، ی داشته باشند، خود، بی آنکه لزوما چنین قصد

 .شوند میخاصی  عمال سخنگوی طبقه

در روسیه از قدیم االیام یکی از اهداف بورژازی روس صنعتی کردن  

ود تر ب روسیه از کشورهای اروپایی یک گام عقب کهاین روسیه بود. برای 

. در جنگ 1بودپیوسته  داريسرمایهبه کاروان نسبتا طوالنی و با یک تأخیر 

. ردآومیخورد، این امر بحران بزرگی بوجود کریمه وقتی روسیه شکست می

در یک جنگ از یک   روسیه قدرت بزرگ جهانی بوده و حاال کهاین برای 

در اثر این شکست تزار متوجه   .ه استقدرت کوچکتر عثمانی شکست خورد

، و هایی بشودشکست که باید ارتش روسیه را مدرن کند تا مانع چنین شودمي

                                                 
در  ،1850و  1840، در آلمان   1830، در فرانسه  1810، در بلژیک   1775انقالب صنعتی در انگلیس در  -1 

 رخ می دهد. 1890و در روسیه در  1870ایتالیا و اسپانیا در 
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ع د مدرن شود که صنایتوانميکه ارتش روسیه بشرطی  كنندميبعد به او حالی 

روسیه مدرن بشود. چون کشوری که از نظر صنعتی عقب افتاده باشد 

 د ارتش مدرنی داشته باشد. توانمين

که بتواند ارتش مدرنی بوجود آورد و این ضعف  نای ه، با انگیزبنا بر این

هایی برای رشد را در برابر دشمن جبران کند، دست به رفرم روسیه

که كند مياست که فرمانی صادر  1861زند. اولین رفرم در می داريسرمایه

" یعنی رهایی  Emancipation. این فرمان نامش "كندميرا آزاد ها سرف

 1905ست. این تحول و رفرم بزرگی بوده که منجر به انقالب  هاسرف

  .شودمي

نیز قدم دیگری در جهت آزاد کردن دهقانان از قیود ماقبل  1906بعد در 

به شهرها و تأمین نیروی کار الزم برای صنعتی  هاآنت مهاجر،  داريسرمایه

، ودشميرفرم استولوپین معروف  دارد. این قدم دوم که بنامشدن روسیه برمی

  .ودشميم دومی است که برای صنعتی شدن روسیه برداشته گا

کی از ی هبگویم که صنعتی شدن روسی خواهمميبهر حال این را  

آرزوهای بزرگ بورژوازی روس بود که با انقالب اکتبر، همراه با خود 

آید می. ولی وقتی از درون حزب بلشویک استالین رودمیبورژوازی، بر باد 

ه بش، یعنی او همین کار صنعتی کردن روسیه را، به همان شکل بورژوایی

ن که استالی شودميرساند، کم کم بورژوازی متوجه ، به انجام میو از باال زور

ها در صدد انجامش بود پیش می برد، دارد همان کاری را که بورژوازی سال

ک کشور قدرتمند صنعتی و یک ابرقدرت امپریالیستی بوجود ی هیعنی از روسی

 اعمال گری، مدیریت و التاینکار را نه از طریق دخ ،ستالین اما. اآوردمی

ر ی بینیرو توسطاراده مستقل خود تولید کنندگان، بلکه خارج از اراده آنان، و 

، و در نتیجه از طریق سرکوب، سرکوب کارگران، دهقانان، و هاآنسر فراز 
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برقراری یک در یک کالم، و  ،کشتار و داغان کردن همه نیروهای انقالبی

. چنانچه اگر شما دولت استالین را بگیرید دهدمیدیکتاتوری مطلقه فردی انجام 

اش را، این که به دروغ خود را سوسیالیست و کمونیست و پوسته بیرونی

همان نظام مطلقه تزار است که توانسته است روسیه بینید مینامد، بردارید، می

 ابرقدرت جهانی تبدیل نماید. یک  بهرا کامال صنعتی نموده و 

لی ندارد که بورژوازی روس از استالین و دولت کنونی دلی ،بنا بر این

بخشی از بورژوازی روس، بخش واقع بین  ،شوروی دفاع نکند. درواقع هم

 عناصر بوروکراسی حزبی ،فزون براین. كندميو تیزبین تر آن، این کار را 

ا قدرت ر تربیشهرچه و  نمودهرشد در جریان برقراری دیکتاتوری که نیز 

در روسیه تبدیل  داريسرمایههم به طبقه جدید  هااین، ندگیرميبه دست 

در  داريسرمایهکه همان اهداف و همان شیوۀ اداره امور توسط شوند  می

. یک بوروکراسی حاکم، یک ارتش مسلحِ جدا از توده كنندميروسیه را اتخاذ 

هایی که همگی، برخالف ظاهر و یک مجلس و دومای دولتی و ارگان 1ها

راز فبر فردی هستند و یک قدرت مطلقه   قالبی شان، تخابی و دمکراتیکان

 سرشان قرار دارد. 

که  به ایندیگر کاری نداریم  كنیمميوقتی ما داستان را از بیرون نگاه 

اش چه بوده. شاید هدفش استقرار قدرت فردی خودش استالین هدف شخصی

وسیالیسم را، آنطور که بوده. شاید هم سربلندی مردم روسیه و برقراری س

اش هر چه که بوده، آنچه هدف شخصی .است ه، را داشتهکردمیخودش فکر 

 که مهم است اینست که عمل و اقدامات او و حزب بلشویک عمال به چه چیزی

                                                 
تبدیل ارتش سرخ به یک ارتش غیر میلیشیا، ارتشی که سربازان هیچ نقشی جز اجرای فرامین فرماندهانی که  -1 

ودند نداشتند، هرچند در دوران جنگ داخلی و در مرحله تثبیت دولت از باال و بطور غیردمکراتیکی منصوب شده ب

کارگری توجیه پذیر بود، ولی پس از آن غیر قابل قبول و از جمله نشانه های استحاله دولت کارگری به یک دولت 

 بورژوایی بود. 
  



 270                                                               و مسئله شرقجهانی   تئوری انقالب

________________________________________________ 

ون اکن؟ آیا بورژوازی که در جریان انقالب سرنگون شده بود، است منجر شده

   ؟یده بوده به قدرت نرسدر شکل و شمایل و در هیئت جدیدی دوبار

همین اتفاق در انقالب اسالمی افتاد. خمینی که شعور و فهم حتی 

بورژوایی مسائل را هم نداشت، فردی نادان و عقب افتاده بود که بدنبال عقاید، 

و هر چیز دیگری که حساب کنید، بر علیه  ،خودخواهی ها، تجدید قدرت اسالم

مردم را به دنبال خود های تودهوانست رژیم شاه حرکت کرد، و به هر رو، ت

که در آن  ايهبکشد، و در مقطعی به رهبر جامعه تبدیل شود. جامع

دست  از بکلی نترل خود راکبا بمیدان آمدن مردم ممکن بود  داريسرمایه

 بدهد. 

که دارد  ايهوقتی خمینی توانست انقالب را سرکوب و نظم را در جامع

، دوباره برقرار کند، معنای آن اینست كندميتولید  داريسرمایهطبق مناسبات 

انقالب نجات داد.  توفانرا از  داريسرمایهواقع،  که وی با عمل خویش در

گوییم در انقالب ، میكنیمميرا بررسی   57  ، وقتی که ما انقالببنا بر این

خود وی  کهاین اش، علی رغم ، خمینی، علی رغم اهداف شخصی و دینی57

ایران از  داريسرمایهشد برای نجات  ايهدر پی چه بود، عمال وسیل شخصا

تالطمات انقالبی آن دوره. برای همین هم، اگر نگوییم کل بورژوازی، ولی 

 مسلما بخش اعظم آن پشت سر او قرار گرفت. 

در  کهاین که قبال هم گفتم، احزاب و افراد، علی رغم  طورهمانلذا، 

در  شانهمبارزات خودشان، انگیزها و تالشان، در های خودشنظریه پردازی

ند، که بده ايهاتخاذ این یا آن موضع چیست، هر موضعی که بگیرند، هر نظری

چه بخواهند چه نخواهند به نفع یعنی . كندمياین نظریه خصلت طبقاتی پیدا 

ماهیت فرد و نظریاتش ما . بر همین اساس است که شودميطبقه معینی تمام 

 .كنیمميعیین را ت
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 هم چونوجود داشت که اجازه داد فردی آیا جریانی در حزب  –س  

استالین  این   هکاین گیرنده تبدیل شود، یا تنها تصمیمبه و رسدباستالین بقدرت 

یعنی یک فرد بود که توانست این تغییر ریل در حزب را بوجود بیاورد؟ و آیا 

 شت؟در حزب جریان مخالف استالین وجود ندا

حزب یک فرد آمده باشد و همه چیز را   یک   نیست که در    این –ج 

 بخشی از خود حزب و رهبری آناین  ،طور نیست. اوال تغییر داده باشد. این

 . 1كندميسمت حرکت  به اینتدریج به ست کها

در  ت خود رایبوروکراسی حزبی نیز قدم به قدم موقع ، البتهات آنزبموا

هایی هم شکل . در برابر این بوروکراسی مخالفتمایدنمیحزب مستحکم 

کی از اولین ی هم. از جملایهد که ما هنوز به بررسی آن نپرداختگیرمي

های خیلی قدیمی و از طرف اپوزیسیون کارگری بود که بلشویکها مقاومت

های این انحراف را نیز باید در انقالبی هم در آن شرکت داشتند. بعضی ریشه

ین های رشد اود لنین جستجو کرد. اشتباهاتی که به نوبه خود به زمینهزمان خ

 . كندميبوروکراسی و تسلط آن بر حزب کمک 

استالین تا یک دوره با حمایت اکثریت حزبی بود که هر حال، هب

ین ا  ، این اکثریت حزبی بود کهبنا بر این  خود را پیش می برد.های سیاست

 . دکرمیرا اتخاد ها سیاست

                                                 
د. لذا زب به قدرت رسیاستالین از طریق اکثریت حزبی یعنی پیروزی سیاسی اش بر گرایش های دیگر درون ح -1 

قرار گرفتن اش بر اریکه قدرت در اساس، نه در اثر توطئه، بلکه در اثر پیروزی سیاست ها و دیدگاه هایی عملی 
شد که از قبل در حزب وجود داشتند، هرچند در این مسیر اقدامات توطئه گرانه ای هم انجام گرفته باشد. این دیدگاه 

انطور که گفته شد قبال هم در حزب وجود داشتند که در پی مرگ لنین و فقدان یک ها و گرایش های سازشکارانه هم

چریان منجسم انقالبی در برابر آنها در حزب، توانستند در مقطع معینی به پیروزی برسند. می شود عوامل دیگری، 
ت عظیم افتصادی ، مانند افول انقالب جهانی، خستگی طبقه کارگر و توده های مردم بدنبال جنگ داخلی، مشکال

منجمله قحطی و کمبود مواد غذایی ناشی از جنگ داخلی، مشکالت ناشی از محاصره اقتصادی توسط قدرت های 

امپریالیستی را نیز که همگی به مقبولیت و رشد سیاست های سازشکارانه کمک می کردند، بعنوان پیش زمینه های 
 بی بحساب آورد. بر خط مشی انقالجریان این براي تفوق یافتن عینی 
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عناصر  که حداقل ،گرایشاین  کهبعالوه، باید ببینیم که چه چیز باعث شد 

، توانست در مقطع معینی بر حزب ندپراکنده آن از قبل هم در حزب وجود داشت

کدام شرایط اقتصادی و سیاسی باعث رشد بوروکراسی  کهاین حاکم شود، و 

ام، آن اشاره کرده قبلی بههاي بحثو سلطه آن بر حزب شد که من بخشا در 

. شودميهمواره جنگ باعث تمرکز قدرت و تشدید دیکتاتوری  امگفتهیعنی 

 این در مورد دیکتاتوری پرولتاریا نیز حقیقت دارد.

تمرکز  در جنگ، حتی جنگ طبقاتی،   پیروزی   ضرورت    اصوال،

نیز . تمرکز قدرت 1می سازداولویت تبدیل  اولین  و به  قدرت را ضروری 

به نوبه خود زمینه را برای رشد عناصر بوروکرات و قدرت طلب در هر 

. چرا که تمرکز چیزی جز انتقال قدرت نمایدمیحزب و دستگاهی فراهم 

گیری از پائین به باال نیست، و بعد عواقب جنگ داخلی و تلفات و تصمیم

ط یرا تحلیل برده بود، و شراي کارگر طبقهفشارهای ناشی از آن که نیروی 

شوند  میتبدیل مجموعه شرایطی یک  به همگی هااینروحی حاصل از آن، 

رشد کند و قدم به قدم کنترل خود را  بوروکراسی شروع به دهدمیکه اجازه 

 قدرت و تصمیم گیری افزایش دهد. های ارگانبر 

 ن خطر بوروکراسی شده و شروع به ای همتوج حتی در اواخر، لنین هم

                                                 
در کمون پاریس هم که در آن نمونه غیر متمرکز دیکتاتوری پرولتری اعمال می شد، در اواخر عمر آن،  -1 

هنگامیکه جنگ با ارتش ورسای شدت گرفته بود، بنا بر ضرورت های ناشی از جنگ، رهبری کمون به یک گروه 
 بخود گرفت.  چند نفری تقلیل یافت و دیکتاتوری کمون شکل متمرکزتری
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، ولی 2، هرچند خودش هم در رشد آن بی تقصیر نبود1کرده بودمبارزه با آن 

، 3دادمينکه در این اواخر کسی به حرفش گوش ای هدیگر نه تاثیری داشت و ن

و بعد، استالین همین بوروکراسی را هم که با تکیه به آن به قدرت رسیده بود، 

لطه یل به سن بوروکراسی را تبدای هو کم کم سلط آوردمیتحت کنترل خود در 

. مثل آنچه که در هر نظام بورژوایی که به نظام مطلقه نمایدمیفردی خودش 

                                                 
حزب برای  1919در چند سال اخر مسئله بوروکراسی و مبارزه با آن برای لنین بسیار جدی شده بود. در برنامه  -1 

مقابله با این مشکل آمده بود" "حزب کمونیست شوروی برای مبارزه جدی با بوروکراتیسم و برای غلبه کامل بر 

هر عضو شورا ملزم است وظیفه معینی را در مدیریت دولتی بعهده ( اینکه 1این شر بر ضوابط زیر پا میفشارد: 

( کشاندن 3( تغییر سیستماتیک این وظایف بمنظور آنکه بتدریج همه شاخه های مدیریت را در بر بگیرد. و 2بگیرد. 
 تدریجی تمامی جمعیت کارگری بالشخصه به کار مدیریت دولتی. در کنگره هشتم حزب نیر در همین سال بر این

تاکید شده بود که حزب نباید جای شوراها را بگیرد. برای بلشویک ها ابتدا مبارزه با بوروکراسی در ارگانهای دولتی 

کمیساریای خلق برای بازرسی را به ریاست استالین بوجود  1919و شوراها توسط حزب مطرح بود. کما اینکه در 
شنهاد لنین کمیساریای بازرسی کارگران و دهقانان بوجود به پی 1920آوردند. ولی کاری از پیش نمی رود. لذا در 

می آید که در آن همه کارگران یا همه دهقانان یک محل برای یک دوره به بازرسی فعالیت های دولتی گماشته می 

 شده اند. ولی این شگرد هم نتیجه ای نمی دهد و در حالیکه کسانی خواستار انحالل ان می شوند، لنین خواهان اصالح
آن است. قبل از آن نیز زنان دهقان را جهت مدیریت شوراها آموزش و استخدام و پس از مدتی دوباره به کار اولیه 

 1923حزب در  12خود باز پس می فرستادند. سرانجام وقتی همه این تالش ها بی نتیجه ماند، بلشویکها در کنگره 

اره به وضعیت قبلی بازگشته، یکی شدن کامل حزب و ارگان ، بعد از سکته دوم لنین و از کارافتادگی کامل وی، دوب
های دولتی را به تصویب می رسانند تا جائی که روسای تمام شوراهای ایالتی توسط کمیته مرکزی حزب تعیین می 

حزب مبنی براحتراز از اینکه حزب جای شوراها را بگیرد، بکلی نا دیده گرفته شده، در  1919شوند و توصیه 

ای یکی بودن دیکتاتوری کمیته مرکزی حزب با دیکتاتوری پرولتاریا رسما به تصویب می رسد. بدنبال آن قطعنامه 

کمیته ای زیر نظر استالین برای تمام انتصابات دولتی و حزبی و انتقاالت آن بوجود می آید که این کمیته البته به 

برای تحکیم هر چه بیشتر قدرت شخصی  وسیله مهمی در دست استالین برای عزل و نصب های مورد دلخواهش
 اش تبدیل می گردد.  

، لنین در چائی اینرا که دیکتاتوری پیشاهنگ و حزب همان دیکتاتوری طبقه کارگر 12، قبل از کنگره 1919در  -2 

است را اینطور گفته بود: آری، دیکتاتوری یک حزب! ما روی این نظر می ایستیم و تا وقتی که این حزب است که 
در طول دهه ها برای خودش موقعیت پیش آهنگ کل پرولتاریای صنعتی و کارخانه را بدست آورده نمی توانیم از 

 این نظر فاصله بگیریم.

Lenin, Sochinenlya, xxiv, p. 423. In E. H. Car, the bolshevic revolution1917-1923, vol. 1  . 
اینجا زیاد بد نیست. ولي با این خصلت ها ، قابل تحمل به عنوان  "رفیق استالین مردي خشن و گستاخ است . تا -3 

دبیر كل حزب نخواهد بود و رفقا باید به این موضوع توجه داشته باشند. رفقا باید برداشتن او را از دبیر كلي و 

از مقامات انتخاب فردي دیگر را براي این سمت مورد توجه قرار دهند. ما باید افراد مستعد دیگري را براي احر
حزبي و اداري آموزش دهیم . ما در پنج سال گذشته در جهاني پر از دشمن، موفق شدیم طبقه كارگر و كشاورز را 

به جایگاه خود برسانیم . ما ضمن به كارگیري ماشین اداري بازمانده از نظام سابق به این پیروزي ها رسیده ایم كه 

گیرتر خواهد بود. ماشین اداري یك جامعه باید خوب كار كند تا پیشرفت با بهبود مدیریت، پیشرفت هاي ما بسیار چشم
حاصل شود. ما باید عده بیشتري كارگر و كشاورز با استعداد را وارد كمیته مركزي حزب كنیم تا خون تازه اي وارد 

د. شي خواهید ششریان ها شود. باید شدیداً مراقبت كنید كه فرصت طلبان وارد صفوف شما نشوند كه از درون متال

شورا ها )ساویت ها( باید از نظر دور نباشند تا اعضاي آنها به تدریج به صورت طبقه خاصه درنیایند و دست به 
افاده و استثمار دیگران نزنند و اگر در این زمینه كوتاهي كنید؛ پیش از این كه به سوسیالیسم كامل برسید، این بنا 

پس از یک هفته تصحیح و اصالح نوشته و  1922این وصیت نامه در دسامبر  ویران و نظام نابود خواهد شد و..."

و چاپ در پراودا به همسرش دیکته شده بود. اما یکماه قبل از  1923حزب در آوریل  12برای طرح در کنگره 
، مسکوت و توسط همسرش بخاطر جلوگیری از اختالف 1923کنگره، بدنبال سکته مغزی دوم لنین در مارس 

نگه داشته می شود. با اینحال وقتی پس از مرگ وی برای قرائت در سیزدهمین کنگره حزب به رهبری سگانه  مخفی

حزب، استالین، کامنف و زینویف، ارائه می شود آنها از طرح آن در کنگره و چاپ آن در پراودا که مورد خواست 
 لنین بود، ببهانه مصالح حزبی  ممانعت بعمل می آورند. 
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. مثل همان چیزی که در نظام باستانی رخ  دهدمیرخ  شودميفردی تبدیل 

 . بود داده

آید. طبقه با مالکیت خصوصی برای اولین بار طبقه دارا به وجود می

. ندكميادشاه برای خودش انتخاب د. سپس یک پگیرميدارا قدرت را به دست 

، پادشاه خود آن طبقه را تحت کنترل خودش دهدمیبعد با قدرتی که به پادشاه 

. یعنی سلطه طبقه تبدیل به كندميو هر طور که بخواهد رفتار  آوردمیدر 

که سلطه طبقه از بین برود، بلکه فرد باالی سر  نای ه، نشودميسلطه فرد 

 . دگیرميطبقه قرار 

دهید و همه چیز را در شما به کیش شخصیت استالین خیلی بها می –س 

اه هر از گ داريسرمایهکه   ید. استالین چماقی شده استكنمياستالین خالصه 

م که بگوی خواهممي. كندمياستفاده  هاکمونیستو بیگاهی از آن برای کوبیدن 

الین حزب نفوذ کرد و استسادگی نیست که ما بگوئیم بورژوازی به داخل  به این

بورژوازی این ترتیب به ن بورژوازی و ای هاش هم شدند نمایندو دار و دسته

   بر حزب بلشویک حاکم شد.

بنا به گفته مارکس دولت دیکتاتوری پرولتاریا همان طبقه پرولتاریا  –ج  

سازمان داده است. این تعریف دیکتاتوری  است که خود را به شکل دولت

ی و بر این مبنی، انقالب بلشویک بنا بر اینریا و دولت کارگری است. پرولتا

قرار بود طبقه استثمار شونده را به قدرت برساند تا خودش را به شکل دولت 

سازمان دهد، یعنی کنترل همه چیز را در دست داشته باشد. کنترل تولید، 

ود. تعریف ب این تعریف دولت سوسیالیستی  کنترل دولت و کنترل همه چیز را.

طبقه سرمایه دار خود را به شکل دولت  کهاین چییست؟  داريسرمایهدولت 

. تمام كندمي. یعنی یک اقلیتی در جامعه همه چیز را کنترل دهدمیسازمان 

 از بین  ،عدو ب ،انقالب سوسیالیستی عبور از این سلطه اقلیت به سلطه اکثریت
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 و سلطه است.  ، دولترفتن خود طبقات

ست که بعد از انقالب، در جریان  افتد اینچه که در شوروی اتفاق میآن

های ارگانکارگر از  قدم به قدم دست طبقه های جنگ داخلی و بعد از آن،سال

 . شودميحاکمه و قدرت کوتاه 

 باشند کم کم دخالت و نفوذشان کم گیرید مبنای تصمیمبایميشوراها که 

 افتد. حزبی می هایارگانمیشود و قدرت به دست 

گری همه حزب که باید به صورت دمکراتیکی بیان نظرات و دخالت

و به موازاتی که حضور  شودمياش ضعیف کم کم این جنبه ،اعضا باشد

یابد، در مقابل، حضور دولتی و حزب کاهش میهای ارگاندر ي کارگر طبقه

وده لینی که به ت؟ بوروکراسی. یعنی مقامات و مسئوكندميچه چیزی رشد پیدا 

در پی قدرت شخصی  دهندمیاهمیتی ن هاآنمردم، به نظرات و به اعمال اراده 

نافع نامترادف با مغیرکارگری و هایی ، و طبیعتا واضع سیاستخودشان هستند

 . مردم هستند

های دسته افراد و کادرها در حزب و دستگاه تحت شرایط مزبور این

؟ آوردمیشرایطی این اوضاع را به وجود  . چهكنندميشروع به رشد  قدرت

ام و عدم انسج گیری ناشی از آنشرایط جنگ داخلی و ضرورت تمرکز تصمیم

 بلشویکی در حزب و دولت  تدریجه ب   ما  این روند را  .خط انقالبی در حزب

  . در ابتدا، این بوروکراسی در مرحله پیدایش و رشد است، ولی هنوز1بینیممی

                                                 
به سالی یکبار تقلیل یافت. تازه در  1919یکبار تشکیل شود که بعد از  ماه ا قرار بود کنگره شوراها هر سهابتد  -1 

یکی از نمایندگان شکایت می کند که از کنگره قبلی تا کنون  1919پنجمین کنگره  سراسری شوراها در جوالی 

ت بوده است که به کنگره گزارشی از فعالی رئیس کمیته اجرائی و رئیس شورای کمیساریای )وزیران( خلق سختشان

هایشان بدهند. بعدا هم با انتقال تقریبا همه وظایف و کارهای کنگره به کمیته مرکزی مسئله کال منتفی می شود. بنظر 
من در دوره اول تا سال های اولیه بعد از جنگ داخلی و تا کم و بیش اواخر عمر لنین، آنچه که در روسیه وجود 

دیکتاتوری غیر دمکراتیک طبقه کارگر بود که هرچند در ابتدا دمکراتیک بود، ولی بتدریج، با تشدید داشت یک 

مبارزه طبقاتی و در پاسخ به ضروریات جنگ داخلی، بدرستی، خصلت دمکراتیک خود را از دست داد، و با کنار 
 دیکتاتوری غیر دمکراتیک تبدیلگذاشتن شوراها و تمرکز تمامی قدرت در دست کمیته مرکزی حزب کامال به یک 
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اش انقالبی است و این تا نشده. هنوز حزب در مجموع تصمیماتکامال مسلط 

بگویم که همه اش به خاطر خود  خواهمميزمانی است که لنین زنده است. ن

 . ولی هنوز این حزب انقالبیاست . مسلمأ لنین نقش مهمی داشتهاست لنین بوده

سوزاند. تا است و علی رغم خطاهایش هنوز برای انقالب کارگری دل می

های رسیم که وضع تغییر یافته است، و گرایشما به مقطعی می کهاین 

اند بر حزب غیرکارگری که از گذشته در حزب بطور پراکنده وجود داشته

را از چرخش در  . از کجا ما این را می فهمیم؟ ما اینشوندمیمسلط 

 میم بگوییتوانميدهیم. یعنی اگر در دوره اول حزب تشخیص میهای سیاست

اشتباه کرد، ولی در مقابل هر اشتباه ده حرکت انقالبی   جاو آن جااینحزب 

های حاکم بر حزب در عرصههای سیاستکه بینیم میدرست انجام داد، حاال 

این  هکیم بگوییم توانميمختلف ضد انقالبی شده است. در این نقطه است که 

 يطبقهمبین منافع . دیگر  دهدمیکارگری ارائه نهای سیاستحزب دیگر 

 . خب، پس حزبرودمیبشمار ني کارگر طبقهنیست، و از اینرو حزب کارگر 

ا ی هکه در آن دو طبق ايهکدام طبقه است؟ باالخره اقدامات هر حزبی در جامع

 ، منطبق با منافعكنندميوجود دارد و این طبقات بر علیه هم مبارزه  تربیش

                                                 
شد. همانطور که گفته شد، چنین تمرکز قدرتی الزمه پیروزی در جنگ داخلی و تثبیت قدرت دولت کارگری بود. 
این چیزی بود که در کمون پاریس هم، هرچند در اواخر کار، رخ داد، ولی به دلیل ضعف های دیگری که در کمون 

دیکتاتوری )دیکتاتوری غیر دمکراتیک طبقه کارگر(، در دوره اول، از آنجهت که وجود داشت، نتیجه نداد. اما این 

سیاست هایش در مجموع در مسیر انقالب جهانی و منافع انترناسیونالیستی طبقه کارگر بود، بی تردید، نوعی 
و د تضاد ردیکتاتوری پرولتری محسوب می شد. منتها از نوع غیر دمکراتیک آن. این دیکتاتوری ولی در دل خو

به رشدی را حمل می کرد. اینکه اهداف و سیاست هایش کارگری ، ولی خودش بمعنایی که گفته شد غیر کارگری 

بود. برای حل این تضاد یا می بایست، پس از خاتمه جنگ داخلی، هماتطور که خواست مردم و کارگران شورشی 

که بنا بر مقتضیات جنگی محدود و از بین رفته بود، بود، به دمکراتیزه کردن جامعه و تجدید نقش کلیدی شوراها 

اقدام می شد، یا سیاست های حزب نیز به ضد خود تغییر می یافت. حقیقت اینست که در همان مرحله اول، روند 

ه شدن قدرت، نه تنها میدان را برای صعود افراد فرصت طلب و بوروکرات از نردبان مقامات حزبی غیر دمکراتیز
ی کرد، بلکه در غیاب عناصر انقالبی که در پی روند مزبور اخراج یا میدان عملشان محدود شده بود، و دولتی خال

ایش های سازشکارانه و غیر کارگری را بر حزب نیز تسهیل نمود. باین ترتیب، با قدرت گرفتن این عناصر سلطه گر

که در زمان خود لنین وجود داشت،  در حزب و دولت، و در غیاب حضور یک گرایش منسجم انقالبی، مانند آنچه
شرایط برای سلطه گرایش های غیر کارگری و تغییر قدم به قدم سیاست های بلشویکی در حزب و جایکزینی آنها با 

سیاست های غیر بلشویکی فراهم شد، و باین ترتیب تضاد مذبور در جهت منافع بورژوازی حل شد. استالین بر بستر 

رت رسید. دیکتاتوری و سیاست های ضد انقالبی وی در همه عرصه ها بیانگر حل نهائی چنین روندی بود که به قد
 این تضاد و یکدست شدن سیاست ها، روش ها، و دستگاه های حزبی و دولتی مجری آنها بود.
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باید دید در این مقطع حزب بلشویک  اینبنا بر یکی از این طبقات است. 

  ؟كندميا ناخواسته منافع کدام طبقه را نمایندگی ی هخواست

 ن بود که بورژوازی چینای هروسیي کارگر طبقهآیا در تجربه چین نفع 

چین را قتل عام کند؟ واضح است که نه. این پیروزی ي کارگر طبقه

همان  در آن بود.ي کارگر قهطببورژوازی چین بر انقالب چین، و سرکوب 

چیزی که در ایران به دست خمینی و در چین به دست چیانکایچک انجام 

  روسیه نبود. پس این به نفع که بود؟ به نفعي کارگر طبقهگرفت. این به نفع 

روسیه در تضاد بود، یعنی ي کارگر طبقهکه منافعش با منافع  ايهطبق

شم چ چین انقالب جهانی را تقویت وگر ي کارطبقهبورژوازی روس. پیروزی 

   نمود.تر میکمرنگ را به قدرتانداز بازگشت بورژوازی روس 

حزب بلشویک در چین منجر به شکست انقالب چین  هایتاکتیکوقتی 

که استالین و رهبری حزب بلشویک زیر حمله آماج مخالفین بینیم می، شودمي

خود حزب بلشویک، های ونیستکمند. یعنی گیرميکمونیست خودشان قرار 

احزاب دیگر در کشورهای مختلف جهان این های کمونیستمثل تروتسکی، و 

که پاسخگو باشند. خواهند مي هاآنو از  دهندمیسیاست را مورد انتقاد قرار 

تی و سیاسنمایند میو شروع به توجیه تئوریک خودشان  كنندنميقبول  هاآن

شده تبدیل به سیاست رسمی کمینترن و حزب  را که در چین منجر به شکست

اد ایستد و انتقمی هاآن، و از آن ببعد، هر کس را که جلوی نمایند میبلشویک 

این به ، و كنندمياخراج و زندان، یا تبعید و ترور و اعدام  نمایدمیو مخالفت 

دمار از روزگار عناصر انقالبی و کمونیست، چه در حزب بلشویک ترتیب 

 . آورندمیدر احزاب برادر، در  و چه

ون راکسیفكند ميمخالفت  هاایندر حزب بلشویک نیروی اصلی که با 

که او را از حزب اخراج و سپس تبعید و  چپ به رهبری تروتسکی بود
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و با افرادی مثل سلطان زاده  رسانند. همین کار را با بقیهسرانجام به قتل می

تدوین  هبران حزب که زمانی به خطا در. حتی تعدادی از ركنندمي و غیره

ه و بعدا در برابر او می ایستند را هم کردمیبا استالین همکاری ها سیاستاین 

، . در نتیجه، یک دستگاه فاسدنمایندمیهای قالبی سربه نیست بعداٌ با محاکمه

حزبی با مشتی افراد بی پرنسیپ و فرصت طلب  گرسرکوببوروکرات و 

 .شودميحزبی و دولتی گذشته و افراد انقالبی  جایگزین دستگاه

بموازات این کشت و کشتارها و ترورها آنچه که در حزب بلشویک رخ 

دد. یعنی احزاب دیگر هم که نپیودر احزاب دیگر هم به وقوع می دهدمی

 های دنباله رویانقالبی بودند، بدست یک مشت آدمهای کمونیستمتشکل از 

هم بدنبال حزب بلشویک استالینیزه  هاآنمی افتند و طلب و بوروکرات قدرت

 انهکارسازشهای سیاستیی که طرفدار استالین و هاآن. یعنی همه شوندمی

ند، گیرميقدرت قرار   مانند و در مسندکمینترن و حزب بلشویک بودند، می

   .د شونمیروند یا سر به نیست یی که مستقل و منتقد بودند کنار میهاآنو 

نکه تصفیه شده باشد، بلکه از ای هکی از این احزاب است. نی هحزب تود

و بدست افراد نادرست و ها سیاستهمان اول که به وجود آمد بر اساس همین 

کمونیست  . همین جریان در همه دنیا، در احزابدگیرميطلب شکل فرصت

و ، شوندمیگردان امور و احزاب امثال حزب توده صحنه دهدمیرخ 

سیاست ضد انقالبی در چین منجر به شکست انقالب و قتل  این که طورهمان

شد، در نقاط دیگر نیز انقالبات بدست  ، کارگران و دهقانانهاکمونیستعام 

. در جریان شوند میطلب به شکست کشانده و فرصت کارسازشاین احزاب 

یرزاکوچک از متوسط جناحی از حزب کمونیست  1انقالب گیالن این سیاست

                                                 
 واضح است که در اینجا ما کمی به عقب رفته ایم. زمانی که سیاست چهار بلوک هنوز نه خود را فرموله و نه -1 

حتی اعالم نموده. ولی بصورت یک جریان، هر چند بطور پراکنده و انسجام نیافته، در حزب بلشویک و احزاب 
دیگر وجود دارد، و گاهی اینجا و آنجا، همچون مورد بقدرت رسیدن جناح سازشکار حیدر عموغلو در حزب 
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ها است، . چون میرزاکوچک خان مخالف انگلیسكندميخان جنگلی حمایت 

که خمینی مخالف  طورهمانآنهم از موضع اسالم و استقالل طلبی، 

 که سیاست استالینی بعدا، بر اساس تز چهار طورهمانها بود، و آمریکائی

ی بلوک، خواستار اتحاد همه نیروهای ضدامپریالیست بر علیه رقبا

 حامیان یک، در مسئله جنگل هم شودميدر چین و سایر نقاط اش امپریالیست

 بطور پراکنده، در احزاب کمونیستکه نه کامال در قدرت، بلکه ، یسیاستچنین 

یی را که هاآنهمه خواهد مي. سیاستی که شودميدنبال  اندهوجود داشت

رار دهد، از ضدامپریالیست هستند متحد نماید وهمه را در یک جبهه ق

 میرزاکوچک خان گرفته تا خالوقربان و احسان هللا خان، همه عناصر انقالبی

 کی شدندی هو ضدانقالبی را. خب، معلوم است وقتی همه جمع شدند، وقتی هم

و به هم اعتماد کردند، بخش ارتجاعی که میرزا کوچک خان باشد سعی میکند 

   .اش بر داردراهو از سر بدام انداخته،  را رهبران کمونیست

افتد. در آنجا نیز استالین و حزب دیدیم که همین اتفاق در چین می

که با کومین تانگ متحد شوند  كردندميچین دعوت های کمونیستبلشویک از 

و  متحد بشوند،ها امپریالیستو با او مخالفت نکنند، همه باید با هم بر علیه 

یل بدهند. دیدیم که چگونه همین یک جبهه خلق و جبهه ضدامپریالیستی تشک

ن ای هچگاهی هابلشویک باعث کشتار کارگران شد. در حالیکه سیاست تاکنونی

ه کتوصیه کنند نبود. بلکه بالعکس این بود که به بخش انقالبی در چین 

ناپذیر بورژوازی چین، د. بطور وقفهنان را بوجود آورششوراهای مسلح خود

ب را سرکو هاآنهمین که خواست تکان بخورد و  د ونچیانکایچک، را افشا کن

 با کرونسکی کردند، و حزبها که بلشویکد. همان کاری نکند، کلکش را بکن

                                                 
ند. همین جریان است که همراه با گرایش کمونیست ایران، نریمان نریمانف و ... در احزاب دیگر،  ابراز وجود می ک

 های انحرافی دیگر در حزب سرانجام پس از مرگ لنین بر جناح انقالبی در حزب بلشویک غالب می شود.
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، ولی بخاطر مخالفت 1کمونیست چین هم در ابتدا قصد اینکار را داشت

کمینترن این کار را نکرد، و نتیجتاٌ خیلی راحت بدست چیانکایچک قلع و قمع 

 شد. 

که گفته شد، در مقیاس کوچکتر در گیالن  طورهمانق هم، همین اتفا

افتاد. همین سیاست بود که بدنبال کودتای رضا خان از او بعنوان بورژوازی 

را قلع و قمع نمود. و باز  هاکمونیستملی حمایت کرد و بعد همین رضاخان 

حزب توده آن را تحت شعار تشکیل جبهه متحد  57همین سیاست بود که در 

 هایی از چپ انقالبی و، و حتی بخشکردمیبر علیه امپریالیسم ترویج  خلق

   در واقع ضدامپریالیست را به حمایت از خمینی و به مسلخ گاه او کشاند.

حاال شما حساب کنید کمینترنی که با تمام نیرو برای انقالب کارگری در 

بر علیه ، همه جا، ايه، بدون کوچکترین تزلزل و وقفکردمیجهان تالش 

و همه هم و غمش سازمان دادن قیام و انقالب  نمودميبورژوازی مبارزه 

، كندميکارگری بر علیه بورژوازی بود، حاال به عکس خود بدل شده و عمل 

، در اثر دهدمیکبار و دو بار، بلکه هر بار که درجایی انقالبی رخ ی هو ن

با شکست مواجه می  را آناش به انقالب خیانت و انهکارسازشهای سیاست

ست که دیگر  سازد. چرا؟ آیا خواستار شکست انقالب است؟ نه. مشکل این

   .كندميهدف انقالب کارگری را دنبال ن

وقتی که تز بلشویکی ایجاد شوراهای مسلح کارگری برای دفاع از 

، هدفش پیروزی انقالب شودميانقالب در برابر ناپیگری بورژوازی مطرح 

                                                 
قبال هم گفتیم، اولین کنگره حزب کمونیست چین علی رغم سیاست های سازشکارانه کمینترن، مخالف سیاست   -1 

مصوبه در این کنگره بر ایجاد "ارتش انقالبی پرولتاریا برای سرنگونی طبقات همکاری با بورژوازی بود. برنامه 
سرمایه دار"، دیکتاتوری پرولتاریا و جنبش کارگری بمثابه موضوع اصلی فعالیت حزبی تاکید داشت. در کمیته 

د به جام شد، بایمعتقد بود مانند آنچه که در اکتبر ان” کوانگ شو“ قبال دیدیم که با شروع سرکوب ها مرکزی نیز

( رهبر حزب که Chen Duxiuمقامات کومین تانگ از درون حمله و آنها را دستگیر کرد، و "چن دوشی یو" )
 طرفدار خارج شدن از اتحاد با کومین تانگ بود. 
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. ولی حزب کنونی بلشویک دیگر مسئله اش انقالب کارگری کارگری است

اش خارج کردن کشورهای دیگر از زیر کنترل امپریالیسم و نیست. مسئله

به خودش است. یعنی ما دیگر با دولت و حزبی مواجهیم که  هاآنملحق کردن 

های رقیب ، تمام هدفش این است که امپریالیستشودميهر جایی که انقالب 

. 1درا بگیر هاآندرکند و خود جای   نفع گسترش نفوذ خودش از میدان بهرا به 

ایران بود که تمام تالش شوروی در آن این بود که از این  57اش انقالب نمونه

انقالب ضدامپریالیستی به نفع خود استفاده نموده، ایران را از دایره نفوذ 

ست از مبارزه بایميآن . بجای 2آمریکا خارج و نفوذ خود را جایگزین آن کند

بخش انقالبی جنبش دمکراتیک و ضد امپریالیستی، یعنی عناصر انقالبی فعال 

در این جنبش، از کارگران و خورده بورژوازی انقالبی، و نه بورژوازی، 

بیاید و تحت عنوان مبارزه ضدامپریالیستی همه   که نای ه. نکردمیحمایت 

ی ارتجاعی مثل خمینی گرفته تا نیروهای ضدآمریکایی را، از نیروها

   متحد کند. نیروهای واقعی ضد امپریالستی، همه را،

در انقالب چین هم ما دیدیم که کمینترن سیاست تشکیل جبهه خلق بر  

 کهین اکرد. چرا؟ برای  هابلشویک علیه امپریالیسم را جایگزین سیاست سنتی

ها کمک کند تا چینی در چین حزب بلشویک تمام هم و غمش این بود که به

های آمریکا، انگلیس، فرانسه و ژاپن را بیرون بریزند تا بتواند امپریالیست

بورژوازی چین را ابتدا در کنار خود و سپس تحت سلطه دولت جدید شوروی 

                                                 
برای یک دوره، حزب و دولت استحاله یافته شوروی بعنوان دوست و یاری دهنده ملل ستمکشی دیده می شدند  -1 

رای استقالل خود بر علیه امپریالیسم می جنگیدند. ولی از آنجا که دولت شوروی در این ممالک، نه انقالب که ب

کارگری، بلکه، در هماهنگی با بورژوازی ملل مزبور، تنها مبارزه برای استقالل ملی، یعنی تحکیم موقعیت این 
ها در مرحله آغازین اشان نداشت. امپریالیسم بورژوازی را دنبال می کرد، رفتاری متمایز از سایر امپریالیست 

آمریکا نیز در اوایل قرن بیست دوست ملت هایی محسوب می شد که برای آزادی از قید استعمار انگلیس مبارزه می 

 کردند. 
نوسانات اولیه حزب بلشویک و دولت شوروی بین حمایت از انقالب گیالن و فتح تهران و تالش برای دوستی با  -2 

ت مرکزی، هرچند می توانست نتیجه سیاست جدید عقب نشینی بلشویک ها در قبال فروکش امواج انقالب حکوم

ای  جهانی و وضع وخیم افتصادی در پی جنگ داخلی بوده باشد، همچنین می توانست بعنوان بروزات پراکنده و نطفه
 پروسه بعدی تغییر سیاست و استحاله حزب بلشویک تلقی گردد.  
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ست جز سیاست بورژوازی روسیه و مقدمه توانميدر بیاود. چنین سیاستی ن

یز و همه چ  ی بورژوازی سرنگون شدهاش باشد. برامطامع بعدی امپریالیستی

از دست رفته روسیه، البته، این چالشی بزرگ و قابل افتخار بود. این که 

روزی روسیه بتواند تبدیل به چنان قدرتی شود که چین و کشورهای دیگر را 

 1هم تحت کنترل خود در آورد.

های جدید، علیرغم این که گیریدالیل، جهت این به، و بنا بر این

 ا نداشتند،ی هشرکت داشت هاآنقدیم خود بالشخصه در تدوین داران   سرمایه

مدت زمانی طول  کهاین همگی منطبق بر منافع بورژوازی روس بودند. برای 

 ، به ابزاردهندمیها و احزابی که خط مشی خود را تغییر می کشد تا دستگاه

ه است و ما داریم نقطدر آیند. این حرکتی تدریجی  دست مستقیم طبقات جدید

 را چین تنها یکی از مصادیق آن است،  شروع های این حرکت که مورد

 . كنیمميبررسی 

توجه داشته باشید که سیاست کمینترن در مورد چین، در کل، جایگزینی 

برای  کنون تا  بود. داريسرمایهسیاست ضدامپریالیستی به جای سیاست ضد

بود که در آن توده  داريسرمایهبر علیه مسئله اصلی مبارزه   هاکمونیست

مردم را بر علیه بورژوازی، چه بورژوازی امپریالیستی و چه بورژوازی 

ي طبقه. چون بورژوازی طبقه استثمارگر است و دادندميملی، سازمان 

بر این بورژوازی پیروز و نظام سوسیالیستی را برقرار  کهاین برای کارگر 

لحاظ سیاسی و هم از   ز لحاظ ایدئولوژیک، هم ازکند، باید خودش را هم ا

سازمان دهد، و حاال کمینترن به  از آن نظر نظامی و تشکیالتی، جدا و مستقل

بهانه مبارزه بر علیه امپریالیسم، نه تنها این اصل اساسی را زیر پا می گذارد، 

                                                 
 ف و شورش مائو بر علیه مسکو عکس العمل وی در قبال چنین سیاستی بود.اختال -1 
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ت دس را در اتحاد با بورژوازی قرار داده، و بدتر از آن،ي کارگر طبقهبلکه 

  بسته تسلیم آن کرده است.

 ،گارگر و کال مردمهای تودهدلیل شکست خورد که  به این 57انقالب 

آگاه به تمایز منافعشان با منافع نیروهای ارتجاعی اسالمی و یا  ،در آن مقطع

را  هاآنراه افتادند، رقبای  هاآنهای دیگر بورژوازی نبودند. دنبال بخش

شدند. خمینی و شاه هردو  هاآنشان قربانی دست سرنگون کردند و بعد خود

یک دیکتاتور مطلقه بودند، هردو در پی برقراری سلطه طبقه سرمایه دار 

بودند. منتها یکی با عمامه و دیگری با تاج. مبارزه خمینی با شاه مبارزه دو 

   و دیکتاتوری بر علیه هم بود. داريسرمایهرقیب 

ای هتودهگری است. این که به ی آگاهاساس کار کمونیست ،بنا بر این

و احزاب داران   سرمایهبا   شانمنافعکارگر و زحمتکش دائم نشان دهیم که 

گری را انجام دهیم. چون طبقات ن آگاهای هارتجاعی تناقض دارد، و بالوقف

. دائم دارند مردم را كنندميحاکمه دائما ناآگاهی را در میان مردم بازتولید 

 . هنددمیفریب 

و استدالالتی که طی این چند ماه، ما و دیگران، بر علیه ها بحث  تمام

سبزها کردیم در یک طرف، و تبلیغات چند صد برابری سبزها از طرف دیگر 

ری های خبهای خارج از کشور، ایستگاهکه با بوق و کرنا از طریق تلویزیون

سی، و غیره، با آن فردا، صدای آمریکا، بی بی  وابسته به غرب، مثل رادیو

ضافه . بادادندميقدرت تبلیغی فراگیرشان، داشتند مردم را شستشوی مغزی 

ها و امثال دکترمحیط ها که در دفاع از سبزها ها و اکثریتیايهتبلیغات تود

، ریختند، و خاک در چشم توده ها مینمودندمیبطور خستگی ناپذیری تالش 

کشاندند. چون اگر قرار باشد موسوی بحران را به دنبال بورژوازی می هاآنو 

حل کند، معنای طبقاتی آن این است که طبقه  ايهکنونی را با کنار زدن خامن
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یی که هاآنسرمایه دار را از یک موج انقالبی نجات داده است. نتیجتا، همه 

بورژوازی ایران های سیاستخدمت   او را در این امر یاری کردند، عمال در

نجات از این بحران بود، حاال چه از طریق سرکوب و چه از طریق که تالشش 

چه اسم خودشان را  اندهجابجائی قدرت و به اصطالح اصالحات، در آمد

کمونیست بگذارند و چه رگ گردنشان هنگام شعار دادن بر علیه امپریالیسم 

 متورم شود.

که مثال  گویندمیما افراد، گروه ها و احزاب را، نه بر اساس آنچه که 

. كنیميمما انقالبی و مارکسیست هستیم، بلکه بر اساس نتیجه عملشان قضاوت 

چه ای هسیاست. شودميتمام  ايهببینیم عملشان به نفع چه طبق كنیممينگاه 

د. حتی خودشان هم ممکن است به نتیجه عملشان نبرمیبه پیش را  ايهطبق

 واره مد نظر داشته باشیم. است که باید هم ايهواقف نباشند. این مسئل

اگر یادتان باشد ما چندی پیش بیانیه سکوالرهای سبز را نقد کردیم. نقد 

ما از سکوالرهای سبز، بنا به دالیلی که ارائه شد، بر این اساس بود که ماهیت 

را نشان بدهیم، و دیدیم که چقدر روشن سکوالرهای سبز جریانی  هاآنطبقاتی 

با پاک کردن مذهب از سر و روی خواهند يمتشخیص داده شدند که 

   آن را از آماج حمله توده مردم نجات دهند. ،ایران داريسرمایه

یک زمانی، خمینی، با کشیدن شمشیر مذهب به روی سلطنت، 

گناهش آلودگی به تاج و ناآگاه زمان شاه را که از نظر مردم  داريسرمایه

 لباس مبدل  ن آن در پرده تقدس وپیچیدتخت بود، از نابودی نجات داد و با 

 به اینحاال که مردم  فراری داد، واز دل طوفان انقالب  راآندزدکی،  ،مذهبی

 ، دستجاتیكنندمياند و ابراز تنفر از مذهب تقلب مذهب پی برده و آگاه شده

 داريسرمایهاند که برای حفظ همین مثل سکوالرهای سبز و غیر سبز پیدا شده

مبادا طوفان انقالب بر علیه دولت  کهاین ، و از ترس بعدی البمهلکه انق از
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اش را از تنش در لباس مذهبی خود ببرد،هم با را  داريسرمایهمذهبی خود 

با لباس جدید و ناشناخته دیگری، لباس سکوالریسم،  راآن ،بار ، تا اینآورندمی

 از مهلکه نجات دهند. 

هایش که مسبب بدبختیكند مي خب، واضح است تا وقتی که جامعه فکر

ها در بوق و کرنا فقط مذهب است، و یک عده هم این دروغ را در تلویزیون

اش کنده شد، و مردم فکر کردند که ، وقتی پوست مذهبیداريسرمایه، كنندمي

شان با نظام حل شده، دوباره با لباس غلط انداز دیگری جلویشان سبز مشکل

 .شودمي

همیشه به  داريسرمایههای هوادار ه دار و دستهبرای همین است ک

ها . آنهم تنكنندميو نه خود آن حمله  داريسرمایهپوسته و شکل بیرونی نظام 

اعتبار و مورد هجوم مردم قرار گرفته است. به وقتی که شکل موجود بی

را که محتوی این نظام است افشا  داريسرمایه، ولی كنندميسلطنت حمله 

ولی کاری به هسته اصلی آن که جامعه  كنندمي. به اسالم حمله دنماینمین

طبقاتی است ندارند. چون، چه بفهمند چه نفهمند، چه بخواهند و چه نخواهند، 

از پیکره   این نوع حمله به سطح، درواقع پاک کردن ظاهر مورد تنفر نظام

مذهب، آییم، ضمن نقد اصلی آن و نجات خود پیکره است. ولی من و شما می

 هم را آنو محتوی آن، محتوی سرمایه دارانه  كنیممياز سطح و پوسته عبور 

نمائیم. چرا که ما تنها نیرویی هستیم که قصد داریم نظام برای مردم روشن می

   اش محو نمائیم.را از اساس و بنیان

 ار آنها که بلشویکو کاری بود  هاکمونیستخب، این وظیفه اساسی 

، نبنا بر ایبودند.  داريسرمایهمخالف  هابلشویک .كردندمينبال پیگیرانه د

 با آن فعال  گفتندمي. نكردندميبود، افشا  داريسرمایهاپوزیسیون را هم، اگر 

هدفشان مبارزه با  کهاین سازش و بر علیه دشمن مشترک متحد شویم. برای 
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به بورژوازی بود. چون کمونیست بودند. ولی کسی که وقتی  داريسرمایه

ر هایش به حرکت دو بالفاصله شاخک شودميرسد خشمگین امپریالیستی می

رسد کوچکترین حساسیتی بخرج آیند، ولی وقتی به بورژوازی داخلی میمی

، این فرد مسلما کمونیست و دهدمیهم  را آن، و تازه شعار اتحاد با دهدمین

 نیست. ضد امپریالیست است. داريسرمایهضد

 داريسرمایهنیست. اگر ضد داريسرمایهی مثال، دکترمحیط ضد برا

. ردکمی، از مقتدا صدر و موسوی دفاع نکردمیبود از حزب هللا لبنان دفاع ن

من کمونیست و مخالف  گویدمياست، خودش  او ضدامپریالیست

نه در عمل، بلکه فقط در حرف  داريسرمایهام. ولی مخالفتش با داريسرمایه

، نوع آمریکایی آن است. با داريسرمایهخالفتش با یک نوع است. م

یافته و امپریالیستی آن مخالف است. با ، تنها در شکل تکاملداريسرمایه

  رشد نکرده و بومی و ملی اختالفی ندارد. داريسرمایه

 ویدگميبرای همین مثل حزب توده دنبال تشکیل جبهه خلق است. یعنی 

یستی باید با هم متحد بشوند. خب این همان اتفاقی همه نیروهای ضدامپریال

است که در تاریخ ما بارها اتفاق افتاده. اگر شما کمونیست هستید چرا 

ملی و رشدنایافته، بر علیه  داريسرمایه، داريسرمایهید با یک بخش خواهمي

رشد یافته و امپریالیستی، متحد شوید؟ یعنی الت  داريسرمایهبخش دیگر آن، 

خودی قرار بگیرید و بعد هم بدست همان متحد خود قتل  داريسرمایه دست

و حفظ این استقالل که دغدغه همیشگی  ي کارگرطبقهعام شوید؟ استقالل 

ها است تماما حول همین مبازه دائمی با هر شکلی از بورژوازی کمونیست

 زند. دور می

که   هقب افتاددر کشورهای عگویدميحتی لنین، اگر یادتان باشد، وقتی 

چندانی بوجود نیامده و تنها نیرویی که بر علیه ي کارگر طبقههنوز  هاآندر 
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بورژوازی است، بورژوازی که تازه بوجود آمده، كند مي  امپریالیسم مبارزه

ما از این بورژوازی بشرط انقالبی بودنش در مبارزه اش بر علیه امپریالیسم 

و بخش انقالبی وجود ندارد که ي کارگر هطبق کهاین برای  -كنیمميحمایت 

که ما كند ميحمایتمان را بگذاریم روی آن، با این وجود، همان جا خاطرنشان 

داریم. برای ن بورژوازی دست برنمیای هبر علییک لحظه هم از افشاگری 

  مبادا حمایت ما از آن باعث سردرگمی و اعتماد کارگران به آن شود. کهاین 

مایت از مبارزه ضدامپریالیستی بورژوازی انقالبی در آن تازه علت ح

روسیه و جهان دارند با چنگ و دندان ي کارگر طبقهست که  ايهشرایط ویژ

ک نیرویی هم در کشورهای ی هجنگند، حاال کبا امپریالیسم جهانی می

گد، ما جنمستعمرات و نیمه مستعمرات بر علیه امپریالیسم بلند شده، با آن می

ا نخورید. اش رید از نیروی آن استفاده کنیم. ولی کامال مراقب باشید که فریببا

او دشمن ما است. چون سرمایه دار است. ولی استالین و حزب بلشویک این 

 . كنندنميکار را 

آمده و حنبش انقالبی حی و  پرشماری بوجودي کارگر طبقهدر چین 

با کومین گویند میي کارگر طبقهبه  هاآن. و آنوقت 1دارد  حاضری وجود

 . حتیكنندنميتانگ متحد شود، و اصال سخنی هم از افشاگری بر علیه آن 

را از افشای بورژوازی منع و خواستار تبعیت کامل از آن ي کارگر طبقه

شوراهایشان خواهند ميد و کارگران گیرمي. وقتی انقالب دارد اوج شوندمی

گویند، اگر این کار را می هاآنه ند و بگیرميجلوی آن ها را   را تشکیل دهند،

                                                 
ملیون آن در معادن، حمل و نقل و  1.5ملیونی کارگر در چین وجود داشت که  5یک جمعیت  1925در  - 1 

رف نماینده از ط 200 1925کارخانجت مشغول کار بوده و قابل سازمانیابی بود. در کنگره اتحادیه کارگری در می 
تب  1925اتحادیه کارگری وجود  داشت. در تابستان  200هزار کارگر گرد هم آمده بودند. فقط در کانتون  560

انقالبی مناطق روستائی را نیز در بر می گیرد که در آن دهقانان عالوه بر تشکیل اتحادیه های دهقانی دست به 

اولین کنگره دهقانی در شانتونگ  1926در بهار  تشکیل واحدهای مسلح دهقانی بنام "نیزه های سرخ" می زنند.
   ن تِن" وابسته به کمینترن می پیوندد. یتشکیل می شود که به اتحادیه جهانی "کرست
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. این دیگر سیاست بورژوازی است. سیاست كندميبکنید بورژوازی رم 

ک هایی است که حزب بلشویاین تنها یکی از عرصه  کمونیستی نیست. و تازه

های دیگر، چون به مسئله شرق مربوط . در عرصهكندميشروع به تغییر ریل 

می رویم،   های دیگر هم که. وگر نه به عرصهشویم مين  ، وارد شودمين

   .شوند میدنبال ها سیاستهمه جا همین نوع بینیم می

تیغ تصفیه حزب بلشویک از عناصر ها سیاستبموازات این تغییر 

جدید به احزاب های سیاست .شودميراتر انقالبی و مخالف نیز قدم به قدم بُ 

و هر نوع مخالفی اخراج و شوند میکته کمونیست در کشورهای دیگر دی

 دولت شوروی يهگردد. کمینترن به زائده کمیساریای امور خارجتصفیه می

، و دفاع از بورژوازی و منافع ملی روسیه شوروی معادل با شودميتبدیل 

گردد. وقتی کار استالینیزه کردن احزاب کمونیست، دفاع از انقالب جهانی می

، به پایان می رسد، از آنهمه احزاب هاآنبلشیویزه کردن  تحت عنوان خنده آور

رزمنده کمونیستی یک مشت احزاب رفرمیست بورژوائی و دنباله روی 

، آخرین این ترتیب  بهماند، و شوروی، امثال حزب توده خودمان، باقی می

که با انقالب اکتبر آغاز و با برآمد انقالبی در سایر  جهانی   انقالب های نفس

 افتد.، به شمارش میه بوددینقاط جهان به اوج خود رس

ی از همین احزاب سرسپرده، اساسا و از همان یک بهحزب توده هم بمثا 

 . خواستار1ایران نبودي کارگر طبقهاش، ابدا در قید منافع ابتدای تشکیل

                                                 
یوسف افتخاری در خاطرات خود، "خاطرات دوران سپری شده" بدرستی تشکیل حزب توده را نتیجه توافق میان  -1 

مبارزه با فاشیسم آلمان می داند. وی در این مورد اظهار می دارد:  شوروی و انگلیس و منافع مشترک آنان در
"متفقین که وارد ایران شده بودند سعی و کوشش می کردند که در ایران آرامش کامل برقرار شود تا بتوانند با خاطر 

ر حمل و نقل مهمات آسوده از خطوط ایران برای حمل و نقل مهمات استفاده نمایند. از اینرو برای آنکه تاخیری در کا

پیش نیاید و نظم کاملی در ایران برقرار شود، شروع به تقویت رجال و زمام داران سابق و نظامیان فراری کردند. 
در این صورت ممکن بود تیپ ناراضی که مدت ها زجر کشیده بودند بیش از پیش از اوضاع ناراضی شده به 

ر زجر دیدگان دوره دیکتاتوری حزبی به نام حزب توده تشکیل دادند. دشمنان متفقین بپیوندند. لهذا برای ترضیه خاط

از قراین این طور استنباط می شود که دیپلوماتهای انگلیسی به محض اشغال قسمتی از ایران متوجه امر باال بوده و 
رده پیش بینی ک حتی نقشه زمامداری آتی قوام السلطنه و شرکت عده ای از رهبران حزب توده را در کابینه مشارالیه
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ها را بورژوازی هم برای بود. این رفرمي کارگر طبقههایی برای جلب رفرم

ه ب .آوردمیو آنجا به عمل در   جااینکردن حرکت انقالبی کارگران در  خنثی

. ودرمیقول لنین بورژوازی، بخش رادیکالش، حتی تا ملی کردن زمین جلو 

هایش حول حزب توده هیچ وقت در فکر انقالب کارگری نبود. تمام سیاست

فت و منجمله در این جهت بود که بتواند ن 1سیاست خارجی دولت شوروی

ها بگیرد. یا دائم بر علیه آمریکا و انگلیس مبارزه بکند شمال را برای روس

شوروی در ایران باز کند و در خیلی موارد هم  تا بتواند راه را برای پیشروی

م اش ه. مناسبات داخلیکردمیعلنا بر علیه جنبش کارگری و منافع آن عمل 

ه اصال ربطی ب ،این ترتیببه بر اساس توطئه و زد و بند بود.  تربیشکه 

مرداد خود را دست بسته  28کمونیسم نداشت. برای همین دیدیم خیلی ساده در 

 تسلیم کرد و براحتی قلع و قمع شد.

خواستند این طور عمل کنند کرنسکی ظرف همان هم می هابلشویکاگر  

به شوراها متکی  هاکمونیستیک هفته اول داغانشان کرده بود. برای چه 

بورژوازی، حتی اگر در اثر انقالب به قدرت  دانندمی؟ برای این که شوندمی

 به نیروی بنا بر اینزند. می هاآنرسیده باشد، دیر یا زود دست به قتل عام 

 دانندمی کهاین ؟ برای كنندمي  . چرا شوراها را مسلحكنندميشوراها تکیه 

                                                 
بودند. مدرک اظهارات فوق به قرار زیر است: اقایان مصطفی خان فاتح و ایرج اسکندری و دکتر یزدی، آقای 
بزرگ علوی را که هنوز از زندان مرخص نشده بود مالقات می کنند و به نامبرده مژده می دهند که عنقریب کلیه 

امدار می شود و عده ای از اعضای حزب جدیدالتاسیس توده در محبوسین سیاسی آزاد شده و آقای قوام السلطنه زم

کابینه قوام شرکت خوهند کرد. ...باالخره برای آن که با احساسات فاشیستی در ایران مبارزه شود و در ضمن 
ناراضی ها به جبهه فاشیستی ملحق نشوند، حزب توده تشکیل شد و موسسین آن حزب دستور داشتند کلیه ناراضی 

از کارگر و کارفرما و مالک و دهقان به عضویت حزب بذیرند." در ضمن باید توجه داشت که یکچنین اقدام ها را 

مشترکی کامال در چهارچوب قرارداد و اتحاد ضد فاشیستی میان شوروی و متفقین میگنجد و از اینرو منطقی بنظر 
 می رسد.

حزب توده مخالف و مانع ایجاد سازمان کارگری یوسف افتخاری در "خاطرات دوران سپری شده" می گوید: " -1 

در ایران بود و دالیلی که برای مخالفت با سازمان کارگری اقامه می کرد، ظاهرا صحیح و منطقی بود. اعضای 
پلوماسی ن دیاحزب توده می گفتند که فعال باید از تشکیل اتحادیه کارگران خوداری کرد. زیرا ممکن است نمایندگ

ا در ایران تصور نمایند که نمایندگان شوروی در تشکیل اتحادیه کارگران نظر و مداخله دارند. در انگلیس و آمریک

این صورت دولت انگلیس و آمریکا از دولت شوروی که متفق آنهاست رنجیده، شاید در تحویل مهمات و کمکهای 
 دیگر به شوروی اشکال تراشی نمایند."



 290                                                               و مسئله شرقجهانی   تئوری انقالب

________________________________________________ 

 که شوراهای مسلح دانندیمو چون  شودميسرنوشت این تضاد با اسلحه تعین 

و آزادی سیاسی به معنای واقعی، و حافظ طبقات زحمتکش   ضامن دمکراسی

ه ذهن و فکر طبق كنندميهستند. لذا از همان ابتدا، سعی  هاکمونیستو منجمله 

ست از هر نوع توهمی نسبت به هاآنزحمتکش را که نیروی طبقاتی 

بدنبال بورژوازی برود. چون به گر ي کارطبقهبورژوازی بیاالیند تا مبادا 

بورژوازی بتواند طبقات زحمتکش را دنبال خود کشیده، یا  کهاین محض 

 زند. می هاکمونیست، دست به سرکوب انقالب و قتل عام دخنثی نگه دار

برای این، تنها راه حفظ انقالب و نیروهای آن آگاه گری و سازمانیابی 

انگ بگویی که بیا با کومین تي کارگر طبقه است. حاال وقتی بهي کارگر طبقه

متحد شو، فعال هیچ کس نباید با کومین تانگ مخالفت کند، خب، معلوم است 

اش می خرید، و وقتی مانع مسلح شدنکه دارید برای بورژوازی اعتماد می

   دهید.تیغ دشمن قرارش می شوید، دارید کت بسته لب

  ینویک و کمینترن در مسئله چگفتیم که تغییر مشی سیاسی حزب بلش 

به سادگی و بدون مقاومت از جانب نیروهای انقالبی و کمونیست در داخل 

فراکسیون چپ به رهبری  هاآنحزب بعمل نیامد. از جمله مخالفین، مهمترین 

چین برای شما هاي بحثدر  هاآنهای تروتسکی بود و من در مورد قطعنامه

 صحبت کردم.

ها فراکسیون تروتسکی که البته در حزب در عنامهدر یکی از این قط 

ي کارگر هطبقکه سیاست کمینترن خلع سالح  كنندمياقلیت بودند، دقیقا اعالم 

که تاکتیک بلشویکی همواره بر استقالل  پرسند: در حالیمی هاآنچین است. 

ه تاکید داشته است، شما چگوني کارگر طبقهسازمانی، ایدئولوژیک و سیاسی 

ید که به عضویت حزب بورژوایی کومین خواهميحزب کمونیست چین  از

  یک چنین عملی هاآناش را از دست بدهد. تانگ درآید؟ یعنی استقالل سازمانی
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 . 1كنندميرا بدرستی کامال ضد کمونیستی و ضد انقالبی ارزیابی 

خواستند شوراهایشان را در مسئله شوراها هم که کارگران شانگهای می

ورزید، من استدالالت استالین را ا کنند ولی کمینترن با آن مخالفت میبرپ

ی هاارگانکه شوراها  ن موضعیااي انهآوردم. دیدیم که وی با اتخاذ فریب کار

ارگران توسط ک هاآنآیند، مانع برپائی بموقع اند و قبل از قیام به وجود نمیقیام

یل بود که ما از تشکیل شوراها در دل به این گویدميو  شودميو دهقانان چین 

 دهدیمچین دفاع نکردیم، چون هنوز قیام رخ نداده بود و بعد تروتسکی جواب 

های آن، بصورت ی قیام هستند ولی نطفههاناکه درست است که شوراها ارگ

اعتصاب یا هرچیز دیگری، قبل از قیام ریخته و در لحظه قیام تبدیل های کمیته

خورد انقالب شکست می کهاین . دیدیم چگونه بعد از شوندمیم قیاهای ارگانبه 

 دهندیم، آنوقت تازه دستور قیام شوندمیو استالین و حزب بلشویک مفتضح 

قیام های ولونتاریستی که در این  کهکه کاری سراسر احمقانه بوده است. چرا 

ش کرده دیگر موج انقالب فروک کهاین ، بخاطر دهندمیبعضی جاها هم رخ 

وقتی در لحظه معینی شرایط الزم   که ون. چشوندمیبود، همگی سرکوب 

ید اهمال کنید و فرصت را از دست بدهید. توانميآید، شما نبرای قیام بوجود می

 . كندميو تعادل قوا تغییر  رود میچون آن لحظه از بین 

 بها شمدر شرایط انقالبی تعادل قوا دائم در حال تغییر است. وقتی که 

تعادل قوای مناسبی دست یافتید باید بالفاصله حرکت کنید و سنگر جدید  یک 

دهید. برای همین انقالب را بگیرید. اگر حرکت نکنید فرصت را ازدست می

  دارد.  احتیاج به رهبران هوشیار و حزب رهبری کننده

                                                 
در کومین تانگ در  ccpدی حزب کمونیست چین در مخالفت با شرکت منجمله "پِنگ شوچی" از رهبران بع -1 

نوشته اظهار می دارد که تقریبا همه بخش های بورژوازی چین ضد انقالبی بوده و  1924مقاله ای که در نیمه دوم 
 تنها پرولتاریا قادر به رهبری جنبش حتی در همین فاز ملی آنست. 
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در مستعمرات و نیمه انقالبی  هایجنبشتزهائی در مورد  فصل نهم:

    مستعمرات

گذشته است، هاي بحثبحث بسیار مهمی است. هرچند ادامه  کنونیبحث 

هایی است که تاکنون تحت گیری اساسی از بحثولی درواقع عصاره و نتیجه

این بحث نه تنها بسیاری از   .مایهعنوان انقالب جهانی و مسئله شرق داشت

بلکه تاثیر زیادی بر تصور ما از آنچه بر  ،كندميمسائل را برای ما روشن 

 .جنبش کمونیستی جهانی گذشته است را در پی دارد

است که تحت عنوان "تزهایی درباره جنبش  ايهبحث در مورد قطعنام

انقالبی در مستعمرات و نیمه مستعمرات" در کنگره ششم کمینترن، اجالسیه 

 هولیه آن توسط کوزنین برسد. این قطعنامه که طرح اآن، به تصویب می 46

نمایندگی از هیئت اجرائیه کمینترن ارائه و مورد بحث و جدل قرار گرفته و 

رسد، مسیر بلشویکی جنبش کمونیستی در مسئله شرق سرانجام به تصویب می

 . دهدمیرا بطور کامل تغییر 

، یعنی یک سال بعد از شکست 1928که گفتم این جلسه در  طورهمان

ست هایی ا، این قطعنامه عصارۀ بحثبنا بر این .شودميبرگزار انقالب چین، 

که طی چند سال گذشته، در مورد انقالب چین و تاکتیک اتخاذی کمینترن، از 

طرف موافقین و مخالفین جریان داشته است. بعبارت دقیق تر، این تزها نتیجه 
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در دست اکنون بندی رهبری کمینترن و حزب کمونیست شوروی که جمع

ک در دفاع از تاکتی  هایی است کهست، از بحث، کامنف و زینوویف استالینا

 .غیر بلشویکی خودشان در مورد انقالب چین ارائه داده اند

 با نظرات هاآنو به تناقض عریان  كنیمميما وقتی این تزها را مطالعه  

لین اکه حاال اگر ما است  شویمميدر شگفت  اٌ بریم، واقعلنین و مارکس پی می

را هم نادیده بگیریم، چگونه افرادی مثل کامنف و زینویف که از رهبران تراز 

اول حزب بوده و بعد از تروتسکی در رده باالیی قرار داشتند، تن به چنین 

آگاهانه به دفاع از  هاآنا یآ هماند ک. انسان واقعاٌ در شگفت میدهندمیتزهایی 

به  آنقدر نسبت کهاین زنند، یا می کامال نادرست کمینترن دست هایتاکتیک

بودند که متوجه تناقض بین این تزها  گذشته لنین و مارکس ناروشنهاي بحث

ز از را نی هاآنتر این باشد که شاید هم منطقی ؟شوندمیو نظرات قبلی لنین ن

 ،ايهپوپولیست و نوسان کنند اٌ متزلزل، غیرقاطع، و گاههمان عناصر جمله 

 یزندر نظر بگیریم که در گذشته   غلی و ...نریمانف، حیدرعمو مانند نریمان

)مثل مخالفت  از خط مشی پرولتری و انقالبی شانشاهد نواسانات گهگاهی

شعار همه قدرت به شوراها و حرکت برای سرنگونی دولت کرنسکی( آنان با 

حول  ،حزبدر و اکنون در غیاب یک خط مشی منجسم و انقالبی  مایهبود

ت انحرافی یک کاسه شده، حزب را در مسیری متفاوت از گذشته نظریا

   .شوند میرهنمون 

مستقیما به بررسی خود این تزها بپردازیم چندین و چند  کهاین ما قبل از 

، دورانی که 20و اوایل قرن  19. به اواخر قرن گردیممیسالی به عقب باز 

 هایسوسیالیستس ارها یا دو جریان مهم در روسیه وجود دارند، یکی جریان ا

  .انقالبی و دیگری جریان سوسیال دمکرات ها

 به دو دسته منشویک و  انشعاب   دچار  هنوز که   سوسیال دمکرات ها
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اس ارها  طورهمیناز هواداران مارکس هستند.  ايهمجموع اندهبلشویک نشد

ه نام بتدا با که باشندمی ايهقدرتمند و با سابق ک جریان و حزب سیاسیی هک

های انقالبی و تحت تاثیر رهبرانی چون چرنیشفسکی و بلینسکی که دمکرات

ثیر تحت تأ پای اروپا،ه پا ب و بعد، كنندميعمل  د،ایهرا شنید هاآناحتماأل اسم 

ر قرامارکس سرانجام تخیلی و  هایسوسیالیست ،ماتریالیسم فویرباخی

یا خلقیون )دوستان مردم( به   هانیکناردنام خود را از ند و در پی آن گیرمي

 .دهندمیانقالبی تغییر  هایسوسیالیست

، وقتی که در اواخر قرن نوزده حزب سوسیال دمکرات تشکیل بنا بر این

و آن هم بر سر رشد   هاناردنیکاش مصاف با ، اولین مصاف نظریشودمي

ی ئودالی وقتدر روسیه است. توجه داشته باشید که در روسیه ف داريسرمایه

که برای شما گفتم، در  طورهمانخورد، و در جنگ کریمه، تزار شکست می

تا برای جبران این شکست ارتش خودش را مدرن کند، چون آید  میصدد بر

را ها سرففرمان آزادی  ،از اینرو ،این کار مستلزم صنعتی شدن روسیه بوده

به آزاد شدن نیروی از شدن روسیه نی. چرا که صنعتی كندميصادر  1861در 

ه داشتکار دهقانی و گسیل این نیرو به شهرها برای استخدام در کارخانجات 

است و چون طبق نظام سرواژ، یا ارباب و رعیتی، دهقانان حق ترک زمین 

منظور صادر  به اینها سرفمالکین را نداشتند، از اینرو فرمان آزادی 

به شهرها به دنبال کار بیاید که  مآزادی برای دهقانان فراه این که شودمي

د، نماین برای صنعتی شدن روسیه را فراهم  مهاجرت کنند و نیروی کار الزم

 ،(Stolypin)  اصالحات استولیپینکه به ، 1906در  و بعد با فرمان دیگری

این آزادی نیروی کار دهقانی تکمیل و تشدید  ،یابدوزیر تزار، شهرت می

دو نوع مناسبات ارضی و دهقانی وجود زمان  آنه . چرا که در روسیشودمي

معنا   ینا بهداشته، یکی مناسبات سرواژ و فئودالی و دیگری مناسبات کمونی. 
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های کشاورزی روسیه در مالکیت اشتراکی دهقانانی که بخش زیادی از زمین

ر ه هاآنصورت که   این به اند.هکردمیقرار داشته که در یک روستا زندگی 

 و بطور مساوی میان خانوارهای خودبین خودشان تقسیم  راها زمینل این سا

   .اندچرخاندهمی

اعضای کمون، زمینی  دهدمیاستولیپین که اجازه  ، اصالحاتبنا بر این

را که از طرف کمون موقتأ برای کشت در اختیارشان قرار گرفته به مالکیت 

فروشند، ضربه دیگری به ب راآنخود دربیاورند و از کمون خارج شده، 

 ريداسرمایهبتواند نیروی کار مورد نیاز  کهاین مناسبات موجود است برای 

در حال رشد روسیه را فراهم کند. چرا که سرنوشت این دهقانان معموال 

   .فروش زمین و پیوستن به نیروی کار بوده است

، هاهر حال، از همان بعد از جنگ کریمه و فرمان آزادی سرفه ب

ر بنا ب. نمایدمیدر روسیه به سرعت شروع به رشد و پیشرفت  داريسرمایه

در روسیه  داريسرمایهمسئله رشد  20و اوایل قرن  19، در اواخر قرن این

موضوع مباحثات و اختالفات اساسی میان انقالبیون و احزاب سیاسی در 

  .ه استدادميروسیه را تشکیل 

ا اساسا در روسیه امکان یآ هر می زده کاین اختالفات حول این سؤال دو

ها تأیید که سوسیال دمکرات وجود دارد یا نه؟ در حالی داريسرمایهرشد 

در روسیه به سرعت  ي کارگرطبقه، و به تبع آن، داريسرمایهکه  كردندمي

بودند خالف این  هاناردنیکدر حال رشد است، بالعکس اس ار ها که همان 

در روسیه را  داريسرمایهامکان رشد  هاآنمعنا که  این بهنظر را داشتند. 

روسیه نوزادی است که مرده به  داريسرمایهو عقیده داشتند  كردندمينفی 

 هاآنامکان زندگی و رشد را ندارد. این نتیجه گیری  بنا بر ایندنیا آمده و 

اساس  د،که بعدا خواهیم دی طورهمانمبتنی بریک نظریه غلط اقتصادی بود که 
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کمینترن از طرف دار و دسته  46که در اجالس  دادميتزهایی را تشکیل 

 .شوندمیارائه به کنگره استالین و هیئت اجرایی کمینترن 

 

  وابستگی تولید به بازار نادرستنظریه ناردنیسم و   -1

این بود که در اقتصاد  هاناردنیکنظریه نادرست اقتصادی  

 داريسرمایه. یعنی كندميتولید را بازار تعیین  گویا، دامنه داريسرمایه

عبارت . بنمایدمیهرچقدر بازارهایش توسعه پیدا کند تولیدش هم افزایش پیدا 

رای ب داريسرمایهدیگر موتور تولید به موتور مصرف وابسته است. یعنی 

ست بازارهای خودش را توسعه بدهد و اگر این بایميرشد خودش مقدمتا 

 نماید.  د رشدتوانمين داريسرمایهد سعه پیدا نکننبازارها تو

ویم گبر اساس این نظریۀ غلط )که ممکن است تعجب کنید که چرا من می

غلط. چون در ذهن بسیاری از ما این تصور وجود دارد که بله دامنۀ رشد 

(، یعنی نظریۀ وابستگی كندميدامنه بازار تعیین   را داريسرمایهتولید 

درصد از  80معتقد بودند که روسیه دهقانی که  هاناردنیکید، مصرف به تول

، چون درآمدی ندارند و دهندمیجمعیت آن را دهقانانی فقیر و مفلس تشکیل 

ی روسیه فراهم کند و از آنجای داريسرمایهد بازاری برای توانميفقیر هستند، ن

خیلی زودتر اروپایی که داران   سرمایهکه بازارهای خارجی هم قبال توسط 

رو  از این اندهتصرف و اشغال شداند کردهروسیه شروع  داريسرمایهاز 

روسیه، از آنجائی که بازاری در برابرش گشوده نیست،  داريسرمایهبرای 

  نبود بازار   بخاطر  داريسرمایههیچ امکان رشدی باقی نمانده است. لذا این 
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 . 1مرگش صادر شده است  حکم حکم نوزادی را داشته که قبل از تولد 

 ي کارگر  طبقهامکانی برای رشد ها نارودنیکبر این اساس بود که 

دیدند و معتقد بودند دهقانان همچنان بعنوان بعنوان یک طبقه انقالبی نمی

نیروی عمده انقالب در روسیه باقی خواهند ماند. بعبارت دیگر، پروسه جدائی 

اش رشد ی شهرها که الزمهدهقانان از زمین و ترک روستاها بسو

   است در روسیه اتفاق نخواهد افتاد. داريسرمایه

نه تنها معتقد بودند که در روسیه نیروی اصلی انقالب  هاآناین ترتیب به 

اند، بعالوه، و بدالئل باال، عقیده داشتند که ما شاهد مرحله همانا دهقانان

هیم بود، و لذا باید مستقیما در تکامل اجتماعی روسیه نیز نخوا داريسرمایه

 به سوی سوسیالیسم حرکت نمائیم.

 ها قرار داشتند که عقیده داشتند در سوسیال دمکرات ،در برابر این نظر

                                                 
ی به قرار زیر است. همانطور که می دانیم ارزش یک محصول در تولید " مسئلۀ بعدی در تئوری بازار داخل-1 

جزء اول، سرمایه ثابت را جایگزین میکند، یعنی ارزشی که از قبل  -1سرمایه داری به سه جزء تجزیه می شود: 

قسمت  در قالب مواد خام و کمکی، ماشینها و وسایل تولید و غیره موجود بوده است، یعنی آن جزء از ارزش که در
جزء دوم، سرمایۀ متغییر را جایگزین می گرداند، یعنی  -2معینی از محصوِل تمام شده فقط تجدید تولید شده است؛ 

جزء سوم، حاوی ارزش اضافی است که به سرمایه دار تعلق می  -3صرف نگهداری کارگر می شود؛ و باالخره 

اون. و و.و. مطرح می کنیم( که در  -دگاه آقایان ن. گیرد. معموال چنین تصور می شود )ما مسئلۀ مزبور را از دی
تحقق )یعنی یافتن معادل یعنی فروش آنها در بازار( دو جزء اول اشکالی پیدا نمی شود زیرا جزء اول صرف تولید 

چگونه تحقق می یابد؟ شکی نیست  –ارزش اضافی  –و جزء دوم به مصرف طبقۀ کارگر می رسد. اما جزء سوم 

میتواند به مصرف سرمایه دار برسد! لذا اقتصاددانان ما به این نتیجه می رسند که "تنها راه  رهایی از که تمام آن ن
§ ، بطور کلی 2اون.، "طرحها"، ب  -است )ن. « دستیابی به یک بازار خارجی»تحقق ارزش اضافی، « مشکل

تی المقا»و  1883، «راق ملیاو»رج در مند« به بازار الاضافٔه عرضٔه کا»؛ و.و.، 208ص  و بطور اخص 1۵

و بعد(. مؤلفین نامبرده با این اعتقاد که سرمایه داران  179، ص 189۵، سن پترزبورگ، «در زمینٔه اقتصاد نظری
به هیچ طریق دیگری قادر به تحقق محصوالت خود نمی باشند، ضرورت داشتن بازار خارجی را برای یک کشور 

اند که بازار داخلی در روسیه به علت افالس دهقانان و عدم امکان  این عقیده سرمایه داری توجیه می کنند. آنان بر

تحقق ارزش اضافی بدون داشتن بازار داخلی در روسیه به علت افالس دهقانان و عدم امکان تحقق ارزش اضافی 
تازه رسی بدون داشتن بازار خارجی در حال تحلیل رفتن است، در عین حال درهای بازار خارجی به روی کشور 

به همان ترتیبی که ثابت می کنند سرمایه  –که بسیار دیر قدم در راه توسعۀ سرمایه داری می گذارد، بسته است 

داری روسیه پایه و اساسی ندارد، همانطور هم ادعا می کنند سرمایه داری روسیه نوزادیست که مرده به دنیا آمده 
ارجی  نیست بلکه )از لحاظ تئوریک هم( بر مفروضات ناصحیح بنا است، ادعایی که نه تنها مبتنی بر هیچ قرینۀ خ

 !شده است

لنین، توسعه سرمایه داری در روسیه، اشتباهات تئوریک اقتصاد دانان ناردنیک، تئوری ناردنیکی عدم تحقق ارزش 
 اضافه. فارسی، ترجمه ف. فرخی، انتشارات سیاهکل
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ست این  هابلکه مدت وجود دارد،   داريسرمایهتنها امکان رشد  نه  روسیه 

 گذارده است. داريسرمایهپروسه آغاز و روسیه قدم به مرحله 

ها در این مبارزه پلخانف بود. تدا رهبر اصلی سوسیال دمکراتدر اب

پلخانف کسی بود که نقش موثری در معرفی و گسترش مارکسیسم در روسیه 

رو یکی از رهبران شناخته شده و حتی جهانی نظریه  را داشت و از این

 . شدميپردازی سوسیالیستی محسوب 

نوان اولین گروه سوسیال او در ابتدای امر گروهی را تشکیل داد که بع

 عروف بود. بعدا این گروه با گروهدمکراسی در روسیه به نام آزادی کار م

کی شده، حزب سوسیال ی هسوسیال دمکراسی دیگر روسیهای گروه لنین و

 .آورندمیدمکراسی روسیه را بوجود 

یکی از اولین پیکارهای نظری حزب سوسیال دمکراسی در روسیه 

 در داريسرمایهنظرات ناردنیکی مبنی بر عدم امکان رشد مبارزه بر علیه 

ر د پردازان فعال در این مبارزه بود. عقیده اوروسیه بود. لنین یکی از نظریه

در روسیه نه تنها در حال رشد است، بلکه رشد  داريسرمایه کهامر این 

 ها، بر اینگذراند، درست و برعکس نظر نارودنیکسریعی را هم از سر می

را نه میزان  داريسرمایهنظریه اقتصادی قرار داشت که دامنۀ تولید در 

رمایه . یعنی سكندميمصرف و دامنه بازار، بلکه میزان انباشت سرمایه تعیین 

ه ماند، بلکتولید خودش را گسترش بدهد منتظر بازار نمی کهاین دار برای 

زند. گذاری میایهسرمایه الزم را در اختیار داشت، دست به سرم همین که

بوجود  هاآنخود بازار الزم را برای تولیدات داران   سرمایهگذاری سرمایه

 .آوردمی

 دامنه تولید را، میزان   که كردندمي  استدالل   اینطور هاآن، بنا بر این
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. بعبارت دیگر، تولید به بازار بستگی كندميمصرف و دامنه بازار تعیین ن

ها  نارودنیک  ها هم به همان نتیجه گیریوسیال دمکراتندارد. اگر داشت، س

نماید،  د رشدتوانمين داريسرمایهنتیجه که در روسیه   این بهند، یعنی رسیدمی

روسیه هم،   منجمله خودو چون دهقانان هم مفلس بودند و بازارهای جهان، 

ر ه باروپایی غصب و اشباع شده، تکیداران سرمایهبه مقدار زیادی توسط 

 رشد و قدرتمند شدن ندارد، بطور که چشم انداز ايه، طبقي کارگرطبقه

 نادرست است. استراتژیک

و مبارزه با نظریات آنان دو کتاب معروف ها نارودنیکلنین در رد نظر 

نویسد. یکی کتابی تحت عنوان "در خصلت نمایی خود را در آن مقطع می

تخیلی اروپا  هایسوسیالیستنظرات  رمانتیسیسم اقتصادی"، که در آن

های اروپایی بود، مورد نقد کی از رمانتیسیستی هبخصوص سیسموندی را ک

 .  دهدمیقرار 

در روسیه"، در رد  داريسرمایهدر کتاب دیگری هم تحت عنوان "رشد 

در  داريسرمایهکه چگونه   دهدمیها، با آمار و ارقام نشان نظر نارودنیک

 ال رشد و پیشرفت است.روسیه با سرعت در ح

که گفتم رد نظریه اقتصادی  طورهمانها بحث لنین در این کتاب

با تولید  داريسرمایهچرا که از نظر او  وابستگی تولید به مصرف است.

  دهدمی. او نشان آوردمیخودش بازار الزم برای کاالهای خویش را بوجود 

آن به  دیمی است که سابقۀکه بحث وابستگی تولید به بازار یک بحث بسیار ق

   گردد.زمان مارکس باز می

در اوایل قرن نوزده از ها نارودنیکنظریه را این  کهاین  اوال 

تخیلی در اروپا و بخصوص سیسموندی گرفتند. دوماٌ خود  هایسوسیالیست
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اقتصاددان معروف هم این استنتاج غلط را از نظریه آدام اسمیت، 1سیسموندی

اخذ کرده که مارکس هم در  2ی بر یکی بودن تولید و درآمد،مبنانگلیسی، 

 را  هاآن نظرات نادرست هردو،  سیسموندی،   مقابله با آدام اسمیت و

                                                 
بخش کارگران  )مزدها، یا به   -اری از دو بخش تشکیل شده است این تئوری که کل تولید در جامعه سرمایه د - 1

زبان مدرن، سرمایه متغیر( و بخش سرمایه داران )ارزش اضافی(، اختصاص به سیسموندی ندارد و متعلق به او 

 دنیست. او آنرا در کلیت اش از آدام اسمیت به عاریه گرفته و حتی یک گام عقب تر از آن رفته است. تمامی اقتصا

سیاسی بعد از آن )ریکاردو، میل، پرودن و راد برتوس( این خطا را، که تنها بدست مؤلف کاپیتال، در بخش سوم 
از جلد دو، برمال شد، تکرار کرد. ما بعدا اصولی را که اساس نظر او را تشکیل می دهند بررسی خواهیم کرد. فعال 

ن خطا را تکرار کردند. مقایسه ناردنیک ها با سیسموندی از اجازه دهید فقط بدانیم که اقتصاددانان ناردنیک هم ای

اینجهت از اهمیت ویژه برخوردار است که آنها از این تئوری کذائی همان نتایجی را گرفتند که خود سیسموندی 
گرفت. این نتیجه را که در جامعه سرمایه داری ارزش اضافی نمی تواند محقق گردد؛ که ثروت اجتماعی نمی تواند 

وسعه یابد؛ که چون ارزش اضافی نمی تواند در داخل کشور محقق گردد باید دست به دامن بازار خارجی شد؛ و ت

سرانجام، اینکه بحران ها باین خاطر رخ می دهند که، آنطور که ادعا می شود، محصوالت نمی توانند از طریق 
 مصرف کارگران و سرمایه داران محقق گردند. 

 Lenin, A Characterisation of Economic Romanticism 

(SISMONDI and OUR NATIVE SISMONDISTS), Sismondi’s Views On National 
Revenue And Capital.    

برای اینکه تئوری تحقق را بخوبی درک کنیم باید از آدام اسمیت شروع نماییم که بنیانگذار تئوری نادرستی در  -2 

اسی، تا زمان مارکس، هیچگونه تغییری نیافت. آدام اسمیت قیمت یک کاال را به تنها این مورد بود که در اقتصاد سی

دو قسمت تقسیم می کرد: سرمایه متغیر )یا بزبان او مزد( و ارزش اضافه )او "سود" و "اجاره" را با هم ترکیب 

متشابها، او مقدار کل کاالها،   نمی کند ، لذا عمال قیمت را در کل به سه قسمت:مزد، سود، و اجاره تقسیم می نماید.(
یعنی تولید ساالنه را نیز، به همان اجزاء تقسیم نموده و آنها را مستقیما به "درآمد" دو طبقه اجتماعی اختصاص می 

دهد: کارگران و سرمایه داران )یا کارفرمایان و مالکین، آنطور که اسمیت آنها را می نامد(. بر چه اساسی او جزء 

ایه ثابت، را حذف می کند؟ آدام اسمیت نمی تواند این جزء را ندیده باشد، بلکه او فرض اش بر سوم ارزش، سرم
این است که سرمایه ثابت نیز از مزد و ارزش اضافی تشکیل شده است... مارکس این تئوری آدام اسمیت را "حیرت 

ت محصول توسط آدام اسمیت )و انگیز" می خواند... این کنار گذاردن اشتباه آمیز بخش ثابت سرمایه از قیم

همینطورافتصاددانان بعدی( ناشی از درک اشتباه آمیزی است که آنها از مفهوم انباشت ، یعنی گسترش تولید، و 
تبدیل ارزش اضافی به سرمایه در اقتصاد سرمایه داری دارند. در اینجا هم آدام اسمیت سرمایه ثابت را حذف می 

نباشت شده ارزش اضافی، بخشی که به سرمایه تبدیل شده، توسط کارگران مولد کند، با فرض اینکه بخش ثابت ا

مصرف می شود، یعنی تماما صرف مزدها می گردد، در حالیکه در حقیقت امر بخش انباشت شده ارزش اضافی 
و )صرف سرمایه ثابت )وسائل تولید، مواد خام و کمکی( باضافه مزدها می شود. مارکس با نقد این نظر اسمیت 

، "تبدیل ارزش 22، "انباشت سرمایه،" فصل  VIIهمچنین ریکاردو، میل و سایرین( در کاپیتال، جلد ا) بخش 

اضافی به سرمایه،"، "مفهوم اشتباه آمیزتجدید تولید در مقیاسی بطور روزافزون فزاینده" توسط اقتصاد سیاسی(، 
ام اسمیت، که توسط همه جانشینان وی به ارث برده "نشان داده خواهد شد که دگم آد 2اظهار می دارد که در جلد 

(. آدام اسمیت این خطا را برای 1، 612شده، مانع از فهم حتی ابتدائی ترین مکانیزم روند تولید اجتماعی شده است )

آن مرتکب شد که در مورد ارزش محصول و ارزش جدیدا تولید شده ناروشن بود: دومی در واقع خود را به سرمایه 
و ارزش اضافی تجزیه می کند، در حالیکه اولی عالوه بر آن سرمایه ثابت را نیز شامل می شود. این خطا  متغیر

قبال توسط مارکس در تحلیل او از ارزش برمال می شود، جائی که او کار انتزاعی را، که خالق ارزش جدید است، 

 مفید تولید می نماید، متمایز می کند. از کار مفید مشخص، که ارزش قبال موجود را در شکل جدیدی از محصول
Lenin, the develpement of capitalism in Russia, The Views of Adam Smith on the 

Production and Circulation of the Aggregate Social Product in Capitalist Society and 

Marx’s Criticism of These Views 
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 به هر حال لنین در آثار و نوشته های خود نشان  .1رد کرده بوددر آثار خود 

 زبوده است که ا ايهنظریه غلِط وابستگی تولید به مصرف نظری که دهدمی

زمان مارکس در نظرات آدام اسمیت و بعد سیسموندی وجود داشته و مارکس 

با آن مخالف بوده است، و امروز هم از طریق همان کسانی که مورد نقد 

                                                 
ر خصلت نمایی رمانتیسیسم اقتصادی"، پس از اشاره به نقد مارکس از اشتباه تئوریک آدام اسمیت لنین در کتاب "د -1

 .مبنی بر یکی پنداشتن درآمد و تولید  و تکرار مجدد این خطا توسط سیسموندی اظهار می دارد

رف ولید باید با مصقبل از هر چیز سیسموندی از این تئوری اشتباه آمیز آدام اسمیت به این نتیجه می رسد که ت"

منطبق باشد و این که درآمد تعیین کنندۀ تولید است. یعنی بازار تعیین کننده تولید است، و سپس از عدم فهم این مطلب 
من(،  آموزش مربوط به عدم امکان تحقق  -)که تولید است که بازار را به وجود می آورد، نه اینکه بازار تولید را

دد. استداللی که بعدها مشروحأ توسط پرودون تکامل یافت و نارودنیک های ما آن را اضافه ارزش نیز منتج می گر

مرتبأ تکرار می کنند. در حالی که اقتصاد سیاسی تئوریک که در ادامه تکامل خویش دنبال کار کالسیک ها را گرفت 
کامل سرمایه داری به طور با دقت تمام همان چیزی را تدوین کرد که سیسموندی خواهان انکارش بود. این را که ت

اعم و اجاره کاری به طور اخص موجب تنگی بازار داخلی نشده، بلکه آن را به وجود می آورد. تکامل سرمایه 

داری با تکامل اقتصاد کاالیی همراه است و به همان نسبت که تولید برای فروش جای تولید خانگی، و کارخانه جای 
 یز برای سرمایه بازار به وجود می آید." کوستار را می گیرد به همان نسبت ن

  V. I.   Lenin, A Characterisation of Economic Romanticism, (SISMONDI and OUR 

NATIVE SISMONDISTS) 
سپس لنین توضیح می دهد که چگونه "اشتباه بعدی سیسموندی که از تئوری اشتباه آمیز مربوط به تولید و درآمد 

د، آموزش عدم امکان تحقق محصول به طور اعم و اضافه ارزش به طور اخص و ضرورت اجتماعی ناشی می شو

کتاب توسعه سرمایه داری خود نیز نظر پرودون را در  59لنین در ص بازار داخلی، ناشی از این امر می باشد." 

همین خطا را مرتکب این مورد نقد نموده می گوید: جالب است خاطر نشان سازیم که برای مثال پرودون نیز اساسا 

می شود. او می گوید: "آقای الف )که بجای همه صاحبان امالک، صاحبان کسب و کار و سرمایه داران قرار دارد( 
فرانک آغاز می کند، و با آن پیش پرداخت هایی به کارگران که باید در عوض برای او  10000کار و کسبی را با 

اینکه آقای الف باین ترتیب پولش را به کاال تبدیل می کند او باید، در پایان کاال تولید کنند، بعمل می آورد؛ بعد از 

پروسه تولید، مثال یک سال، این کاالها را دوباره به پول تبدیل نماید. ولی مسئله اینجاست که او کاالهایش را به چه 
: صاحبان کسب و کار در یک کسانی بفروشد؟ به کارگران، البته، چرا که در جامعه بیش از دو طبقه وجود ندارد

فرانک دریافت کرده اند تا نیازهای  10000سو و کارگران در سوی دیگر. کارگران، که برای محصول کارشان 

فرانک پرداخت کنند، باین معنا که آنها باید  10000ضروری شان را تامین می کند، حاال بهرحال، باید بیش از 
و سودی که در آغاز سال روی آن حساب می کرده هم پرداخت نمایند. برای اضافه ای که آقای الف بشکل بهره 

واضح است که کارگر تنها با قرض می تواند این مبلغ را تامین کند، و، در نتیجه، او بیش از بیش در فقر و بدهی 

ولید می واحد ت 10فرو می رود. در این حالت دو چیز ضرورتا باید رخ دهد: یا انکه ممکن است کارگر که هر چند 
واحد آنرا مصرف کند، یا اینکه او به کارفرما تنها مبلغی معادل مزدش بپردازد، که در اینصورت کارفرما  9کنند فقط 

خودش دچار ورشکستگی و فالکت می شود، چرا که او سودی روی سرمایه اش ، که در هر صورت از طرف 

 خودش باید بپردازد نمی برد."
Diehl, Proudhon, II, 200, quoted from the compilation "Industry." Articles from 

Handwörterbuch der Staatswissenschaften,* Moscow, 1896, p. 101 

همانطور که خواننده می بیند، این همان مشکل همیشگی است. تنها پرودون آنرا به شکل بهرترتیب خاصی بیان می 
ک های ما را به او حتی نزدیک تر می کند: آنها هم مثل پرودن مشکل کند. و این جنبه خاص فرمولبندی وی ناردنی

 را در تحقق ارزش اضافی )سود یا منفعت در اصطالح پرودن( می بینند.

در مورد این تئوری پرودن مارکس بطور طعنه آمیزی می گوید: "پرودن ناتوانی خود در فهم این" )موسوم به تحقق 
در فرمول بندی نادرست خود: )کارگر نمی تواند محصول خودش را باز خرید  محصول در جامعه سرمایه داری( را

زیرا سودی که به )قیمت تمام (l’ouvrier ne peut pasracheter son proper produit)  کند( آشکار می سازد 

 .Das Kapital, III, 2, 379. Russاضافه می گردد در خود محصول گنجانده شده است. ) ) cost-price -شده
trans., 698 انگلیسی. 61(. لنین. توسعه سرمایه داری در روسیه ص 
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های غلط از آن بعمل رسیده و این نتیجه گیریها نارودنیکبه  اندهمارکس بود

 . كندميورد رد در این م  نظر رزا لوگزامبورگ را همحتی آمده است. لنین 

 

 کاپیتال  نظریه انباشت سرمایه مارکس در رزا لوگزامبورگ و نقد او بر  -2

پردازان بسیار معروف سوسیال رزا لوگزامبورگ یکی از نظریه

نویسد تحت عنوان انباشت سرمایه. های آلمان بوده است که کتابی میدمکرات

قد نرا در کاپیتال  بخشی از نظریه مارکس رزا لوگزامبورگ در این کتاب

ان که علت بحركند ميو بر اساس نقد نظر مارکس این نتیجه گیری را كند مي

نامکفی بودن بازار و عدم امکان تحقق  داريسرمایهاقتصادی در جامعه 

 کاالهای تولید شده است. 

وقتی که کارگران کاالهایی را تولید  داريسرمایهدر نظام  گویدمياو 

همان چیزی است که درآمد و  شودميبه کارگران داده  مزدی که كنندمي

. یعنی در جامعه، تودۀ مردم که دهدمیتقاضای کاالها را در بازار تشکیل 

بگیراند، با همین حقوق و درآمدشان است که میزان و حقوق مزد هاآناکثریت 

مزد بگیرند و هرچه درآمد  تربیش. هرچه كنندميتقاضا در جامعه را تعیین 

ِد خود، و بمیزان خریرود میتقاضایشان برای کاالها باال  ی داشته باشندتربیش

 . كنندميرا محقق  داريسرمایهکاالهای تولید شده توسط 

معادل بخشی از ارزش  دهدمیدار به کارگر اما چون مزدی که سرمایه

ز است. لذا همواره میزان تقاضای کاالها در بازار کمتر  تولید شده توسط او

 ست.  هاآنمیزان تولید شدۀ 

 معادل  ، کل تولیدكندميکه فقط کفش تولید  ايهمثال فرض کنید در جامع
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جفت آن به صورت مزد به کارگران  70جفت کفش است که معادل  100

جفت  70ند توانمي، کارگران با مزد خود تنها بنا بر این. شودميبازگردانده 

جفت  30را خریداری کنند و در نتیجه  جفت کفش موجود در بازار 100از 

مقدار مزدی که به کارگران  . بعبارت دیگر،رودمیباقیمانده به فروش ن

دیگر  10کاالهای تولید شده را محقق کند. اگر %  %70د تنها توانمي دهندمی

از تولید نیز در ازاء خرید مواد اولیه )چرم و ...( و استهالک وسائل تولید و 

طریق به قدرت خرید بازار اضافه می گردد، به  ه از اینقدرت خریدی ک

جفت کفش  20کل تولید، یعنی  20فروش رود، میزان تولید محقق نشده به %

 کاهش خواهد یافت.

چون به شکل  رود میجفت اضافی کفش به فروش ن 20از نظر او این 

ه یدر دست کارگران قرار گیرد، در دست سرما کهاین ارزش اضافی، به جای 

تولید را  %20ن ای هد و واضح است که سرمایه دار هم همگیرميدار قرار 

که به صورت سود در دستش است صرف خرید کاالها و مصارف شخصی 

   .كندميو خانوادگی خود ن

 به وابسته بودن تولید به بازار و معتقد   که کسانی  ، همه این ترتیب به

زا لوگزامبورگ، این نتیجه غلط را مصرف بودند، از سیسموندی گرفته تا ر

دن و نامکفی بو همیشه بحران مازاد تولید داريسرمایهند که در جامعه گرفتمی

در نتیجه همین  داريسرمایهتقاضا برای تحقق کاالها وجود داشته و بحران 

 امراست. 

د. تخیلی هم به آن عقیده داشتن هایسوسیالیستگفتیم این چیزی بود که 

تخیلی به استثمار نیروی کار توسط سرمایه دار  هایسوسیالیست کهاین برای 

مزدی که به  داريسرمایهواقف بودند که در جامعه  بنا بر اینواقف بودند و 

 و چون این شودميبخشی از میزان ارزشی است که تولید  شودميکارگر داده 
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االهای ک  د همهتوانمي، این مزد نبنا بر این، كندميمزد است که بازار را تعیین 

، تا زمانی که استثمار بنا بر اینتولید شده را خریداری و محقق نماید. 

 .باشدميوجود دارد بحران و کمبود بازار نیز جزء الیتجزای آن  داريسرمایه

استعماری کشورهای اروپائی در های سیاستاز نظر لوگزامبورگ 

کشورها برای تحقق همین  این کهآید. چرا همین رابطه است که بوجود می

مازاد تولید است که سعی در استعمار ممالک دیگر و چنگ انداختن بر 

بازارهای کشورهای مستعمرات و نیمه مستعمرات برای رفع بحران خود 

 . كنندمي

 اینكند ميمتمایز   هاناردنیکولی آنچه که رزا لوگزامبورگ را از 

بستگی تولید به بازار عدم امکان از اصل وا هاناردنیکست که او برخالف ا

 . بلکهكندميدر کشورهای عقب افتاده را نتیجه گیری ن داريسرمایهرشد 

د که کشورهای اروپائی با این کار خود کشورهای گیرميبالعکس این نتیجه را 

  ،. چون با صدور کاالكنندميوارد  داريسرمایهیره نظام تحت سلطه را به دا

این کشورها را نیز در مسیر تکامل  ،مناسبات کاالیی عه توس  نتیجه   در و 

 . دهندمیقرار  داريسرمایه

از طرف دیگر هرچند کشورهای اروپائی از طریق مستعمرات باعث 

ل ند این معضتوانمي، ولی نشوندمیدر کشور خود  داريسرمایهتعویق بحران 

در جریان  که همینرا برای همیشه حل کنند. چون کشورهای مستعمرات هم 

، خود نیز با مشکل شوند میکشیده  داريسرمایهصدور کاال به دایره تولید 

نیز   جااین. چرا که در گردندمیمواجه  داريسرمایهاضافه تولید و بحران 

کفاف محقق شدن کل تولید را  شودميمیزان مزدی که به کارگران پرداخت 

رات نه تنها خاصیت به تعویق ست که کشورهای مستعمجا اینو در  دهدمین

 ه دایره ، بلکه خود نیز بدهندمیانداختن بحران در کشورهای مادر را از دست 
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 غلطند. فرو می داريسرمایهبحران 

جهانی را در  داريسرمایهاز نظر لوگزامبورگ چنین وضعی کل 

که ناگهان با یک بحران عمومی و اضمحالل و تالشی  دهدمیوضعیتی قرار 

 . شودميی مواجه عموم

که چگونه نظریه غلط وابستگی تولید به بازار از بینیم میاین ترتیب به 

های روسیه یک طرف به نارودنیک از  تخیلی اروپا هایسوسیالیستطرف 

و از طرف دیگر به بخشی از سوسیال دمکراسی آلمان که رزا لوگزامبورگ 

 .كندمياز رهبران آن بود، سرایت 

این استنتاج را در نقد بخشی از  گفتم رزا لوگزامبورگکه  طورهمان

بعمل آورده بود. چون در سرمایه  داريسرمایهکاپیتال در مورد روند انباشت 

 ايه، چنین نظری دهدمیکه لنین در دو کتاب خود توضیح  طورهمانمارکس، 

خودش بازار خودش را بوجود  داريسرمایهوجود ندارد. بلکه از نظر مارکس 

وابسته به بازار و  کهاین قبل از  داريسرمایه، تولید بنا بر این. آوردیم

ت که اس به اینمصرف باشد، وابسته به انباشت سرمایه است. یعنی وابسته 

 دار است. چقدر سرمایه در دست سرمایه

ه وابسته ب داريسرمایه رشد  میزان   بینیدمی امروز هم اگر نگاه کنید 

د، و میزان گیرمياری است که در هر کشوری انجام گذمقدار سرمایه

ن داراسرمایهدارد که چقدر سرمایه در دست  به اینگذاری هم بستگی سرمایه

 و دولت است.

ید تول رشد  برای  نیافته توسعه    کشورهای  که     است همین   برای 

رهای ها از کشووسایل جذب سرمایه كنندميدر کشور خود سعی  داريسرمایه

ها بتوانند توسعه اقتصادی و رشد دیگر را فراهم کنند تا با کشاندن سرمایه
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در کشور خودشان را محقق کنند. ولی ببینیم لنین این نظریه غلط  داريسرمایه

 . كندميرا چگونه رد  داريسرمایهدر مورد تولید 

یی که فکر هاآنو همه ها نارودنیکرزالوگزامبورگ و گویدميلنین 

نامکفی بودن بازار و وابسته بودن تولید  ناشی از داريسرمایهبحران  كنندمي

 اريدسرمایهبه بازار است، اشتباهشان این است که وقتی صحبت از تولید 

فقط  يدارسرمایهند. بله، اگر اندیشمیفقط به تولید کاالهای مصرفی  كنندمي

نتیجه را گرفت که  این شدمي بنا بر این ،کردمیتولید  کاالهای مصرفی

کارگران که مزدشان را صرف خرید کاالهای مصرفی که خودشان تولید 

سرمایه متغیر کمتر از کل ارزش  یا، از آنجایی که ارزش مزد كنندمياند کرده

اند دهکربودند همه کاالیی را که خود تولید تولید شده است، هیچوقت قادر نمی

یچگاه همه ارش اضافی بدست آمده ه دارانسرمایه  کهبه اینبخرند، و با توجه 

 کی ههمیش بنا بر این، كنندنميرا صرف مخارج شخصی و خانوادگی خود 

   .شدميمقدار کاالی اضافی باقی می ماند که باعث بحران 

ید که از چشم معتقدین به بحران اضافه تول ايهولی بنا به تحلیل لنین نکت 

این ارزش اضافی و سود محقق نشده  داريسرمایهست که  نای هپوشیده ماند

. یعنی سودی را که سرمایه دار در جریان كندميرا صرف تولید وسایل تولید 

 . نمایدمیکارخانجات جدید  برد صرف توسعه تولید و تأسیستولید می

 برای این منظور:

نندگان که تولید ک شودمياوال، باید تقاضای ماشین آالت بکند و این باعث 

شین آالت بر حجم تولید خودشان بیفزایند و برای این کار باید کارگران ما

ند وارد گیرميجدیدی را استخدام کنند. این کارگران جدید هم با مزدی که 

 . كنندميبازار شده، بخشی از کاالهای مصرفی اضافی را خریداری 
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ن ا، خود نیز با استخدام کارگرشودميثانیا، کارخانه جدیدی که تاسیس 

بر دامنه کاالهای مصرفی به بازار  هاآنجدید و پرداخت مزد و روانه کردن 

 افزاید. می هاتقاضا و مصرف کاال

باعث توسعه و کاالهای سرمایه افزایش تولید ماشین آالت  ،طورهمین

، ، مثل تولید فلزاتمربوط می شوندصنایع دیگری که به تولید ماشین آالت 

که بطور موج واری تقاضای کاالهای مصرفی و  دشوميو غیره  مواد معدنی

 هاآنو پی در پی بازارهای جدیدی را برای   دهدمیغیر مصرفی را توسعه 

 . نمایدمیفراهم 

دائماً   كندميکه گذاری با خوِد سرمایه داريسرمایهکه بینیم می بنا بر این

قت اینطور هیچو بنا بر این. 1افزایدبر دامنۀ مصرف و تقاضای جامعه می

وابسته به مصرف و از پیش نیست که آهنگ سرمایه گذاری و تولید خود را 

ختن آن دامنه ابا بکار اند فراهم گرددبلکه، هر زمان که سرمایه  بازار نماید.

 چقدر کارخانجات جدید کهاین ، و ثانیا یابدمیتولید و مصرف نیز گسترش 

 که چقدر پول و دارد به اینتگی بس یابدرشد  داريسرمایه  و  شود  تأسیس

  2باشد. دارسرمایه سرمایه در دسترس

 سرمایه دار همیشه حریص است که سرمایه بینیم میروست که  از این

                                                 
لنین می گوید: "هر چند ممكنست عجیب به نظر بیاید اما مصرف بعد از انباشت یا بعد از تولید توسعه مي یابد.  - 1 

ه آثار لنین، خصلت نمایي رمانتیسیسم اقتصادي، مجموع ".در جامعه سرمایه داري غیر از این نمي تواند باشد
 .155انگلیسي، جلد دوم، صفحه 

 Multiplierاین توسعه موج وار تولید سرمایه داری و مصرف در اصطالح  اقتصادی تاثیرات دنباله دار ) -2 

Effects نام دارد. باین معنی که مثال وقتی ما یک کارخانه تولید ماشین سواری تاسیس می کنیم، این نیست که دامنه )
در حد آن توسعه می یابد. بلکه تاسیس کارخانه مزبور تولید را در صنایع وابسته به صنعت ماشین سازی تولید فقط  

مثل شیشه سازی، الستیک، چرم سازی، فلزات، و ده ها صنعت دیگر که تازه آنها هم باعث توسعه تولید در رشته 

الهای تولیدی و چه در مورد کاالهای های وابسته به خود می شوند، گسترش و تقاضای بازار را چه در مورد کا
مصرفی بطور تقریبا توقف ناپذیری باال می برد. بعالوه، اگر خوب دقت نمائیم وابستگی تولید به مصرف از 

خصوصیات اقتصاد ماقبل سرمایه داری است که در آن، در تولید صنفی، تولید کننده صنعتی که مولدین و صنعتگران 

نرا آمصرف کننده دست به تولید سفارش او می زدند. در حالیکه رها شدن تولید از خرد بودند، با سفارش مصرف 
 از نظامات ماقبل خود متمایز می ساخت.   
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ی را از طریق وام، فروش سهام و طرق دیگر بدست آورد. چون به تربیش

 گذاریدر این یا آن عرصه سرمایه را آنسرمایه داشته باشد  کهاین محض 

 .كندمي

 داريسرمایهکه بینیم میمسئله نگاه کنیم  این بهاز جهت دیگری هم که 

جهانی در مقاطع مختلف با انقالبات تکنولوژیک دامنه تولید و مصرف را 

. برای نمونه در پی انقالب انفورماتیک و اختراع دهدمیوسیعاً گسترش 

ارمند ها کارگر و ککامپیوتر ما شاهد پیدایش صنعت عظیمی هستیم که میلیون

بمیزان   دهدمی هاآنو با حقوق و مزدی که به كند ميرا وارد عرصه تولید 

 افزاید. عظیمی بر دامنۀ تقاضا و مصرف می

، بحث اساسی و کلیدی لنین در دو کتابی که بر علیه بنا بر این

که بر اساس نظرات   دهدمینویسد این است که نشان های روس مینارودنیک

های کس در کاپیتال، نه تنها تولید به مصرف وابسته نیست، بلکه بحرانمار

 هک دهدمی. او با مدارک و اسناد نشان باشندمینیز ناشی از این ن داريسرمایه

به آن عقیده نداشته، بلکه در همه جا، بر   چیزی بوده که مارکس نه تنهااین 

آدام اسمیت و سیسموندی،  منجمله اندهکردمیطور فکر این  کهعلیه کسانی 

نه تنها درست نبوده، ها  نارودنیکنظر بنا بر این  مبارزه نظری کرده، و 

 . است بلکه هیچ ربطی به نظرات مارکس نیز نداشته

من این مقدمه را گفتم تا به بحث اصلی خودمان یعنی مصوباتی که در 

مورد  اینرسد برسیم. مصوبۀ کمینترن در در کمینترن به تصویب می1927

که گفتم تحت عنوان تزهایی در مورد جنبش انقالبی در کشورهای  طورهمان

مستعمرات و نیمه مستعمرات بود. اساس این تزها بر این حکم قرار داشت که 

گویا امپریالیسم در کشورهای مستعمرات و نیمه مستعمرات مثل هند، ایران، 

است، مانع رشد  دادهقرار را تحت سلطۀ آن  هاآنچین و غیره، از زمانی که 
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شده است. این حکم  هاآنشدن  داريسرمایهنیروهای مولده در این کشورها و 

 . دادميتزهای مزبور را تشکیل  اساس

هرچند در  داريسرمایهاین بود که  شدمياستداللی که در این تزها 

کشورهای مادر و اصلی بدون مانع رشد نموده و مسلط شده، ولی همین که 

ا بتواند بازار این کشوره کهاین رسد، برای یش به کشورهای مستعمرات میپا

که بورژوازی  شودميرا وسیله تحقق کاالهای خودش قرار دهد، مانع از این 

در این  داريسرمایهداخلی و ملی این کشورها رشد نموده و در نهایت نظام 

 کشورها غالب شود.

که در مورد امپریالیسم  شودمي این تزها در واقع در جریان بحثی مطرح

که  این ترتیببه   د.گیرميانگلیس و کشور تحت استعمار و سلطه آن هند در 

 داريسرمایها در هند ایآ هدر یکی از جلسات کمینترن بحث بر سر این بوده ک

د این کشور را توانميدرهند  داريسرمایهدر حال رشد است یا نه؟ آیا پروسه 

 مستعمره در بیاورد و نیمه مستعمره کند؟  از صورت یک کشور

  عنی کشوری که استقالل سیاسیی هاین را بگویم که کشور نیمه مستعمر

شور که ک دارد، ولی به دالیل اقتصادی تحت سلطه امپریالیسم است. در حالی

مستعمره استقالل سیاسی هم ندارد. انگلیس هم هند را که مستعمره آن بود 

که  ، ولی ایرانکردمیانداری که در آنجا گذاشته بود اداره فرم  مستقیمأ توسط

استقالل سیاسی و دولت خودش را داشت،  رسمانیمه مستعمره بود، هرچند 

 هانآولی به دالیل اقتصادی وابسته به امپریالیسم انگلیس و روس بود و بدون 

 ست بکند. توانميهیچ حرکتی ن

مستعمره شدن کشورها در ضمن در این مباحثات منظور از نیمه 

ست ک این کشورها با  است. چون تصور این هاآنشدن  داريسرمایه
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 .آورندمیشدن خود است که استقالل سیاسی خویش را به دست  داريسرمایه

این بود  بر سر اصلی که گفته شد در این جلسه بحث طورهماندر هر حال، 

 حال رشد است یا نه؟  در داريسرمایهآیا در هند، مستعمره انگلیس،   که

بحث سوسیال دمکرات   این بحث خیلی اهمیت داشت. همان اهمیتی که

شدن روسیه و  داريسرمایهبر سر رشد سرمایه و امکان ها نارودنیکها با 

ه باستنتاجات تاکتیکی از آن وجود داشت. چنانچه در بحث هند هم اگر شما 

انع رشد نیروهای مولده و ید که امپریالیسم انگلیس مرسیدمینتیجه  این

و ي کارگر طبقهشدن هند است، بالضروره چشم انداز رشد  داريسرمایه

ید که رسیدمینتیجه   این بهید و دادميانقالب سوسیالیستی را در هند از دست 

 ست سلطه امپریالیسم را برطرف کنید. بایميدر گام اول 

ده در یک جامعه است، چون وقتی که امپریالیسم مانع رشد نیروهای مول

ا بر بناست که مجری انقالب سوسیالیستی است.  ايهدر عمل، مانع رشد طبق

، ردندكميالل دطور استاین  کهو احزاب سوسیالیستی  هاکمونیست، برای این

 ايهمبارزه با امپریالیسم بمنظور تامین استقالل و آزادی ملی به مهمترین مسئل

 . شدميتبدیل گرفت میقرار  هاآنکه در برابر 

ز بلشویکی چشم اندا هایتاکتیک  در تزها و  که اگر دقت کنید در حالی

برای آزادی ملی هم جانانه ها که بلشویکدیگری مورد نظر بود. درست است 

حکم مبارزه کلیدی و اصلی را  هاآن، ولی آنچه که برای كردندميمبارزه 

مپریالیسم، بلکه آزادی طبقاتی و داشت، نه آزادی ملی و مبارزه بر علیه ا

مبارزه بر علیه سرمایه بطور کلی ،چه سرمایه داخلی و ملی و چه سرمایه 

 امپریالیستی، بود. 

  بسط مبارزه طبقاتی تربیشدر مبارزه با امپریالیسم هم  هاآناز اینرو، 
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 ندكردميبا تکیه بر دهقانان سعی  کهاین را در نظر داشتند. یعنی در عین 

نقالب دمکراتیک را به پیروزی برسانند، ولی در درون انقالب دمکراتیک، ا

در درون مبارزه دمکراتیک، در درون مبارزه ملی، و در درون مبارزه بر 

رای و مبارزه ب هاجنبشعلیه امپریالیسم همواره به تضادهای طبقاتی درون این 

ی که به حد کافی توجه داشتند و در مواجه با این تضادها، هنگام هاآنبسط 

 زمین که ضد سرمایهقانان بی، در کنار کارگران و دهندیافتمیشدت رشد و 

   ند.گرفتمیقرار بودند، 

برای همین بود که در قطعنامه های کنگره دو همواره تأکید بر این بود 

ست از جنبش دهقانان بی زمین و بایميهاکمونیستملی،  هایجنبشکه در 

رابر بورژوازی حمایت کنند. در حالیکه آنچه که ما در در بي کارگر طبقه

چین دیدیم خالف این بود که حتی در مرحله دمکراتیک آن که حول تضاد میان 

و مالکین چین جریان داشت، کمینترن داران سرمایهکارگران و دهقانان با 

 بجای تشدید این تضاد و تکیه بر کارگران و دهقانان، از بورژوازملی و مالکین

 . كندميوابسته به کومین تانگ حمایت 

آیند و مطرح ، وقتی در این تزها استالین و هواداران او میبنا بر این

رشد نیروهای مولده است، و برای اثبات آن بر   که امپریالیزم مانع كنندمي

تکیه  اندهیک اصل اقتصادی نادرست که قبال مارکس و لنین با آن مبارزه کرد

برای مشی نادرست و ضد بلشویکی خود، یعنی خواهند ميقع، ، درواكنندمي

همان سیاستی که در چین منجر به شکست انقالب شد، توجیهات تئوریک 

 بتراشند. 

منظور از این مباحث  که در این تزها خواهیم دید، طورهمانچون 

های نادرست از کشورهای مستعمرات و نیمه مستعمرات اقتصادی و تحلیل

نتیجه نهایی برسند که از آنجایی که امپریالیسم مانع  به اینست که این بوده ا
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، همه نیروهای ضد بنا بر اینرشد نیروهای مولده و پیشرفت جامعه است، 

امپریالیست باید متحد شده، و یک جبهه ضد امپریالیستی که بورژوازی ملی 

با هم و داخلی هم در آن شرکت داشته باشد را بوجود آورند، و خالصه همه 

   بر علیه امپریالیسم مبارزه نمایند.

دانیم در چین به کار بردند و از این راه این همان تاکتیکی بود که می

را به مسلخ خونین بورژوازی کشاندند. همان تاکتیکی که حزب ي کارگر طبقه

ست. همان تاکتیکی که جنبش چپ در ایران نیز  توده هم همواره در پی آن

هم م طول حیاتش، جز در موارد نادر، به کار برده و مکررا متاسفانه در تما

   .است هخوردشکست بخاطر آن 

 هایاکتیکتتفاوت تاکتیکی کمینترن با  که چگونهبینیم می، بنا بر این

دئولوژیک، به تمایزات ایهبلشویکی در مسئله چین، در جریان بسط مبارز

ا در رابطه بآید میمینترن انجامد. یعنی کترین سطح میايهتئوریک در پای

که در آن به جای بسط مبارزه طبقاتی، به كند ميچین سیاست غلطی را اتخاذ 

جای تکیه بر مبارزه کارگران و دهقانان بر علیه سرمایه امپریالیستی و سرمایه 

داخلی، به تاکتیک اتحاد چهار بلوک، یعنی متحد شدن نیروهای انقالبی با 

وده، بها امپریالیستوجه مشترکشان تنها مخالفت با که  کارسازشبورژوازی 

، و وقتی این تاکتیک در اثر خیانت بورژوازی با شکست شودميمتوسل 

خودش، در نظرات   د، برای توجیهگیرميمواجه گشته و مورد انتقاد قرار 

تئوریک مارکسیستی که قبال مورد بحث مارکس بوده و در جنبش کمونیستی 

 ، و ازكندميتجدید نظر  اندهمورد قبول قرار گرفت ايهیبه عنوان نظرت پا

ناقض ت هابلشویکرسد که به کلی با نظریات مارکس وخالل آن به نظریاتی می

صورت یک حزب و ارگان کارگری   این بهد. نقرار دار هاآنداشته، در مقابل 

 ا هحزب غیر مارکسیستی که پایگاه طبقاتی خود را ر یک  بهو مارکسیستی 
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 .شودميشده است تبدیل کرده، دنباله روی بورژوازی 

های رویزیونیستی است که بعدا تحت نام همین نظرات و تئوری

مارکسیسم توسط حزب کمونیست شوروی و چین به تمام نقاط دنیا صادر شده 

یی را که در ایران، هند و سایر نقاط هاکمونیستجدید نسل برای یک دوره و 

داده، شستشوی مغزی  پردازند،آمده، به مبارزه مید بوجودر دهه شصت 

 د. کشنمیرا به انحراف  هاآنمبارزه 

، هرچند خود را سوسیالیست و کمونیست هاکمونیستاین نسل جدید 

های مارکسیستی ترین نظریاِت خود، از اصول و ایدهايه، ولی در پایدانندمی

 خوانند، بلکه دراقعیات نمینظراتی که نه تنها با و .شوندمیبکلی منحرف 

تناقض کامل با اصول نظری مارکسیستی بوده و برای همین هم همواره موجب 

 اند. شکست و ناکامی نیروهای چپ شده

امروزه ما شاهد  کهاین ن بحث دیگر ارزش عملی ندارد. برای ای هامروز

این هستیم که در همه جا کشورهای تحت سلطه عمال به دایره تولید 

 اند. خود این واقعیت نشانگر پوچی تزهای کمینترن است. پیوسته داريمایهسر

درست است که امپریالیسم در مرحله اول كند ميدر بحث هایی که لنین 

تکامل خودش برای تصرف بازارها جلوی رشد بورژوازی ملی در کشورهای 

 حاج امیند. چنانچه مثالٌ در ایران وقتی گیرميمستعمره و نیمه مستعمره را 

 ملی به تقلید از کشورهای اروپائی دست به تاسیسداران سرمایهها و الضرب

زنند، این کارخانجات در اثر ورود های شیشه سازی و غیره میکارخانه

. چرا که کشورهای استعماری با زد و شوندمیکاالهای خارجی ورشکست 

و امتیازات گمرکی و بند با دربار و مقامات فاسد دولتی در ایران از مقررات 

 را به زیان تولیدات داخلی تسهیل   که ورود کاالهای خارجی  ايهمالیاتی ویژ
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 . شوند میبرخوردار  اندهکردمی

اروپائی در سیر تکامل خود در مرحله  داريسرمایهاین دورانی است که 

مد نظر داشته صدور کاال بسر برده و از اینرو تصرف بازارهای خارجی را 

در مرحله صدور سرمایه خود باعث بعدا  داريسرمایه. اما همین است

در مستعمرات شده، کشورهای مزبور را به دایره  ايانهگسترش تولید کارخ

 کشاند. می داريسرمایهتولید 

  را توضیح بدهم. اگر یادتان ايهخب، الزم است در این بحث چند نکت

ئله با مس هاسوسیالیستخورد جایی که بر باشد قبال برای شما گفتم از آن

 نندكميی را که اتخاذ هایتاکتیکرو،  ک برخورد علمی است، از اینی همبارز

. مثل تحلیل از آورندمیبر اساس تحلیل مشخصی است که از شرایط بعمل 

چگونه  کهاین نیروهای مولده چیست، و  نیروهای مولده، این که موانع رشد

 ارزه کرد تا جامعه بتواند به جلو حرکت کند. ن موانع مبای هباید بر علی

های مشخص است که در هر موردی بهر حال، بر اساس این تحلیل

ل به شکخواهد مي. مثل مهندسی که وقتی كنندميشان را تعیین هایتاکتیک

خانه قرار است این  کهآن شرایطی آید میدرست و علمی خانه بسازد، ابتدا 

وضع   استواری و جنس زمین،  ، مانندكندميرسی در آن ساخته شود را بر

 های آن و غیره. بر اساس این فاکتورهاآب و هوا، میزان شیب و پستی و بلندی

 کشد. ست که نقشه خانه را می

 همانطور است وطور ا مبارزه همینهم نحوه برخوردشان ب هاکمونیست

  مشخص از شرایطگفتم بحث تحلیل   هاناردنیکلنین با هاي بحثکه من در 

در روسیه در حال رشد است یا نه، عمال به دو  داريسرمایها یآ هروسیه ک

از جمله از این جهت   هابلشویکگردد وتاکتیک کامال متمایز از هم منتهی می
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که تحلیل درستی از شرایط مشخص شوند  میدر حرکت خودشان پیروز 

در روسیه در حال  داريیهسرماکه چون  كردندمي. یعنی فکر دهندمیبدست 

نا بر بیک نیروی در حال افزایش بوده و ي کارگر طبقه بنا بر اینرشد است، 

، به جای رفتن به روستاها و کار در میان دهقانان، باید بطور عمده روی این

برعکس، چون به امکان رشد  ،هاد، و ناردنیکننتکیه کي کارگر طبقه

ودند، کار در میان دهقانان را مبنای فعالیت خوشبین نبدر روسیه  داريسرمایه

مال آنان را برهای سیاستخب، انقالب اکتبر شکست کلیه   .دادندميخود قرار 

 درست بود.  هابلشویک ساخت و نشان داد که تحلیل

بین تاکتیک و تحلیل مشخص رابطه   هاکمونیستبرای  بنا بر این

به مبارزه ناشی  هاآنرد تنگاتنگی وجود دارد که از خصلت علمی برخو

رو، هر جا که تاکتیک نادرستی بکار برده شود، بحث بر سر  . از اینشودمي

زی . چیشودميآن خود بخود به بحث بر سر تحلیل مشخص از شرایط کشیده 

که در مورد کمینترن هم اتفاق افتاد. یعنی وقتی کمینترن سیاست و تاکتیک 

 و مبارزه ضد امپریالیستی را جایگزین شناخته شده بلشویکی را کنار گذاشت

مبارزه طبقاتی کرد، یعنی به جای سازماندهی جنبش مستقل کارگری در چین 

ست و حزب کمونی شددست به کار سازماندهی جنبش خلقی و ضد امپریالیستی 

حزب خلقی  یک  بهتبدیل  داريسرمایهچین را از یک حزب کارگری و ضد 

بلکه بتواند با چیانکایچک، یعنی بورژوازی چین و ضد امپریالیستی نمود تا 

 ريداسرمایهیکی شود، و خود این مجوزی شد تا بتواند با نیروهای ارتجاعی 

، بلکه ضد  داريسرمایهک نیروی ضد ی همتحد گردد )چون وقتی شما ن

، مجازید که با همه نیروهای ضد امپریالیست بنا بر اینامپریالیست هستید، 

ازی ملی متحد شوید(، و وقتی با اتخاذ این تاکتیک شکست منجمله بورژو

ا خود تا آنج شکست خورده و نادرستخورد، برای توجیه و دفاع از تاکتیک 
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 داريیهسرماپیش رفت که از آنچه هم که قبال مارکس و لنین در تحلیل اقتصاد 

 ک مقوله اساسی در تولیدی هو مکانیزم تولید آن و رابطه تولید و مصرف ک

های تئوری  متوسل به ،بودند، عدول نمودهو نوشته است، گفته  داريسرمایه

 ناردنیکی که به کلی با واقعیت کشورهای تحت سلطه تناقض داشت، شد.

وقتی مصوبات کمینترن را برایتان بخوانم، آنگاه متوجه خواهید شد که   

ح تمام آنچه که تحت عنوان مارکسیسم از طریق ادبیات رایج باصطال

ایرانی فرو شده بود، هیچ ربطی های کمونیستبه مغز ما زمان  آنکمونیستی 

 به مارکسیسم و سوسیالیسم نداشت.

که هرجا که ما  دهندمیمباحثات نشان این  کهست  نکته دیگر این  

سوسیالیستی بوده است، و م بخاطر عدول از نظرات علمی و ایهشکست خورد

 ها دوران سوسیالیسم بعنوانبا این شکست كنندميهمه آن کسانی که فکر  دوم

فهمند که در واقع آنچه که ، میاست شکست خورده تمام شده يهیک تجرب

 های غلط آنان از مارکسیسم بوده است. شکست خورده برداشت

جالب این است که وقتی من این مصوبات را برای شما بخوانم متوجه 

 آیند. ولی بعد تعجبقالبی و درست مینظر انه ب خیلی خواهید شد که در ظاهر

 مرتضيخواهید کرد وقتی بدانید نظرات سوسیال رفرمیستی حزب توده، 

بخش خالصه و  ، پیکار، رزمندگان،های فداییمحیط ، راه کارگر، چریک

 کمینترن  بزرگی از چپ دقیقا ادامه همین تزها و نظرات غیر مارکسیستی

   .بود

جنبش انقالبی در   مورد  "تزهایی در تزها  نام این که گفتم  طورهمان

 مستعمرات و نیمه مستعمرات" است که توسط کوزنین به نمایندگی از طرف 

 . در این تزها آمده است:شودميهیئت اجرائیه کمینترن ارائه 
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در هر کشور امپریالیستی راه رشد و تکامل نیروهای مولده را پیموده است. اما  داريسرمایه"استثمار 

که توسط بورژوازی انگلیسی، فرانسوی یا هر بورژوازی  داريسرمایهاشکال مخصوص مستعمراتی 

كند ميد، در تحلیل نهائی، رشد و تکامل نیروهای مولدۀ مستعمرات مربوطه را سد گیرميدیگر صورت 

 ". شودميو تنها به حداقلی از ساختمان و سازندگی )راه آهن، بنادر و غیره( دست زده 

 ،در می آورندوقتی کشوری را تحت سلطه خود ها امپریالیستی یعن

ند و فقط در یک حد معینی گیرميدر آن کشور جلوی رشد نیروهای مولده را 

 ی مزبورکشورها  و خارج کردن مواد خام از رای صدور کاالهای خودکه ب

آهن دست به احداث بندر یا راهالزم است، دست به سازندگی می زنند. مثال 

 هاینا. رفتاشتباه گ داريسرمایهزیربنای تولید نباید با را  هااین. زنند يم

برای غارت و بردن مواد اولیه و آوردن داران سرمایهچیزهایی است که 

یم بینمیگوید. در حالی که  را کمینترن می هااینسازند. کاالهای خودشان می

ال که کامچیز دیگری  ،كردم ها یادپیش تر از آن در همان دو کتابی که ،لنین

در کتاب  ویگوید. میبا متن موجود در تزهای مزبور در تناقض است، 

  :دبصراحت اظهار می دار "داريسرمایه"امپرالیسم به مثابه باالترین مرحله 

 تاثیر بخشیده و بسی بر سرعت این  هاآن داريسرمایهدر تکامل  "صدور سرمایه به کشورهای دیگر

   1افزاید.".تکامل می 

 برهم  د، بلکه بسیگیرميرا ن داريسرمایهیعنی نه تنها جلوی رشد 

 :دهدمیادامه  لنین. سرعت آن می افزاید

ک سلسله از کشورهای عقب مانده اکنون ی هسازد این است ک"و آنچه امکان صدور سرمایه را فراهم می

ا شروع ی هاحداث گردید هاآنمده راه آهن در اند. خطوط عجهانی داخل شده داريسرمایهدیگر به دایره 

   2به احداث شده و موجبات اولیه برای تکامل صنعت فراهم گردیده".

                                                 
لنین ایلیچ والدیمیر، امپریالیسم بمثابه آخرین مرحله سرمایه داری، فارسی، ترجمه مازیار، تاریخ و ادبیات  -1 

 مارکسیستی. 
  78همانجا، ص  -2 
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ی ک سری هاین است ک شودميپذیر صدور سرمایه امکان کهاین یعنی علت   

جهانی شده  داريسرمایهو دایره تولید  داريسرمایهاز کشورها وارد مرحله 

احداث گردیده و یا شروع به احداث شده.  هاآنه راه آهن در اند. "خطوط عمد

 موجبات اولیه برای تکامل صنعت فراهم گردیده و غیره و غیره". 

ط به رب بیکمینترن   یعنی لنین درست آنچه امثال بنادر و راه آهن را که

ورود و خروج تسهیل فقط برای را  هاآنساختن و  داندمی داريسرمایهتولید 

، بالعکس، موجبات اولیه تکامل صنعت قلمداد داندمیها امپریالیستهای کاال

سند مزبور، یعنی همان تزهایی در مورد جنبش  اجازه دهید ببینیم. كندمي

 چه می گوید. باز مستعمرات و نیمه مستعمرات، 

ورهای شد، بلکه در کگیرمي"علی العموم تبدیل مواد خام به تولیدات صنعتی در مستعمرات صورت ن

آید مید. سودی که در مستعمرات به دست گیرمي، و قبل از همه، در کشورهای مادر انجام داريسرمایه

غالباً در آنجا در امور تولیدی به کار برده نشده، بلکه از کشور خارج شده، در کشور مادر و یا در 

ترتیب استثمار  به این ، مثالً در انگلیس.شودميمناطق توسعه جدید امپریالیسم سرمایه گذاری 

مستعمراتی طبق گرایش اساسی خود به مثابه عامل کند کننده در تکامل نیروهای مولده مستعمرات به 

کشور   مثابه غارت ذخایر طبیعی و قبل از هر چیز به عنوان استحاله کننده ذخایر نیروهای مولده

 "كندميمستعمره عمل 

اروپایی وقتی  داريسرمایه ،شودميبعبارت دیگر در این تزها عنوان 

مواد خام را از این کشور كند ميسعی  دهدمیکشوری را تحت سلطه قرار 

خارج کند و در کشور خودش یعنی در کشورهای اروپایی صرف تولید کاال 

بکند و این کاالها را به همان کشوری که مواد اولیه را از آنجا وارد کرده 

ه ایران مواد اولی  مثال در کشوری مثل که ایناست، صادر نماید. یعنی به جای 

داخلی صرف تولید کاالهای مصرفی بشود و چرخۀ تولید داران سرمایهتوسط 

استخراج گسترش دهد،   و گردش سرمایه در داخل ایران را به حرکت درآورد،

در انگلیس و کشورهای اروپایی  داريسرمایهاین مواد کمک به رشد تولید 
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اگر مواد اولیه به جای صدور، در داخل کشور، صرف تولید  . چرا کهنمایدمی

بلکه با رشد  نمودميدر ایران رشد ي کارگر طبقه، نه تنها شدميکاال 

. ولی آنچه که در عمل رخ یافتمیبورژازی داخلی، ثروت جامعه هم افزایش 

د وام وكند مياین روند را قطع آید میست که کشور امپریالیستی  این  دهدمی

در کارخانجات داخل ایران صرف تولید  کهاین اولیه استخراجی را، به جای 

کاال نماید، در کارخانجات انگلیس مصرف نموده و کاالهایی را که قرار بود 

را به خارج  هاآندر داخل تولید شود، خود تولید کرده و  به کمک مواد مزبور

 . نمایدمیصادر 

ست از قِبَل استثمار کارگر بایمين که آن ارزش اضافی که ای هنتیج

و باعث رشد  دادميافتاد و آن را رشد دست سرمایه دار ایرانی می  ایرانی

، عمال باعث پیشرفت شدميو پیشرف صنعتی در خود ایران  نیروهای مولده

. در نتیجه کشوری مثل ایران عقب افتاده باقی شودميانگلیسی  داريسرمایه

استدالالتی است که  هااین. كندميلده آن رشد پیدا نماند، و نیروهای مومی

   بالصراحه در تزهای کمینترن مندرج است.

است کمینترن برای توضیح سی  نظرات نظراتی است کهاین  کهبرایتان گفتم 

اش در سایر کشورهای غیر اروپایی تدوین خودش در چین و بعد سیاست کلی

 نبشج یک  بهکه جنبش کارگری را است  به این. سیاستی که معطوف كندمي

روی بورژازی ملی تبدیل نماید و نیروی جنبش را در دنباله ضد امپریالیستی

ر به کا اندهشدکه حاال رقیب شوروی و کشورهای اروپایی مبارزه با آمریکا 

ا ر هاآنخود را کنار بزند و کشورهای تحت نفوذ  طریق رقبای از اینبرده، 

ورد. یعنی دیگر مسئله انقالب کارگری برایش مطرح تحت کنترل خود در آ

 نیست. 

 از جمله در ایران هم تمام هم و غم کمینترن ، از این مقطع به بعد، و 
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از آن، این است که به نحوی بتواند ایران را از زیر نفوذ  کمی پیشترحتی 

م هآمریکا و انگلیس خارج نموده، در دایره نفوذ خود قرار دهد. برای این کار 

نا بر باولین قدم این است که نفوذ امپریالیسم را در این یا آن کشور قطع نماید. 

 هب  نیروهای کارگری وابسته به خود راكند ميو برای این منظور سعی  این

 د.بکشانضد امپریالیستی صرفا مبارزه  یک 

بیرون  دان تاریخسوسیالیسم خلقی دوباره از زبالهترتیب است که این  به

به احزاب ضد  حزاب کارگری در سراسر جهانحزب توده و اشیده شده، ک

راه  از سوسیالیستی وامپریالیستی تغییر ماهیت داده، با از دست دادن چشم اند

در دست  ايههای خلق و ضد امپریالیستی، عمال به وسیلجبهه اندازی

 . شوند میبورژوازی برای جلوگیری از انقالب کارگری تبدیل 

ه کبینیم میست که وقتی ما به جنبش چپ ایران نگاه کنیم  رو از این

چپ  تربیشکمونیستی باشد یک جریان  چپ و واقعاک جنبش ی کهاین بیش از 

ر بخاطمثل حزب توده،  ،ضد امپریالیستی است، و در بخش هایی از آنملی و 

ت الیسضد امپرییک نیروی حتی وابستگی برده وارش به امپریالیسم شوروی، 

 د: تزها در ادامه می گوین بحساب نمی آید. هم

های را به ویژه در دهات که پایه داريسرمایهکوشد اشکال استثمار ماقبل "امپریالیسم در همه جا می

ه و حفظ کرد  دهدمیربائی را تشکیل داران سرمایهپیمانان ارتجاعی آنان یعنی فئودالها و موجودیت هم

 دوام بخشد". 

امپریالیسم وقتی وارد کشور  ی مزبورتزهاطبق بینید میه ک طورهمان

ها و رباخواران بر علیه بورژوازی ملی یکی با فئودال شودميمستعره 

جلوی رشد  را حفظ نموده، داريسرمایهتا اشکال استثمار ماقبل ، شودمي

 گیرد. بملی را  داريسرمایه

 بر   وقفهبارزه بیبجای تز بلشویکی مک چنین تحلیلی ی هطبیعی است ک



 322                                                               و مسئله شرقجهانی   تئوری انقالب

________________________________________________ 

همان بورژوازی ملی است،   جااینعلیه بورژوازی لیبرال و داخلی که در 

 . شودمياتحاد با آن تبلیغ 

قطعنامه "تزهایی در مورد جنبش انقالبی در مستعمرات و نیمه 

  :دهدمیطور ادامه  مستعمرات" این

بزرگتر خود برای صادرات کار  "و در این میان کشاورزی کشورهای مستعمره مجبور است در بخش

 ". شوند میآزاد ن داريسرمایهماقبل  کند ... ولی بدین وسیله دهقانان بهیچوجه از قیود

، در کشورهای تحت سلطه شودميوقتی در این تزها گفته  ،بنا بر این

دد گرامپریالیزم مانع رشد نیروهای مولده است، الجرم، این نتیجه حاصل می

اند عمرات و نیمه مستعمرات تا وقتی که تحت سلطهکه کشورهای مست

نیمه  -. به چه شکلی باقی می مانند؟ به شکل نیمه فئودالشوندمین داريسرمایه

 مستعمره. 

من برای شما گفتم که نظرات مائو ادامه نظرات استالین است. مائو نه 

تحت  اکه بعد ايه، بلکه نظریكندميتنها هیچ وقت با این مصوبات مخالفت ن

 دقیقا بر اساس همین تزهاست.  دهدمیعنوان دمکراسی نوین ارائه 

 ،نیست که دمکراسی نوین مائو مورد اعتقاد راسخ آقای محیط دلیلبي

او  . چونباشدمي ،كندميکه وی هم از همان آبشخور تئوریک استالینی تغذیه 

ایع ست و صنمستعمره ا -ران هنوز یک کشور نیمه فئودالای ههم معتقد است ک

 هنتیج درصنایعی وابسته به امپرالیزم، قالبی و تصنعی، کمپرادر، و   ایران

اند. این نظرات اساساً مبانی نظری حزب توده، داريسرمایهماهیتاً غیر 

   .دهندمیها و احزاب چپ ناسیونالیست را تشکیل مائوئیست

ای دو مائو نیز معتقد است که در کشورهای تحت سلطه، انقالب دار

مرحله متفاوت و متمایز از هم است. مرحله اول مرحله دمکراتیک و ضد 
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ي بقهطامپریالیستی که از آنجایی که امپریالیسم مانع رشد نیروهای مولده است 

، دهقانان و بورژوازی ملی و در یک کالم همه نیروهای ضد کارگر

شکیل الیزم را تامپریالیستی باید متحد شوند و جبهه متحد خلق بر علیه امپری

وقتی که امپریالیزم را کنار زدند، در مرحله دوم، اگر این جبهه تحت  دهند.

م حرکت به سوی سوسیالیس ي کارگرطبقهباشد، آنوقت ي کارگر طبقهرهبری 

  .كندميآغاز را 

در این جبهه هژمونی نداشته باشد انقالب ي کارگر طبقههم اگر 

که ، بلرود میبر باد نه تنها  ه،دای افتاش بدست بورژوازدمکراتیک رهبری

جنبش کمونیستها نیر به همراه آن قتل عام و که در چین دیدیم  طورهمان

 . شودمينابود کارگری 

 در جنبش دمکراتیک ي کارگرطبقهکه رهبری  ست جانای هاما تمام مسئل

یق از طر تر قابل تصور نیست، یاو راه بیشد برقرار شود.د توانميچگونه 

ژازی داخلی و ملی، آنطور که در مصوبات با بور وقفهبی ي طبقاتيمبارزه

کنگره دو کمینترن توسط روی و لنین تدوین شد، و یا از طریق سازش و قبول 

رهبری بورژوازی، آنطور که در کنگره ششم کمینترن توسط استالین و 

ه حظن كه مالچنا، كه همشودميمائو توصیه توسط در دمکراسی نوین چنین هم

 . خوردچشم نمیه باثری از مبارزه طبقاتی  نیزدر نظریه مائو  كنیدمي

، تز مائو مبنی بر این که به جز کشورهای اروپایی بقیه هر حاله ب

رن کمینت ايهبر همان اصل پای  اندنیمه مستعمره -کشورها همگی نیمه فئودال

در روهای رشد مولده قرار دارد که امپریالیسم از آنجا که مانع رشد نی

این کشورها وارد مرحله  دهدمیاجازه ن بنا بر این استکشورهای تحت سلطه 

گذشته از قول لنین و مارکس هاي بحثشوند. در حالی که در  داريسرمایه

گی نظریه انحرافی وابستمبتني بر اساس در اصل، از آنجایی که این  کهدیدیم 
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نیم بیمییر واقعی و نادرست است. عمأل هم تولید به بازار قرار دارد، چیزی غ

خ انقالبی رلزوما  هاآندر   کهاین تقریبا تمامی کشورهای تحت سلطه، بدون 

به کشورهای   دهد، توسط خود امپریالیسم و به خاطر مصالح اقتصادی آن

 خوانیم:حال در تزها می با این. شوندمیتبدیل  داريسرمایهکامال 

ت جاد صنایع ساخت ماشین آالایهنها به صنعتی کردن واقعی کشور مستعمره و بویژ"در این اوضاع نه ت

که اهمیت حیاتی دارد تا بتواند رشد مستقالنه نیروهای مولده را به پیش برد توجه و مساعدتی نمی گردد، 

 ". شودميبه تعویق انداخته  مهم توسط کشور مادر عمداٌ  این کهبل

 گوید:و بعد می

خر امپریالیسم حاکم به مثابه استثمارگر در برابر کشور مستعمره قبل از هر چیز یک انگل "در کالم آ

 مکد". است که از ارگانیزم اقتصاد این کشور خون می

خب، طرفداران این نظریه مثال وقتی در ایران با رفرم ارضی شاه که 

بین  ا ازهرحال، بقایای تولید فئودالی ره هرچند یک رفرم از باال بود، ولی ب

مواجه  نمودميتبدیل  داريسرمایهجامعه کامال  یک  بهران را ای هبرده و جامع

تناقض دارد،  هاآند، چون عمال می دیدند که چنین رفرمی با تزهای نشدمي

ها فرماین رگفتند ميزدند و ها میبجای نقد نظرات خود، دست به نفی این رفرم

ب وقتی بدین ترتی  د.نزم را در ایران از میان بردارد فئودالینتوانميو ن اندقالبی

ند، گرفتیمک تحلیل غیر واقعی در برابر تغییر و تحوالت جامعه قرار ی هبر پای

 . ندكردميمغایرت داشت، نفی  هاآنجمله واقعیت را که با تحلیل از هر چیزی، 

ای رتزهایی بودند که توسط هیئت اجرائیه کمینترن ب هااینهرحال، ه ب

که گفتم این تزها در رابطه با  طورهمان. شوندمیتصویب به کنگره ارائه 

در حال  داريسرمایها در هند یآ هاین مسئله ک انگلیس و هند، و در رابطه با

. در جریان بحث دو هیئت نمایندگی، یکی هیئت شوندمییا نه ارائه است رشد 
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ع ن تزها موضای هبر علینمایندگی هند، و دیگری هیئت نمایندگی انگلیس، 

 . كنندميگیری 

خیلی جالب است تزها در مورد امپریالیسم انگلیس و نقش آن در هند و 

یی که از این دو کشور در این کنگره هاکمونیستخود وضعیت هند است. 

، از آنجائی که با مسائل از نزدیک آشنا هستند، هر دو بر كنندميشرکت 

 ، و کم و بیش دیگران بر له آن . كننديمن تزها موضع گیری ای هعلی

 .كنندميصف آرائی ، در مباحثات کنگره دو طرح در برابر هم در واقع

یکی طرح کوزنین و دیگری طرح هیئت نمایندگی انگلیس که آنهم برای 

 . شودميتصویب نهایی به گنگره ارائه 

حول هند و سیاست  تربیشکه گفتم هسته اصلی بحث که  طورهمان

ا مستعمرات در حال نیمه یآ هزند، بر سر این مسئله است کنگلیس دور میا

آیا امپریالیسم از صنعتی شدن  اند،شدن داريسرمایهمستعمره شدن، یعنی 

  .نمایدمی یا بالعکس، این پروسه را تقویت، كندميمستعمرات خود جلوگیری 

بودند که  معتقداز هیئت نمایندگی انگلیس کالً تمامشان به استثنای مرفی 

انگلیس به منظور بهره برداری از کار ارزان در حال صنعتی کردن هند است. 

ن هیئت که نماینده کمیته اجرایی کمینترن در ای هیکی از اعضای برجست

 انگلیس است، در مخالفت با اسناد پیشنهادی کوزنین اظهار می دارد. 

اهی . کافی است نگاه کوتكندميصحبت  داريرمایهس"رفیق کوزنین در مورد مستعمرات قدیمی و دنیای 

ه اد آوریم زمانی کیهتضادهایی که در این تزها وجود دارد آشکار گردد. ب به هند کنونی افکنده شود تا

 اعتصابات در این ترینهترین و سرسختانما شاهد طوالنی شودمين تزها و مسئله هند بحث ای هدر بار

است. اگر  داريسرمایهنتیجه رشد  هااینها هزار نفر شرکت دارند. هسرزمین هستیم که در آن د

با  آیند.کارگر از کجا میهای تودهامپریالیزم مانع رشد نیروهای مولده بود پس این اعتصابات و این 

ا زائده کشاورزی ی هد یک  بهید که صحبت در مورد هند به مثاكنميحوادث شما تصدیق  به اینتوجه 

نتیجه برسید که هند یک ده بزرگ و زائده کشاورزی امپریالیزم  به اینشتباه بزرگی است. اگر شما الاقل ا
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ی در هند در جریان است نف)اكنون(  کهست آشکارا مبارزه طبقاتی بزرگی را بایميبریتانیا است پس 

ش ی در باره نقست درک نادرستبایميرا کم برآورد کرده باشید.  ي کارگرطبقهکرده و نقش و اهمیت 

بورژوازی داشته و ضرورتاٌ نیروهایی را که برای تبدیل انقالب دمکراتیک بورژوازی به انقالب 

 نادیده گرفته باشید".  كنندميسوسیالیستی عمل 

ن تاکتیک ای گویدميبه تحلیل.  دهدمیببینید، دقیقا دارد تاکتیک را ربط 

که در حال رشد است اهمیت  ي کارگرطبقهاش این است که شما به شما معنی

ن یک بعنوا ايهگوئید چنین طبقد. میایهتوجن طبقه بیای هدهید، به مبارزنمی

 نای همبارز یم رویتوانمين ما   بنا بر اینو  ندارد  رشد وجود  طبقه در حال

 . 1طبقه برای سوسیالیسم تکیه کنیم

                                                 
ور که گفتم کمینترن سعی می کند که جنبش ضد امپریالیستی را جایگزین جنبش کمونیستی بکند. گفتم که همانط -1 

جنبش ضد امپریالیستی یک جنبش ملی و دمکراتیک، و نه یک جنبش طبقاتی است. چرا که منافع و مبارزه مشترک 
ا است. بعبارت دیگر، هر جا که چند طبقه ب چند طبقه را بیان می کند. در حالیکه مبارزه طبقاتی مبارزه بین دو طبقه

هم متحد شده و بر اساس خواستهای مشترکشان، مبارزه مشترکی را در پیش بگیرند، مبارزه آنها یک مبارزه 

، هرچند می تواند دمکراتیک بوده و از رده مبارزه طبقاتی که مبین مبارزه دو طبقه معین است، خارج می گردد
 م است،ملی و طرد امپریالیز مبارزه ای که هدفش استقاللبا اینحال، . زه طبقاتی داشته باشدرابطه تنگاتنگی با مبار

سیالیسم به سوبخودی خود هیچ وقت نمی تواند و  جنبش مترقی و قابل دفاعی است، ولی مبارزه طبقاتی نیست هرچند

ت، دار، و همانطور که مارکس گفته اسمنتهی گردد. چون سوسیالیزم نتیجه مبارزه طبقه کارگر بر علیه طبقه سرمایه 

تکامل این مبارزه تا برقراری دیکتاتوری پرولتاریاست. بنابراین روشن است که چرا جریانات ضد امپریالیستی، 

آیند. جریانات ضد امپریالیستی چه جریاناتی هستند؟ جریاناتی که تمام هم و لزوما جریانات کمونیستی بحساب نمی
پریالیسم است. یعنی مسئله امپریالیسم برایشان مسئله کلیدی است. همانطور که برای کمونیست غم شان مبارزه با ام

ها مبارزه با سرمایه داری کلیدی است. وقتی برای کسی امپریالیسم و مبارزه با آن به یک مسئله کلیدی تبدیل شد، 

های فدائی خلق )شاخه و چریک شود. به نظرات دکتر محیطاین شخص یک فرد ملی و ضد امپریالیست محسوب می
اشرف( توجه کنید. تمام هم و غم شان امپریالیسم و افشای آن است. گویا در دنیا هیچ نیروی ارتجاعی دیگری وجود 

ندارد جز امپریالیسم و با از میان رفتن آن همه مسائل موجود در جهان حل می شوند. چنین افراد و جریاناتی، افراد 

های آنها، چه در محتوا و چه از نظر شکل ربطی به مبارزه طبقه کارگر بر لیست اند و تالشو جریانات ضد امپریا
علیه بورژوازی و مبارزه طبقاتی ندارد. برای همین، کسی چون محیط، از آنجائی که برای او مبارزه با امپریالیزم 

مخالفت کند، علیرغم اینکه ارتجاعی  مبارزه مقدسی است، تا آنجا پیش می رود که با هر نیرویی که با امپریالیسم

باشد یا نه، متحد شده ورود آن را به جبهه ضد امپریالیستی لبیک می گوید. بی دلیل نیست که این فرد )محیط( از 
گروه های مرتجع اسالمی، از حماس گرفته تا مقتدا صدر و حزب هللا لبنان، صرفا بخاطر اینکه با آمپریالیسم مخالفت 

البته، چه محیط و چه چریک های فدائی، منطقا، و بر اساس سیستم نظری شان، باید  .ت می کندمی کنند، حمای

عمل کردند، مورد حمایت  57جمهوری اسالمی را نیز، همانطور که گروه های ضد امپریالیست در جریان انقالب 
ه حدیست که آنها نمی خود قرار دهند. منتها در حال حاضر واقعیت ارتجاعی و سرکوب گری جمهوری اسالمی ب

توانند آنرا نادیده گرفته، تن به چنین کاری بدهند. چرا که مخاطبین شان هم که زیر سرکوب خشن جمهوری اسالمی 

بسر می برند، تا این حد گستاخی را برنمی تابند. از اینرو، سعی می کنند برای اینکه خالف سیستم نظری شان عمل 
ری اسالمی به امپریالیسم مجوز حمله به آنرا بدست آورند. من قبال برای شما گفته نکنند، با وابسته جلوه دادن جمهو

ها وقتی که ایده هایشان با واقعیت در تضاد می افتد، بجای تغییر در ایده های خود، واقعیت را بودم که پوپولیست

امپریالیسم و سگ زنجیری تحریف می کنند. در اینجا هم بطور مسخره ای جمهوری اسالمی به جمهوری وابسته به 
چرا که در دستگاه نظری این نیروها، برای اینکه کسی ارتجاعی قلمداد شود باید لزوما وابسته به  آن تبدیل می شود.

امپریالیزم باشد. بنابراین، نیرویی مثل جمهوری اسالمی نمی تواند بدون آنکه وابسته به امپریالیسم باشد، ارتجاعی 

در نظر ضد امپریالیست ها استقالل کلمه مقدسی است که هیچ نیرویی مثل جمهوری اسالمی  قلمداد شود. در واقع،
نمی تواند ارتجاعی و در عین حال مستقل از امپریالیسم باشد. گویی خصوصیات قهقرایی و ضد انقالبی جمهوری 
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یزی جز های مستعمره چست که سرزمین کوزنین این خالصه کالمِ 

زوائد کشاورزی کشورهای صنعتی نیستند و بریتانیا از انجام هیچ کاری برای 

 ممانعت از صنعتی شدن هند خودداری نخواهد کرد.

در نتیجه، بنا بر این تزها، تا زمانی که در هند امپریالیزم انگلیس حاکم 

د وبرای پرولتریزه شدن جامعه و پیشرفت مبارزه طبقاتی وج ايهبود، هیچ پای

های کمونیستی و انقالبی کمینترن نیز مانند قطعنامه داشت. قطعنامهنمی

از بخش انقالبی جنبش ملی در  به حمایت را موظف هاکمونیست"روی" که 

 هایتاکتیک  و سرانجام یافتمی، موردی نکردمیبورژوایی آن   برابر بخش

الب چین ت انقموجبات شکس  کارانه و مفتضحی که به ابتکار کمینترنخیانت

کمونیستی مورد عمل قرار گرفته، موجبات  هایتاکتیکرا فراهم آورد، بعنوان 

ر . یکی دیگآوردمیکارگری و انقالبی را فراهم  هایجنبشهای بعدی شکست

  در رد اسناد مزبور اظهار می دارد:از اعضای هیئت نمایندگی نیز 

مدرن  داريسرمایهستعمرات در مراحل اول رشد برداری م"این تزها تنها یک تصویر صحیح از بهره

. اما اگر همین تصویر به عصر امپریالیسم نیز منتقل گردد، یعنی به عصر صنعتی شدن دهدمیرا ارائه 

                                                 
فتم، برای آنکه ارتجاعی بودن از این رو، همانطور که گ .اسالمی به تنهائی برای ارتجاعی نامیدن آن کفایت نمی کند

جمهوری اسالمی با سیستم نظری شان تناقض پیدا ننماید، بطور خنده آور و مسخره ای، جمهوری اسالمی را عامل 

مستقیم و نوکر امپریالیسم قلمداد می کنند. تا جائی که محیط بطور مضحکی در یکی از برنامه های تلویزیونی اش 

ا سر کار آورده تا احمدی نژاد با حرفهای احمقانه و تحریک کننده اش به آمریکا این می گوید آمریکا احمدی نژاد ر
ست که احمدی نژاد را مزدور و نوکر آمریکا می  رو بهانه را بدهد که ایران را مورد حمله قرار بدهد، و از این

می نمی توانست در قدرت داند. از نظر او در عراق و افغانستان هم امپریالیسم آمریکا بدون کمک جمهوری اسال

  .بماند
ست که وقتی به سراغ مقتدا صدر، حزب هللا لبنان و حماس  همانطور که گفتم تناقض این مبلغ ضد امپریالیست در این

که به همان اندازه ارتجاعی و چهارچوب عقاید و اهدافشان هیچ فرقی با جمهوری اسالمی ندارد، می رود، چون آنها 

ا در جنگ اند، آنها را مترقی و انقالبی ارزیابی می کند. با اینحال، با آنکه اتحاد جمهوری اسالمی با اسرائیل و آمریک
با دولت های ضد امپریالیستی مثل شاوز، فیدل کاسترو تمام بلوکی که بر علیه آمریکا شکل گرفته، باید در دستگاه 

سالمی را با دستکاری ناشیانه و خودسرانه نظری وی طبیعی و منطقی به نظر آید، ولی از آنجائی که جمهوری ا

خود به مزدور امپریالیسم تبدیل کرده، معلوم نیست اتحاد این نیروهای ضد امپریالیست را با یک مزدور امپریالیسم 
  .چگونه توضیح می دهد

نچه که در آست که اینها همگی نیروهای ضد امپریالیستی هستند که بنا به تعریف و همانطور که گفتم،  حقیقت این

ارزیابی شان از نیروهای دیگر مثل جمهوری اسالمی، نقش کلیدی را ایفا می کند، همانا ضدیت آنها با امپریالیسم و 
نه چیز دیگری مثل ضدیت با مردم یا طبقه کارگر است. بنابراین، همانطور که قبال هم گفتم، آنچه که برایشان مهم 

هر نیروی دیگری با آمریکا مخالفت می کند یا نه. همین که این شرط است اینست که آیا جمهوری اسالمی و یا 

حاصل شد با آنها متحد می شوند. در گذشته هم دیدیم که جریانات ضد امپریالیست جریاناتی بودند که مسئله مبارزه 
 با امپریالیسم برایشان هویتی و تنها معیار روابطشان با دیگران بود.
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منابع اصلی مواد خام بودند، به نظر من این یک تعبیر  يههایی که قبل از امپریالیسم تولید کنندسرزمین

 نادرست می گردد."  یجه گیری های بنیادیکامال نادرست و منجر به نت

بله در ابتدا وقتی که انگلیس وارد هند شد برای تصرف بازار هند تمام  

مولدین خرد را در هند خانه خراب کرد. همین اتفاق در ایران افتاد. 

ری وهای دهقانی و پیشهشد شورش بر پاها بابيهایی که تحت رهبری شورش

اقشار در حال ورشکستگی بود که در اثر صدور  و درواقع عکس العمل این

کاالهای کشورهای مستعمراتی خانه خراب شده بودند. این مرحله اول نفوذ 

استعماری و مرحله قبل از امپریالیسم است. مرحله قبل از وقتی است که 

جهانی به دنبال صدور کاال برای استفاده از کار ارزان دست به  داريسرمایه

زند، و این ، کارخانه میكندميگذاری زند. یعنی سرمایهیصدور سرمایه م

. چیزی که نمایدمی داريسرمایهکشورها را بیش از پیش وارد دایره تولید 

 است.امروز دیگر كامال آشكار 

گفتم که اصالحات ارضی شاه که رفع موانع رشد  شما  برای  قبال  من 

زیر فشار خود آمریکا و با  در ایران را هدف قرار داده بود، داريسرمایه

مخالفت شاه بود که در ایران محقق شد. این خود نمونه روشنی از ابتکار خود 

ود. هیئت ه بامپریالیزم برای تغییر مناسبات فئودالی در یک کشور تحت سلط

 اظهار می دارد: اشظراتي ننمایندگي مزبور در ادامه

وار ا در هند بر سیاست استثمار امپریالیستی کالسیک است"تا جنگ جهانی اول سیاست امپریالیسم بریتانی

بود. سیاستی که هند را آگاهانه به صورت یک سرزمین عقب مانده نگاه می داشت. اما پس از جنگ 

 های تازه داده است." های کهنۀ استثمار جای خود را به روشپیش آمده و روش ايهوضع تاز

ا بخوانم. چون "روی" در این اجازه دهید حاال من از "روی" برای شم

د شرکت کند، لذا نظرات خودش را توسط یکی توانميکنگره به دلیل بیماری ن

فرستد. این همان "روی" است که از اعضای هیئت نمایندگی برای کنگره می

اد نویس لنین ارائه ددر کنگره دوم پیش نویس قطعنامه خود را در برابر پیش
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نه تنها موجب تغییری اساسی در پیش نویس  اشنویس قطعنامهو طرح پیش

 لنین شد، بلکه به عنوان مکملۀ تزهای لنین نیز تماما به تصویب رسید. 

هندی در انترناسیونال بود و های کمونیست  ترینهکه از برجست "روی"

در تدوین طرح اولیه تزهای مربوط به مسئله ملی و مستعمرات در کنگره دوم 

اری داشت، چون در برلین بیمار بود، نتوانست در کنگره کمینترن با لنین همک

شرکت نماید. لیکن در نوشته ارسالی خویش اظهار داشته بود که در هند پروسه 

نیمه مستعمره شدن در حال پیشروی است. نیمه مستعمره شدن، یعنی 

که نطفه تجزیه امپراتوری بریتانیا را در بطن  ايهشدن، پروس داريسرمایه

 د. خود دار

مطرح کرده بود. طبق این  1927گویا وی تئوری مزبور را در پایان 

پوشی از انقالب ملی را نداشت، تئوری بورژوازی در عین حال که قصد چشم

درهم  برایها  امپریالیستجست، ولی به سوی توافق با یعنی در آن شرکت می

رون قصد بی این بود که بورژوازی در هند "روی"رفت. تز کوبیدن آن پیش می

آمدن از مبارزه ملی را نداشت. هنوز بر علیه امپریالیسم انگلیس مبارزه 

از  تربیشو جنبش دهقانی ي کارگر طبقهولی در همان حال از  ،کردمی

را  هاجنبشدر سازش با امپریالیسم این  بنا بر اینامپریالیسم وحشت داشت. 

اطعانه معتقد بود که . بر اساس همین تز بود که "روی" قکردمیسرکوب 

 دفاع کنند.  هاجنبشباید از بخش انقالبی این  هاکمونیست

در این کنگره بوخارین موافق نظر کوزنین بود و "روی" که در تمام 

طول فعالیتش در کمینترن نظریات انقالبی داشت بعدأ توسط استالین اخراج 

م آن پرزیدیو . این کمونیست برجسته هندی که عضو کمیته اجرایی وشودمي

بود، در کنگره ششم مورد انتقاد  1928در دوره های قبل از کنگره ششم در 

 د. گیرميقرار 
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 کهاین یی که در این کنگره نظر لنین مبنی بر هاآندر واقع، تمام 

 کشورهای تحت  شدن داريسرمایهامپریالیسم در جریان صدور سرمایه باعث 

جمله "روی"، بعدا از کمینترن اخراج و ، مندهندمیرا ارائه  شودميسلطه 

 افتند. برخی به زندان می

یی بود که در همین جلسه کمینترن مورد انتقاد قرار هاآنروی یکی از 

د و به اتهام انحراف به راست از کلیه مقاماتش در کمیته اجرایی گیرمي

 . بعبارت دیگر،شودمياز کمینترن اخراج  1929کمینترن معزول و سپس در 

"روی" که عضو هیئت اجرائیه کمینترن بوده، و نظرات رادیکال و چپی 

 .شودميداشته، متهم به راست روی و بعد هم اخراج 

که گفتم هنوز، در این مرحله عناصر انقالبی در  طورهمانپس ببینید، 

حزب و دستگاه های کمینترن و دولت شوروی وجود دارند، ولی به تدریج 

 شوند  میلین و دار و دسته اش اخراج توسط استا هاآنهمه 

سط انحرافی اتخاذ شده تو هایتاکتیککه چگونه بینیم میاین ترتیب به 

کارگری و  هایجنبشکمینترن و حزب کمونیست شوروی، نه تنها همه جا 

 هایتاکتیکبا  ايهدرج 180کشاند، بلکه در تمایز کمونیستی را به شکست می

جاری  جنبش ايهها و نظرات پایز خودش، به تاکتیکبلشویکی و لنینِی قبل ا

ها ککشاند. تاکتیبه انحراف می راآنو رسمی کمونیستی تبدیل شده، یکسره 

های رادیکال بلشویکی، بلکه با نظرات و و نظراتی که نه تنها با سنت

                                                             اتخاذ شده توسط مارکس و انگلس نیز در تناقض کامل بوده اند. هایتاکتیک
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    . ندهی، ترجمه محمد جعفر پو هیدر روس یفلسف شهیهگل و اند، بونژور -یبالنت یک

  .یفارس ه،یروس کیدر انقالب دمکرات یدمکراس الیسوس کیدو تاکت ن،یلن



 332                                                               و مسئله شرقجهانی   تئوری انقالب

________________________________________________ 

 .1917اکتبر  25قدرت در  ریسرژ: تسخ کتوریو

 ، 1329تا  1299 شده یوران سپرخاطرات دیوسف،  یافتخارکاوه بیات، مجید تفرشی، 

 .نیدر امر انقالب چ ییتزهااستالین، 
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اعالمفهرست اسامی و   

 

 . 192-35آبشچین 

 .137آتاتورک 

-302-301آدام اسمیت 

303-310. 

-39-36-32-25-16آلمان 
40-41-42-47-48-49-

56-67-68-73-93-125-

126-134-137-143-
144-145-146-160-

186-194-200-201-

203-205-210-265-
268-289-303-306. 

 .92آیرون ساید 

-173-168اپوزیسیون چپ 

179-208-263-267. 

-110-109احسان هللا خان 
121-279 

-40-38-34اس ار ها 

143-145-186-204-

239-248-295-297. 

 .264استولوپین 

-89-35اصالحات ارضی 
247-329. 

 .289افتخاری یوسف 

-126-92-80تان افغانس
127-128-129-130-

131-133-228-328. 

 .190-188اکسلرد 

-127-126امان هللا خان 
128-130-131-132-

133-135. 

 .121امین الدوله 

-47-37 انترناسیونال دو

65. 

-72-65-8انترناسیونال سه 
78-82-91-94-135-

148. 

 .88.90.121انزلی 

-49-42-39انقالب آلمان 

265.  

-148یک انقالب دمکرات

149-155-175-181-

184-191-193-194-
195-196-200-203-

204-205. 

-34-33-32-16انگلس 
36-37-46-60-123-

126-145-188-189-

191-192-212-244-
260-267-331. 

-34-33-32-16انگلیس 

36-37-46-60-123-
126-145-188-189-

191-192-212-244-

260-267-331. 

-134-133-132انورپاشا 

135-136--38. 

 .190-188باکونین  

 .186-68برست لیتوفسک 

 .296-190بلینسکی 

 .330بوخارین 

 .167بورودین 

 .87 -80-78پان اسالمیزم 

-81-73-38-25پرمنانت 

112-196-200-256. 

 .303-301پرودن 

 .39 پرولتاریای روستا

پسیان کلنل محمد تقی خان 
87. 

-190-188-27پلخانف 

194-195-220-229. 

 .8پوپولیسم 

-136-135-42-34رکیه ت

137. 

-108-73-40تروتسکی  

161-168-173-179-

182-194-195-196. 

-97-96-95-53توده حزب 

103-115-164-167-
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171-174-182-206-

233-279-280-286. 

 . 296-193چرنیشفسکی 

-318چریک های فدایی  

327. 

 .280-167چن دوشی یو 

-167-158چهار بلوک 

279. 

-156-155چیانکایچک 

157-161-162-163-

164-167-169-170-
176-177-178-202-

205-206-207-208-

211-213-262-277-
280-317. 

 .315-44حاج امین الضرب 

 .109حشمت دکتر 

-89-88 حیدر عمو اغلی

90-91-109-108-110-

123- 

-110-109خالو قربان 

121. 

 .81خسروشاهی 

-90-82-81-80خمینی 

99-102-107-114-

116-118-123-124-
167-171-175-206-

217-271-277-279-
280-282-283-285. 

 .110خیابانی شیخ محمد 

-180-174دمکراسی نوین 
323-324. 

-168-61—158رادک 

179. 

 .307رزا لوگزامبرگ 

-95-94-93-92رضا خان 

111-131-280. 

-94-93-91-87رضا شاه 

100-102. 

-51رمانتیسیسم اقتصادی 
301-302. 

-329-328-261ی" رو" 

330. 

-190-188-34سولیچ زا

192-193-219-220. 

 .295-136زینوویف 

-211-181-180-68ژاپن

213-214-265-282 . 

 .194-26ژاکوبن 

-121-86-75 سپهدار اعظم

122. 

 .122ستار خان  

-113-76-75سردار اسعد 

124.  

-186-185-137سرف 
269-296-297. 

 .296-190-185سرواژ 

 .137-88سفیدها 

-89-88- 72سلطانزاده 

90-91-110-121-168. 

-39-29-26-25سلطنت 

64-73-205-220-285. 

-49-48سوسیال دمکرات 

56-57-65-73-88-90-
122-125-138-144-

145-146-148-188-

191-193-194-195-
197.198-295-296-

297-199-300-303-
311. 

-151-43سون یات سن 

152-153-155-156-
157-161-162-262. 

-302-301سیسموندی 

303-305-310. 

-159-153-150شانگهای 

163-164-166-167-

172-178-179-202-
212-214-215-291. 

 .243شرایط ذهنی 

-222-62-46شرایط عینی 
239-241-243-245-

247-252-256-258. 

 .95شورای مرکزی 

 .123-75صمصام السلطنه 

 .90عدالت حزب 

 .121 علی موسیو

-36-32-26-16فرانسه 
73-136-137-142-

185-188-194-260-

268-282. 

-228-222قرقیزستان 

229-230-231-232-

234-236-238. 

-48-37-36-27کائوتسکی 

.49 

 .144-143 پوچ کودتاک

-100-73-22-21کادت 

101-112-114-148-

155-181-194-209-
261. 

 .290-274کامنف 

-75-26-25کرنسکی 
113-114-125-143-

144-145-160-196-

201 -204-205-248-
257-290-295. 

-172-114-84-29ی کروب

198-199-205-215-
217-226-228. 

 .297-268-185کریمه 

 .109کسمائی حاجی احمد 

 .146-41کمیته های اقدام 

-93-65-31-3کمینترن 
94-109-110-116-

121-136-150-152-

153-328-329-330-
331. 

-134کنگره خلق های شرق 

136-137. 

-90-89-86-68کنگره دوم 

94-106-108-110-

116-123-125-136-
148-159-160-261-

329. 

 .280-167کوانگ شو 
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-75-38-26-25کورنیلف 

97-113-114-115-
144-145-151-196-

205. 

-325-318-294کوزنین 
326-327-330. 

-155-153کومین تانگ 

156-157-158-162-
163-164-195-166-

167-168-169-170-

171-172-176-177-
178-179-180-202-

206-207-208-210-

211-213-262-280-
288-290-291-313. 

-174-166-43-8مائو 

178-180-181-182-
184-210-211-212-

213-214-215. 

 .53مارتف 

 .173-160-158مارتینف 

 .123-122محمد علی شاه 

-97-84-54-53-46محیط 

108-112-112-117-
155-174-199-206-

217-255-284-286-

318-323-327. 

 .94مدرس 

 .318مرفی 

 .156-152مرینگ 

-97-96-95-94مصدق 

100-103-108-111-

112-115-175-202. 

 .117مفتی زاده 

 .327-286مقتدا صدر 

-38-37-25-24منشویک 
39-125-143-145-

184-194-195-197-

204-207-212-215-
239-248-256-295. 

-114-84-29-20موسوی 

120-122-134-172-

174-198-199-205-

215-217-226-228-
248-251-284-286-

-90-87زا کوچک خان میر

-1-110-111-120-121-
181-280. 

-296-24-23ناردنیکها 

297-298-299-300-
301-303-306-316-

317. 

-279-139-110نریمانف 
290. 

 .131-92وثوق الدوله 

 .168ووهان حکومت 

 .190هگل 

 .135-134هند 

-211-22هونان قیام دهقانی 
178. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


