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  مقدمه

، از لحاظ تئوريک، تجديد نظر در تئوری سوسياليستی "داری سرمايه راه رشد غير"تز 
 نفی معنای پشت پا زدن به مبارزه طبقاتی انقالبی،  ی طبقاتی است و از لحاظ عملی به مبارزه

  .ی در انقالب دمکراتيک استونی پرولتاريايآميز و انکار ضرورت تامين ھژم گذار قھر

گر يک انحراف ساده و يا مختص تاريخ جنبش کارگری در عصر حاضر،  اين تز، بيان
در سه . گردد نيست، بلکه منشاء و سير تبلور آن به فراسوی عصر تاريخی کنونی باز می

 از - ٢، )١٨٧١( تا انقالب کمون ١٨۴٨ھای   از انقالب-١ يعنی. عرصه تاريخی متفاوت
سوسياليزم در مبارزه .  از انقالب روسيه به بعد-٣، )١٩٠۵(کمون پاريس تا انقالب روسيه 

تر در  اندازی غنی ی آبديده شد و ھر بار چشمگراي طلبی و فرقه ناگون تجديد نظربا انواع گو
ی طبقاتی  ارکس اثبات نمود عبارت بود از، مبارزهآنچه که م. برابر پرولتاريای جھان گشود

ی مناسبات  که طبقات اجتماعی از لحاظ تاريخی و بر پايه(ی نيروی محرک تاريخ  به مثابه
که از (، ضرورت استقرار ديکتاتوری پرولتاريا )شوند ًاجتماعا معين توليد تعيين می

يزد و خود روند گذار به خ میی پرولتاريا عليه بورژوازی بر زهضرورت تاريخی مبار
ی کمونيستی، که پيش از ھمه، به انتقاد تئوريک و  و ضرورت استقرار جامعه) کمونيزم است

ھای تخيلی برای حرکت جامعه،  سوسياليست. پراتيک از سوسياليزم تخيلی پرداخت
طبقه تر از ھمه نجات  آميز اعتقاد نداشتند، مھم ديدند، به انقالب قھر قانونمندی معينی نمی

سوسياليزم علمی مارکس، چنانچه خود . طلبيدند می) داران سرمايه(کارگر را از طبقه حاکم 
ی بشريت و از سوی ديگر محصول رشد  ھا انديشه گفت، از يک سو محصول سال او می

مارکس، برخالف . ی کارگر قرار گرفته است ًشرايط مادی بود که مستقيما در خدمت طبقه
نشان داد که ...) مانند فوريه، اوئن، سن سيمون، (ھای پيشين  ليستبينش اتوپيستی سوسيا

ت که رسالت ی جامعه مدرن اس ترين طبقه ترين و از لحاظ دمکراسی پيگير پرولتاريا، انقالبی
ی زحمتکشان از زير يوغ ستم و استثمار طبقات حاکم و از آن طريق اش، ھمانا رھاي تاريخی

  .رھائی بشريت است

توان با حفظ  که می) ًکه عمدتا پرودون مبلغ آن بود(بر اين تفکر اتوپيستی مارکس در برا
. ھای توليد به سوسياليزم دست يافت داری و با توسل به اشکال تعاونی مناسبات توليد سرمايه

ی طبقاتی که در روند تکاملی به انقالب منجر  نشان داد که، تنھا از طريق ھدايت مبارزه
و استقرار )  نظامی–بوروکراتيک (ھم شکستن ماشين دولتی خواھد شد، از طريق در

  .انداز سوسياليزم را گشود توان چشم ديکتاتوری پرولتاريا می

به مارکسيزم " داری سرمايه راه رشد غير"ھائی که تز  "پيرايه"که خواھيم ديد،  چنان
)  ما قبل آنو عصر(ھای تخيلی اين عصر  ھای اتوپيستی سوسياليست افزوده، ھمانند پيرايه

ھا، ناديده گرفتن مناسبات توليد، عدم درک قانونمندی معين   مانند مساله تعاونی–باشند  می
  ... گرفتن رسالت و نقش پرولتاريا، هآميز، ناديد حرکت تاريخ، گذار مسالمت

ی بين انقالب کموناردھای  ترين نمايندگان رويزيونيزم در فاصله برنشتين، يکی از عمده
داری در روند رشدی شتابان بود، تکامل صنعت، تجمع  نقالب روسيه، که سرمايهپاريس و ا

داری با  ھای سرمايه گيری انحصارات، در حالتی که جامعه و تمرکز توليد و سرمايه و شکل
ھای کوتاه مدت در سيکل اقتصاد  ھای شديد روبرو نبودند و رکودھا و بحران بحران
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گيری آريستوکراسی کارگری  شدند، و شکل اسی ھمراه نمیھای شديد سي داری با تکان سرمايه
، اين زمينه را )اشميت ادھمراه کنر(برنشتين . ھا پديد آوردای برای تجديد نظر زمينه
بينی  وی طرح کرد که ديگر پيش. آويزی کرد تا به برخی اصول مارکسيزم يورش برد دست

و اين بدان دليل است که ھای ادواری واقعيت ندارد  مارکس مبتنی بر بروز بحران
داری به خاطر اتخاذ تدابير جديد قادر است از بروز بحران در سيکل توليد جلوگيری  سرمايه

ھای جديد اعتبارات، بر  ، انحصارات و سيستمھا اين تدابير عبارتست از پيدايش کارتل. کند
گيری از  رف، و بھرهھای تعاونی توليد و مص آوردن سيستم اين مبنا، او معتقد بود که با پديد

ی  ھای اقتصادی، وجود طبقه دمکراسی، امکان ساختمان سوسياليزم، ھمانا وجود بحران
ی ملی يعنی حزب، و در عرصه جھانی يعنی  در عرصه(اش  کارگر و سازمان سياسی

داری  مرج در توليد سرمايه و شد، اکنون برنشتين با طرح اين که ھرج دانسته می") الملل بين"
ی خود را به عنوان جامعه ياليزم بورژوايان رفته و ديگر بحرانی پديد نخواھد آمد، سوساز مي

ی ريخته ھای بورژواي لت و دمکراسی در قالببدين ترتيب، دو. ساخت آرمانی مطرح می
که در ( توليد و توزيع یھا ھا و تعاونی امکان تسخير قدرت از طريق رشد اتحاديه. شدند

باالتر از . طلبی قرار گرفت  ، سرلوحه تجديد نظر)ھای تخيلی بود ستانطباق با نظر سوسيالي
ھای اعتباری و  داری مبادالت را توسعه داده و با ايجاد سيستم آن، ادعا شد که سرمايه

ھا به برادری و  از اين طريق، انسان. گيرد ھای کارگری قرار می ھا در خدمت اتحاديه کارتل
  .يابد تحقق می" دمکراسی خلق"ديکتاتوری پرولتاريا، يابند و به جای  برابری دست می

 و دروزا لوکزامبورگ و لنين، از لحاظ تئوريک، ورشکستگی تز برنشتين را اثبات کردن
ھای وسيع و شديد، جنگ روسيه و ژاپن، و باالخره انقالب روسيه، از لحاظ  پيدايش بحران

  .دنددانی تاريخ فرستا عملی آن را مقھور کردند و به زباله

ی انحصارات بر اقتصاد جھانی و  با سلطه" دولت خلقی"اما اين بار رويزيونيزم، و ديدگاه 
 کائوتسکی .گيری اشرافيت کارگری در مراکز امپرياليستی، در کائوتسکيزم متبلور شد شکل

چنان که لنين در مقدمه خود بر  و نه آن(امپرياليزم، به عنوان امکان واقعی  ا  طرح تز اولتربا
 آن را فقط به عنوان يک امکان انتزاعی -"امپرياليزم و اقتصاد جھانی "–کتاب بوخارين 

) داری است که ذاتی سرمايه(مرج در توليد  و ھا و ھرج ، مدعی شد که رقابت سرمايه)دانست
ديديم که برنشتين از تز . دھد و توليد با برنامه می" تراست واحد جھانی"جای خود را به يک 

کائوتسکی نيز با نفی . ی در توليد آغاز کرد و به تز دولت تمام خلقی را نويد دادنفی آنارش
را مطرح کرد و دمکراسی تمام خلقی را " تراست واحد جھانی"رقابت و آنارشی در توليد، 

ھا، برای  گزيند که برای ليبرال کائوتسکی از مارکسيزم آن چيزی را بر می. "نويد داد
يعنی اعمال (وی آنچه را که برای بورژوازی پذيرفتنی نيست .... .بورژوازی پذيرفتنی است

گذارد  اندازد، مسکوت می دور میه ب) آنقالبی پرولتاريا عليه بورژوازی برای نابودی آن قھر
" فکری مطلق است ی دولت خلقی آزاد خام سخن گفتن درباره." "افکند و روی آن سايه می

" توان از دمکراسی خالص سخن گفت ود دارند، نمیتا زمانی که طبقات گوناگون وج"زيرا 
  ")انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد"لنين؛ (

که (ی طبقاتی، تز سازش طبقاتی  بدين سان، اين ديدگاه در برابر تئوری سوسياليستی مبارزه
دولت "را نھاده و زير پوشش ) در حقيقت، نوع ديگری از پذيرش ھژمونی بورژوازی بود

  .به طبقه کارگر را پيشه کردخيانت " خلقی
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نمون انقالب اکتبر، اين ديدگاه وسيعا پس رانده شد، اما ھر بار و ھر جا،  با مارش ظفر
" راه سوم"تئوری . ای يافت در اشکال جرح و تعديل يافته خود سر برآورد ھنگامی که زمينه

ای   که خود زمينهی منطقی کائوتسکيزم است تيتو، ادامه"  نه کمونيزم–داری  نه سرمايه"و 
ھای بورژوائی رفت و  در اين تئوری، تز لنينی دولت به مسلخ انديشه. تاريخی دارد

چيزی نبود جز " خود مديريت خلقی"سيستم . ديکتاتوری پرولتاريا از سوی تيتو نفی شد
در (ھمان سازش طبقاتی، که بر بستر آن ديکتاتوری پرولتاريا نفی و دمکراسی تيتوئی 

توان گفت  در يک کالم می. گرفت مورد قبول قرار می) ائوتسکیراسی خالص کحقيقت، دمک
 در افکار تيتو و ٢٠ی  ی چھل سده که رويزيونيسم، سير منطقی خود را در اواخر دھه

  .  ی او باز يافت دسته و دار

ی بيستم حزب  ی طبقاتی، در کنگره پس از آن، تجديد نظر در تئوری سوسياليستی مبارزه
 مطرح شده در اين کنگره یھا محور بحث. ھای معينی پيدا کرد  شوروی، شاخصکمونيست

آميز و مخدوش  آميز، رقابت اقتصادی، ھمزيستی مسالمت گذار مسالمت: به قرار زير بود
  .ساختن مضمون ديکتاتوری پرولتاريا

ھای سوسياليزم و  در اين کنگره، تضاد بنيادی عصر جديد، ھمانا تضاد بين اردوگاه
، "رقابت اقتصادی"دانسته شد و ) ی تضاد، يعنی امپرياليزم غلبه بر وجه ميرنده(پرياليزم ام

رقابت . نشينی وا دارد ھا را به عقب اين وظيفه مقدس را بر عھده گرفت که امپرياليست
طبيعی است ھنگامی . ی طبقاتی، نيروی محرک تاريخ دانسته شد اقتصادی، به جای مبارزه

ميسر باشد، قھر و کاربرد آن " رقابت اقتصادی"ھا از طريق  ستکه شکست امپريالي
توان از پارلمانتاريزم برای گذار  اکنون مساله اين است که آيا می. "ضرورتی نخواھد داشت

  )١٩۵۶ -٢٠ی   سخنرانی در کنگره–خروشچف ." (به سوسياليزم استفاده کرد

" راه سوم"، سخن از انتخاب ھمچنين، در اين کنگره، در رابطه با کشورھای زير سلطه
اين تز عامل قطعی و تعيين کننده شده، و امپرياليزم نيز ) از نظر مدعيان(جا که  از آن. رفت

تواند آن را شکست دھد، از اين رو،  می" رقابت اقتصادی"نشينی است و  در حال عقب
ليزم، و کمک به امپريا" اقتصادیفشار "اردوگاه سوسياليزم، بايد در مناطق تحت سلطه با 

 قطع به تدريجی انحصاری را  ھای امپرياليزم و سرمايه  به اين کشورھا، شرياناقتصادی
ی تدريجی  در دورانی که اين پروسه. کند، تا استقالل سياسی و اقتصادی آنان تامين گردد

  ."داری راه رشد غير سرمايه" يعنی –گزينند  را بر می" راه سوم"افتد، اين کشورھا  اتفاق می

بر اين پايه بود که اوليانفسکی و استپانوف به تدوين تئوريک اين تز پرداختند و احزاب 
ھای خود  ، شادمانه از آن برای تدوين برنامه و اتخاذ تاکتيک"عقب افتاده"برادر کشورھای 

را به " راه سوم"جا که رھبری  به عنوان نمونه، حزب کمونيست مصر، از آن. بھره گرفتند
اين . (منحل کرد) يستناصر(بود، خود را در حزب اتحاد سوسياليستی عرب ناصر داده 

)  تائيد شدً تلويحا– ١٩۶۶ آوريل – و سوم حزب کمونيست شوروی  ی بيست کار، در کنگره
در حقيقت، ھنگامی که فرض بر اين باشد که چنين دولتی قادر است استقالل اقتصادی و 

سوسياليزم تامين کند، وجود حزب کمونيست، ديگر سياسی را با توجه به ھمکاری اردوگاه 
  !دليلی ندارد

ی طبقاتی، در کشورھای زير سلطه، خود را  اگر تجديد نظر در تئوری سوسياليستی مبارزه
دھد، در کشورھای متروپل، در تز  نشان می") داری سرمايه راه رشد غير" ("راه سوم"در تز 
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داری يک ماشين  ط فعلی کشورھای اصلی سرمايهدر شراي«. يابد تبلور می" راه پارلمانی"
ھايی طرح  ی اقتصادی برنامه ھای آنان در زمينه که بعضی از دولت... دولتی متکامل داشته

تواند به طور کامل  دار در قدرت است اين ماشين نه می تا زمانی که طبقه سرمايه. کنند می
مساله اين ًنتيجتا ... د استفاده قرار گيرد بحران مورنتواند برای فرو نشاند تکامل يابد و نه می

، بلکه بايد ارائه آلترناتيو سوسياليستی و دموکراتيک در مقابل نيست که اين ماشين منھدم شود
  ١».کند، مدنظر باشد  خدمت میانحصاراتھای نظم دولتی که به منافع  گرايشات و شيوه

و اگر ) نيم و ترناسيونال دو و دوھمچون نظر کائوتسکی و ان(پس، مساله انھدام مطرح نيست 
) ھمچون نظر برنشتين(ھای دمکراتيک و سوسياليستی ارائه شود،  ھا آلترناتيو به اين دولت

باری، اين ھمان چرخش اساسی از روش .  بحران خواھند بودنحتما قادر به فرو نشاند
  . شود بليغ میپرولتاريا نسبت به دولت و انقالب است، که از سوی بنيانگذاران اين تز ت

ای است   بيان خالصه " و نظامی دولتیکدرھم شکستن ماشين دولتی بوروکراتي"عبارت «
 پرولتاريا در انقالب نسبت به دولت و ھمين وظايفی مارکسيزم در مورد  از درس عمده

، نه تنھا تکائوتسکيستی مارکسيزم که اکنون حکم رواس" تفسير"ی  که در نتيجهدرس است 
  ")دولت و انقالب "–لنين (» .موشی گرديده، بلکه به تمام معنی تحريف شده استکلی فراه ب

ًاش، اوال نقش و  داری در رابطه با زمينه تاريخی سرمايه تز راه رشد غير. خالصه کنيم
جای  آميز، و به جای انقالب قھری، گذار مسالمت رساند، به رسالت پرولتاريا را به حداقل می

و حتی طبقات (بورژوا  خردهھای  تری، ھژمونی و رھبری دمکراتھژمونی و رھبری پرول
  .يک اين نکات باز خواھيم گشت ما در فصول آتی به يکا. نھد را می) حاکم استثمارگر

  

***  

  

و راه (خواھيم به دريافتی که مارکس، انگلس و لنين از مساله دور زدن  ًاکنون، مقدمتا می
  .ه، تحريف رويزيونيستی از آن را نشان دھيمداشتند پرداخت) داری سرمايه رشد غير

 مانعی تواند داری نمی مارکس و انگلس بر اين عقيده بودند که تفوق اشکال ماقبل سرمايه
طرح اين . ًداری را دور نزده مستقيما به سوسياليزم دست يابند باشد که اين کشورھا سرمايه

ھای  بندی د؛ بدين معنا که شکلشو مساله از درک تکامل مونيستی تاريخی جامعه ناشی می
بر اثر (ی جوامع بشری  دھند و ھمه اجتماعی اقتصادی در يک راستای تاريخی معنا می

ھای خاص  ملزم به عبور از فرماسيون)  تکامل اجتماعی تاريخینموزو قانونمندی نا
گاه  يچداری به عنوان وجه توليد مسلط ھ ًمثال، در روسيه برده.  اجتماعی نيستند–اقتصادی 

ای و  ی عشيره ی آمريکا، آمريکای شمالی از يک جامعه در اثر کشف قاره. وجود نداشته است
ھمينطور ملل اسالو و اکثريت . داری پا نھاد کم به قلمرو سرمايه داری، کم ی يا بردهيابتدا

  .ًکشورھای اروپای شمالی، از نظام اشتراکی مستقيما به نظام فئودالی گام نھادند

 فئودالی بود که، از نظر مارکس ھنوز نظم فئودالی در آنجا –ای  ی عشيره  جامعهھند، يک
نه قرار گيرد ادار ی انگليس تحت چنان تحول سرمايه وسيله توانست به برقرار نگشته بود و می

 بدين ترتيب، ھند با آن که بر مبنای ديناميزم ٢»ھرگز در تاريخ آسيا شنيده نشده است«که 
                                                 

١

  )تاکيد از ماست (٣١پروگرس، ص " انکشافات پس از جنگ: سيکل اقتصادی"منشيکوف .  س-

٢

 نيا در ھند حاکميت بريتا– مارکس -
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توانست برسد، با نفوذ  ی تکاملی نرسيده بود يا در آن شرايط نمی ن درجهدرونی خود به آ
ھای تاريخی را،  بندی توانست دوره می... ھای نساجی و  بورژوازی انگليس و ايجاد کارخانه

  .داری شود ًطور مرتب، طی نکند و مستقيما سرمايه به

ھای  دنيکويکی از نار (زاسوليج ای به ورا ھمچنين، در رابطه با روسيه مارکس در نامه
اين مساله را طرح کرد که با ) ھا پيوست و منشويک شد روسيه که بعدا به سوسيال دمکرات

ھای دھقانی  دنبال آن، روسيه قادر خواھد بود که کمون  و بهيک انقالب در غربانجام 
ی ، چنين موضع١٨٩۴انگلس، در سال . ی مناسبات سوسياليستی بکشاند موجود را به دايره

ھنگامی که پرولتاريا وسايل «: کند ھای انقالب روسيه مطرح می انداز را در رابطه با چشم
 به تصرف اشتراکی خود درآورد، نه تنھا امکان دارد بلکه ملل اروپای غربیتوليد را در 

اند و بقايا و نھادھای  داری آغاز کرده گيری توليد سرمايه تازه به شکلگريز ناپذير است که 
بتوانند از اين بقايای مالکيت اشتراکی و سنن اجتماعی جا وجود دارد،  ای ھنوز در آن قبيله

سوی جامعه  مربوط به آن به عنوان ابزارھای قدرتمندی برای کوتاه کردن مسير تکامل به
اين مساله نه تنھا در مورد روسيه بلکه در مورد تمام ..... سوسياليستی استفاده کنند
به ..... داری قرار دارند، مصداق دارد ی تکامل ماقبل سرمايه هکشورھايی که در مرحل

  ٣».تر است ًھرحال انجام اين امر در روسيه نسبتا آسان

بينيم، برای مارکس و انگلس يک شمای تاريخی ايستا وجود نداشت که بر  که می چنان
. ايند تمامی ملل، صرفنظر از شرايط تاريخی خاص خود، طريق واحدی را بپيممبنای آن،

" جوامع دھقانی"آيا  «:برای آنان، مثال در مورد روسيه مساله بدين صورت مطرح بود
روسيه عليرغم انھدام وسيع آن، که ھنوز ھم شکلی از مالکيت اشتراکی بر زمين است، 

ًتوانند مستقيما به شکل برتر مالکيت کمونيستی تبديل شوند؟ و يا برعکس، بايستی ھمان  می
دھد طی نمايند؟ تنھا پاسخ ممکن به اين  طور تاريخی غرب را تشکيل میروند تجزيه که ت

ی در غرب يپرسش در شرايط کنونی اين است که اگر انقالب روسيه، به انقالب پرولتاريا
که ھر دو اجزاء مکمل يکديگر شوند، مالکيت اشتراکی بر زمين که اکنون در تحرکی بخشد 

  ٤».متی باشد برای يک تکامل کمونيستیی عزي تواند نقطه روسيه وجود دارد می

 روسيه توسط انقالب انقالبی اين دور زدن، عبارتست از تکميل  رط اوليهپس، ش
طور کلی، آنچه برای مارکس و انگلس در رابطه با يک  به. اروپای غربیی يپرولتاريا

 انقالب سوسياليستی مطرح بود عبارت بود از سطح معينی از تکامل نيروھای مولد در
ی کارگر ھمراه  ھای اقتصادی و اجتماعی، وجود طبقه داری، وجود بحران جوامع سرمايه
در بطن تحوالت تاريخی جھانی در اروپا جا که ھر سه پيش شرط  اش، از آن سازمان سياسی

داری  وجود آمده و اين امر محصول تکامل مدنی بشريت بود، اشکال ماقبل سرمايه به
ی مناسبات سوسياليستی کشيده  قالب در اروپای غربی، به دايرهتوانست در رابطه با ان می

  .شوند

نشان کرد که در آن دوره که مارکس و انگلس اين نظر را مطرح کردند، انقالب  بايد خاطر
داری جھانی و گام نھادن  پرولتری در اروپای غربی، به معنای پايان گرفتن تکامل سرمايه

که خواھيم  تحريف رويزيونيستی، چنان. يخی جھانی بودی جديد تکامل تار بشريت به يک پله
                                                 

٣

 .۴٠۴-۴٠٣ص . ؛ منتخبات مارکس انگلس"مناسبات اجتماعی در روسيه"ای بر   مؤخره-

۴

 ١٠١ -١٠٠ سه جلدی، ص – انگلس –منتخبات مارکس  -
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ی مناسبات  ديد، عبارت از اين است که معتقدند، جوامع زير سلطه با آن که در دايره
توانند  اند، می ی امپرياليستی ی از زنجيرهھاي نی قرار دارند، با آن که حلقهداری جھا سرمايه
راه "، به )دموکراتيک به سوسياليستی خواھد بود از عالينقطًکه لزوما انقالبی  (انقالببدون 

  . گام نھند" سوم

ی  ی امپرياليستی، نظرات لنين به مثابه ادامه ی امپرياليزم و زنجيره در رابطه با مرحله
 تنھا ینھايپيروزی «لنين معتقد بود که . کند تکاملی نظرات مارکس و انگلس تجلی می

که اين به معنای تحقق »  حاصل خواھد شدشرفتهتمامی کشورھای پيوسيله پرولتاريای  به
ی امپرياليستی و آغاز ساختمان جھانی سوسياليزم  انقالب جھانی پرولتاريائی، نابودی زنجيره

نجامد که کانون انقالب جھانی ا جا نمی ھمچنين، لنين معتقد بود که اين نکته بدان. است
ی يھای رھا آيا پيروزی جنبش. ابدبه مستعمرات و کشورھای زير سلطه انتقال ني) موقتا(

ی مضمون  مستعمرات بايد تنھا در ھمان محدوده و نيمهبخش در مستعمرات 
ست، يعنی در پاسخ به اين پرسش است که لنين  جا دمکراتيک خود بماند؟ در اين بورژوا

موقعيت سياسی جھان، اکنون ديکتاتوری «: کند ی مضمون عصر و دوران را طرح می مساله
ی بخش يھای رھا با آن که مضمون جنبش ٥».اريا را در دستور روز قرار داده استپرولت

باشد، اما با توجه به مقام امپرياليزم و با توجه به اين که ھر انقالب  دمکراتيک می بورژوا
تواند از خصلت انقالبی تاريخی برخوردار باشد که در ارتباط  اجتماعی تنھا زمانی می

ياليستی باشد، وظايف پرولتاريا در انقالب مستعمرات معنی پيدا  با انقالب سوسلبالفص
توانيم اين ارزيابی را  آيا ما می: گردد عنوان شد مساله بدين صورت که مطرح می«. کند می

ای که اکنون در مسير  مانده داری برای ملل عقب ی تکامل سرمايه مرحلهدرست بدانيم که 
شود، اجتناب   تمايل به پيشرفت در آنان رويت میآزادی قرار گرفته و پس از جنگ اخير،

 در ميان آنان به تبليغ منظم پرولتاريای انقالبی پيروزمندپاسخ منفی بود، اگر ناپذير است؟ 
، )به آنان کمک نمايد(دست يازد و اگر حکومت شوروی با تمام ابزاری که در اختيار دارد 

طور اجتناب ناپذيری از  ه شده بايد بهھای عقب نگاه داشت در اين صورت فرض اين که خلق
با کمک پرولتاريای کشورھای .... ، اشتباه خواھد بوددداری عبور کنن ی تکامل سرمايه مرحله

توانند به نظام شوراھا و از طريق مراحل معين تکاملی و  پيشرفته، کشورھای عقب افتاده می
  ٦».ه جويندداری به کمونيزم را ی سرمايه بدون گذار الزامی از مرحله

دور زدن را در رابطه با پرولتاريای انقالبی پيروزمند، بينيم، لنين امکان  که می چنان
که واضعين  چنان کند و نه آن حکومت شوروی و پرولتاريای کشورھای پيشرفته مطرح می

، "دمکرات"بورژواھای  نگارند در رابطه با خردها داری می سرمايه وری راه رشد غيرجديد تئ
لنين، شرايط خاص کشورھای . ، بوروکراسی و ارتش"متوسط و کوچک"ازی بورژو

کند  ی اين کشورھا توصيه می ")ھا دمکرات"و نه به (ا ھ کمونيستمستعمره را بر شمرده و به 
 رھبری بايد تواند و می میشرايط خاص پرولتاريا ھای مناسب و با توجه به  که با سياست

چه موقعيت سياسی جھانی  د گرفته، برای تحقق آنی بخش را در يد خوھای رھاي جنبش
چه واضعين تئوری راه رشد  مبرھن است، آنبرای لنين امکان دور زدن . طلبد تالش کنند می

                                                 

۵

 .٧٧، ص "چھار کنگره اول کمينترن "- لنين-

۶

 .٢۴۴ کليات، ص ٣١جلد " الملل کمونيستی ی دوم بين کنگره "– لنين -
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گيرند، عبارتست از مساله تامين ھژمونی پرولتاريا برای  کنند، ناديده می که به لنين استناد می
  . انقالب دمکراتيک به انقالب سوسياليستیگذار به سوسياليزم و برای پويش تاريخی مداوم

، نشان داد )١٩٨٠در فوريه (ی حزب خود  حزب کمونيست ويتنام، در مروری بر کارنامه
انقالب «. که ھمچنان به تئوری لنينی انقالب و ضرورت ھژمونی پرولتاريا وفادار مانده است

ل مستقيم انقالب ی انقالب مداوم است و آن عبارتست از تکام ويتنام در يک پروسه
  داری تحت رھبری طبقه بورژوادمکراتيک به انقالب سوسياليستی، بدون گذار از سرمايه

جا، حزب کمونيست ويتنام،  در اين )ی حزب کمونيست ويتنام مروری بر کارنامه(» .کارگر
ای  در جمله(، از تئوری لنينی و سنت انقالبی ھوشی مين "راه رشد"پردازان   برخالف نطريه

داری  دھد که مسئله در نفی و دور زدن سرمايه گيرد و نشان می بھره می) که از او نقل کرده
چه در اين ميان اھميت دارد، تامين ھژمونی پرولتاريا و رسالت پرولتاريا در  نيست و آن

  . انقالبات دوران معاصر است

يد نظر  در تجدتر اشاره رفت، مباحث کنگره بيستم حزب کمونيست شوروی چنان که پيش ھم
 .ی برای جوامع تحت سلطه منجر شديی بخش به تدوين تزھاھای رھاي خود نسبت به جنبش

يکی، پذيرش امکان نفی يک فرماسيون، ديگری :  بنا شده استیاين تز بر دو محور اساس
پذيرش اين نکته که ھژمونی پرولتاريا در يک جامعه معين از طريق عملکرد ھژمونی 

ايم که مساله بر سر نفی  تاکنون نشان داده. شود ھای سوسياليستی تامين میپرولتاريای کشور
گردد که بر  داری نيست، مساله بر حول اين موضوع می ی تکامل سرمايه و دور زدن مرحله

ھای انقالبی به رھبری پرولتاريا، و يا  توده(کدام نيروی اجتماعی مبنای تعيين کنندگی 
از . قالب دمکراتيک تا انقالب سوسياليستی تحقق خواھد يافتتداوم ان) اردوگاه سوسياليزم

جا، تنھا، اشاره به اين نکته الزم  در اين. تر سخن خواھيم گفت ی دوم، در فصل سوم بيش نکته
، چون اردوگاه سوسياليستی نيروی "راه رشد"جا که بنابه نظر واضعين تز  است که از آن

کافی است که اين اردوگاه، با حمايت خود، رود، پس  عمده در سطح جھان به شمار می
در اين ميان . ی امپرياليستی را گسسته آنان را به سوی خود بکشاند ھای زنجيره يکايک حلقه

طبقات باال، حامل انقالبی و يا نيروی . شود اتحاد با بورژوازی به عنوان قاعده مقرر می
ھای  ز بورژوازی مطالبه رفرما. شوند ھا تلقی می محرک از ميان بردن تمامی نابرابری

انداز  ھا در رابطه با حمايت اردوگاه، چشم و اين رفرم. شود اقتصادی، اجتماعی و سياسی می
به يک نمونه يعنی حزب توده  .گشايد می) از ديدگاه اينان(گيری سوسياليستی را  و سمت

 ٢٨س از کودتای ھای اوليه پ خالف سالاين که ميدان عمل مستقل رژيم بر«: کنيم اشاره می
تواند  ھای آمريکا و انگليس بسط يافته و دولت ايران می مرداد کمابيش در مقابل امپرياليست

ی خود را به ميان بکشاند از جمله تاثير  برخالف گذشته در اين يا آن نکته حساب جداگانه
 ».ی اول شوروی است لهھايران و کشورھای سوسياليستی و در وجان بخش بھبود روابط 

رود و از رژيم شاه   حزب توده از اين ھم فراتر می)١٣۴٧ مردم، فروردين –حزب توده (
. ھا را از بيخ و بن بر کند خواھد تا با کمک اردوگاه سوسياليستی، نفوذ امپرياليست می
پرستان واقع بين و دشمنان واقعی امپرياليزم اين نيست که ايران را از بسط  ی ميھن وظيفه«

)  نويسنده–رژيم شاه  (دولترھای سوسياليستی باز دارند بلکه بايد بکوشند تا روابط با کشو
ھای دوستان  را پيش از پيش در اين راه سوق دھند و با استفاده از شرايط مساعدی که کمک

ی   سلطهیيبر انداختن نھاآورند در راه  کشورھای سوسياليستی برای ايران فراھم می
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مردم؛ آبان ماه ( ».ين استقالل سياسی کشور قدم بردارندانحصارھای امپرياليستی و تام
١٣۴٩(  

توان در حمايت احزاب برادر  ی از اين دست و تبلورھای عملی اين ديدگاه را میيھا نمونه
  .نشان داد... ، )ترکيه(، اجويت )سيالن(، باندرانايکه )مکزيک(وريا  از رژيم اچه

، بيش از ھمه با شناخت کار تب بر آنو نتايج عملی متر" تز"درک تکوين و سير اين 
اوليانفسکی ھمچنان بر . ميسر است" افتاده عقب"کشورھای " برادر"ھای سياسی احزاب کرد

 و است" ی کودکانهگراي چپ" مساله ھژمونی پرولتاريا کند که طرح اين موضوع پافشاری می
و ) متوسط" (بين عواق"آنان از بورژوازی . ھستند" ھا یباالي"ناجی طبقات پايين ھمانا 

داری را به  سرمايه کنند که تحول غير بورژوازی انتظار دارند و طلب می ھای خرده جناح
چنان کوبنده بوده است که  اما، تجربيات سومالی، مصر، سودان و عراق آن. عھده گيرند

برای گذار " صلح و سوسياليزم"سوسلف در نشريه . ھا بلند شده است صدای برخی از آن و سر
چنان سخنان خود را  اما آن. گويد سوسياليستی به نوعی از مساله ھژمونی پرولتاريا سخن می

گذارد که معلوم نيست که آيا سخن از تامين ھژمونی مستقيم است يا  در پرده و ابھام باقی می
  .غير مستقيم

در اند که  چنان کوبنده بوده محتوای غير علمی، خصلت شماتيک اين تز و تجارب عملی آن
ھای  شتهوتوان به ن می. ادبيات شوروی، راه برای نفی اين تز، تا حدی، گشوده شده است

. استناد کرد... پين، و  ، شليا)طلبانه است ھای تجديد نظر که خود نيز آغشته به انديشه(کوزلف 
تر آن  داری تاکيد دارد و مھم سرمايه کوزلف به ضرورت ھژمونی پرولتاريا در تحول غير

ن ھژمونی را منوط به ھژمونی پرولتاريا در مقياس جھانی و اعمال غير مستقيم آن در که، اي
او برخالف . دھد داند، بلکه شرايط عينی و ذھنی خود کشور را مبنا قرار می مقياس ملی نمی

) ھا و يا در ميان مليت(داری در سه دسته از کشورھا  سرمايه اوليانفسکی که تحوالت غير
اين تحول تحت (ھای اتحاد شوروی مانند قزاقستان   جمھوری-١اند، يعنی د پذير می امکان

 تجربه -٣) تحول تحت ھژمونی پرولتاريا( جمھوری مغولستان -٢) ست رھبری پرولتاريا
که از نظر اوليانفسکی، ... (ممالک آفريقايی و آسيايی مانند ليبی، الجزاير، سودان، عراق، 

  )پذيرد  ملی و انقالبی صورت میھای اين تحول تحت رھبری دموکرات

داری را در رابطه با ھژمونی  سرمايه کند و راه رشد غير تنھا به دو دسته اول اشاره می
  .داند پرولتاريا و تامين آن تا حصول ديکتاتوری پرولتاريا مقدور می

ی تاريخی بيانگر اين امر است که به ھنگام آماده بودن شرايط عينی و ذھنی برای  تجربه«
توانند از طريق راه رشد  ھای معين و مجزای ملی می ی سوسياليزم، حوزه سطهاساختمان بالو

گران  از طريق انھدام حاکميت استثمارداری و بر اساس ديکتاتوری پرولتاريا که  سرمايه غير
و يا از خالل ديکتاتوری دمکراتيک ) مثال در اتحاد جماھير شوروی(حاصل شده است 
مانند جمھوری (يابد   که به تدريج به دولت ديکتاتوری پرولتاريا تکامل میانقالبی زحمتکشان

  ٧».تکامل يابند) خلق مغولستان

داند، اما، با اين  البته، کوزلف کمک اردوگاه سوسياليزم را نيز در اين رابطه ضرور می
 را بيند و برای اين تحول دو پيش شرط اساسی حال، شرايط عينی و ذھنی داخلی را عمده می
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 انجام اصالحات - ٢ تغيير انقالبی در سيستم دولتی حکومت؛ -١«: داند ضروری می
  )جا ھمان(» .ی مناسبات اقتصادی و اجتماعی بيش کوبنده در زمينه و دمکراتيک و انقالبی کم

رود که تغيير انقالبی ساختار  سان، در حقيقت، سخن از يک انقالب دموکراتيک می بدين
 اجتماعی را پديد –و تغيير بنيادی ساختار اقتصادی ) ماشين دولتیدرھم شکستن (سياسی 

  .خواھد آورد و از اين طريق به انقالب سوسياليستی تبديل خواھد شد

در ادبيات تاريخی شوروی گھگاه «: کند در برابر اين ديدگاه است که اوليانفسکی مطرح می
اين امر . مکني برخورد می.... ارید سرمايه آليزه کردن راه رشد غير با شکل معينی از ايده
ی که امروز در شرق ھاي يکی دانستن فرايندهی است که به منظور ھاي ظاھرا به علت کوشش

ی که در جمھوری خلق مغولستان يا ھاي افتد، با تغيير و تبديل اق میغير شوروی اتف
ت برجسته ھا اين واقعي در اين کوشش. شود ھای شوروی و آسيای مرکزی انجام می جمھوری

وسيله نيروھای چپ  داری به سرمايه گيری سوسياليستی راه رشد غير که در کشورھای با سمت
لنينيست  –وسيله نيروھای مارکسيست  گردد و نه به  رھبری میناسيونالسيتو دمکراتيک و 

  ٨».شود و در چھارچوب ديکتاتوری سوسياليستی طبقه کارگر، ناديده گرفته می

ھا، روبه   لنينيزم عليه تزھای رويزيونيستی، در ھمه زمينه–سيزم ی حاد مارک مبارزه
  .ھای انقالبی تفوق خواھند يافت ترديد کمونيست گسترش است و بی

راه رشد "ما در دو فصل بعد، به مسائل اقتصاد و سياست در رابطه با تز 
، تنھا به التقاط خواھيم پرداخت و نشان خواھيم داد که اين تز رويزيونيستی" داری سرمايه غير

، دست زده، از لحاظ تئوريک ھمانا ...نظرات سوسياليزم تخيلی، برنشتينيزم، کائوتسکيزم، 
ای   عملی، جز اپورتونيزم بدان نام شايسته–ل است و از لحاظ سياسی .بيگانه از تئوری م

  .توان داد نمی

  

***  
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  "داری سرمايه غير"ردھای اقتصادی تحول ک کار

  

. داری است ی سرمايهيی نھا ھمانا شکل انحصاری و مرحله، )بنا به تئوری لنين(امپرياليزم 
داری يعنی با  ھای ملی جداگانه، با اقتصاد جھانی سرمايه جای اقتصادی در اين مرحله، به

ه توليد محور آن وجکه ) با آنی متناظر  و مناسبات مبادله(سيستم جھانی مناسبات توليد 
، با )در سطح ملی(خودپوی جداگانه جای تحوالت  چنان به ھم. يمي ی است، روبرودار سرمايه

داری، و اشکال خاص انباشت  قانونمندی عمومی حرکت سرمايه در سيستم جھانی سرمايه
مثال، (کنند  ی تحوالت و تبديالت ديگر را مشروط می که ھمه. ی جھانی روبرو ھستيم سرمايه

توانند به سطح متروپل   ديگر نمی"افتاده عقب"ورھای ی امپرياليستی، کش در مرحله
ی  ی از زنجيرهھاي افتاده و زير سلطه، خود حلقه کشورھای عقب). امپرياليستی برسند

تنھا راه . داری قرار دارند اند که در چارچوب جھانی باز توليد وجه توليد سرمايه امپرياليستی
و انجام برنامه و استراتژی و تاکتيک گذار به سوسياليزم برای اين کشورھا، پيشبرد 

  .باشد ی، میيپرولتاريا

 سيستم سوسياليستی و وجوددليل  داری معتقدند که، به سرمايه ھای توسعه غير نيتئوريس
مقصود کشورھای ( سيستم سوسياليستی، در برابر کشورھای در حال رشد تاثيردليل  به
ز يوغ فرمانروايی پديد آمده است که ا اين امکان واقعی) و زير سلطه است" افتاده عقب"

ھای  کشورھای در حال رشد ھنوز ھم حلقه« يعنی، عليرغم آن که ٩.ی يابندامپرياليزم رھاي
با " دوستانه"توانند با برقراری مناسبات   می١٠».داری ھستند زنجير اقتصاد جھانی سرمايه

 از امپرياليزم را بيايند و یپذيرند، شرايط رھاي ی که از آن میاردوگاه سوسياليزم و تاثير
المللی  ای معين، با شرکت در تقسيم بين برخی از کشورھای در حال رشد، در مرحله«حتی 

 داشته باشند و مابين وضعی فیداری و سوسياليستی،  ھای سرمايه توانند ميان سيستم کار، می
داری  ، اما سرمايهای از اقتصاد جھانی را پديد آوردند که ھنوز سوسياليستی نيست بخش ويژه

١١».ھم نيست
  

 –شود، ھمانا جايگزينی مناسبات طبقاتی با مناسبات بين  چه در نگاه اول آشکارا می آن
حامل انقالبی در طبقات در حقيقت، به جای آن که . است) المللی مناسبات بين(کشوری 

ياس جھانی ی طبقاتی در مق جای آن که مبارزه انقالبی کشورھای زير سلطه جستجو شود، به
آميز سيستم سوسياليستی بر  و ملی به مثابه محرک تاريخی دانسته شود، تنھا از افسون سحر

امر دال بر آن است که به جای تئوری اين . رود سخن می" حال رشد"کشورھای در 
) ًی طبقاتی که تاريخا معين است يعنی استثمار به مثابه يک رابطه(مارکسيستی استثمار 

افتادگی اقتصادی مردم  علت اساسی عقب«: شود طبقاتی استثمار پذيرفته میتئوری ماوراء 
استعمار نو، به .... ست،  کشی استعماری از اين کشورھا بھرهآسيا، آفريقا، آمريکای التين، 
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جا، از مناسبات   در اين١٢». روی آورده استکشی از کشورھای در حال رشد بھرهتشديد 
پوشی  بخشد، چشم  میّنتعيکه به طبقات متخاصم ) سبات طبقاتیمنا/ کشی مناسبات بھره(توليد 

  .رود ی استثماری کشورھا سخن می شده، و تنھا به مناسبات کشورھا و از رابطه

 رھائی از يوغ امپرياليزم و طبقات حاکم امکان واقعیجای آن که  ھمين دليل است که به به
طور کلی طبقات خلقی  به(دين آن محلی را در ھستی اجتماعی و رسالت پرولتاريا و متح

ھای ستمديده جھان توان انقالبی  ببيند که در ھمبستگی با پرولتاريای جھانی و خلق) انقالبی
  .کند  بسنده میکشورھا تاثير سيستم سوسياليستی بر اين گذارند، به خود را به نمايش می

عماری از کشورھای رو کشی است داری معتقدند که بھره سرمايه ی غير ھای توسعه تئوريسين
. باقی بمانند" آوری کار ملی سطح نازل بار"به رشد موجب شده است که اين کشورھا در 

ی کشورھای در حال رشد در اقتصاد  برای نماياندن جای ويژه«: گويد که تولپانوف می چنان(
 ی درجه«ھمچنين، » .داری، سطح توليد و مصرف ملی، بھترين نمودار است جھانی سرمايه

بسيار کالن است داری،  ی سرمايه واپسمانی کشورھای در حال رشد از کشورھای رشد يافته
. خواھد ھای بزرگ نيازمند است و روزگار دراز تاريخی می و از ميان برداشتن آن به تالش

جا که مشکل  و از آن) ١٣»ی اين شکاف بزرگ است تفاوت ميان سطح بازده کار، شالوده
افتادگی و  آوری کار ملی است که موجد عقب با افزايش بار. باشداصلی بايد ارتقاء آن 

با افزايش . وابستگی به کشورھای امپرياليستی شده است، پس ھدف اصلی بايد ارتقاء آن باشد
 افزايش مھر دی نيروھای مولد، استقالل اقتصادی   کلی توسعه طورآوری کار و به بار
برابری و سطوح  نا«": ش ملیخب جنبش آزادی"تاب  در کفاستپانوی  بنا به گفته. (يابد می

» .آوری نيروی کار ملی موجد وابستگی کشورھای زير سلطه به متروپل است متفاوت بار
داری است،  ھای سرمايه موزن از ويژگی چون رشد نا«: ی تولپانوف ھمچنين بنا به گفته

وليد دست يابند و وابستگی به د تشھايی معين در ر توانند به کاميابی برخی از اين کشورھا می
  )١٤»ای سست کنند امپرياليزم را تا اندازه

راه رشد «: کنند داری را تعريف می سرمايه ی غير ست که آنان توسعه بر اين مبنا
ی تکامل  ی ويژه ی ساختمان سوسياليزم نيست، بلکه مرحله داری، آغاز بالفاصله سرمايه غير

ی استعماری و ايجاد  شتهگذبر عقب ماندگی ناشی از اين مرحله فائق آمدن . تاريخی است
در کنفرانس جھانی احزاب  (١٥».سازد شرايطی برای گذار به رشد سوسياليستی را ممکن می

، اين تعريف که از سوی اوليانفسکی ارائه شده بود، )١٩۶٩مسکو، (کمونيستی و کارگری 
  .)پذيرفته شد

ی پاسخ و استدالل آنان  چيست؟ چکيدهداری  ی غير سرمايه اما، نيروی محرک توسعه
مانده عبارتند از ھشت کشور با  در يک مقياس جھانی، کشورھای عقب: عبارت از اين است

مناسبات غالب ماقبل فئودالی، يازده کشور با مناسبات غالب فئودالی، سی کشور با 
با سطح ) يرهمانند ترکيه، برزيل، ھندوستان و غ(داری بسيار ضعيف، و ھفده کشور  سرمايه

                                                 

 ١٣؛ ص ١٩٧٠؛ ؛ مسکو"کشورھای در حال رشد از ديدگاه اقتصاد سياسی مارکسيستی"پوپوف؛ .  ی- ١٢
 .٢١و 

 .٨٩ و ٩ تولپانوف، ھمان؛ ص - ١٣

 .١٩ تولپانوف؛ ھمان ص - ١۴

 ".داری سرمايه  دموکراتيک و راه رشد غير–ھای انقالب ملی  ھا و دشواری ويژگی" اوليانفسکی؛ - ١۵
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کشورھای (ای از جوامع  بنابر اين ما با رشته. داری متوسط يا نزديک به متوسط رشد سرمايه
ھا پرولتاريا يا وجود ندارد و يا  روبروييم که در آن) با مناسبات ماقبل فئودالی و يا فئودالی

د؟ بايد چه بايد کر. بورژوازی است چه موجود است ھمانا خرده اما آن. بسيار ناچيز است
بنابر اين، راه رشد .سازی کرد، تا شرايط گذار به رشد سوسياليستی ممکن و فراھم شود زمينه
بورژوا، رھبری به سوی  ھای دمکرات خرده داری، راھی است که در آن، نيرو سرمايه غير

ی  ھا، توسعه البته، بسياری از اين تئوريسين. (گيرند سوسياليزم را بر عھده می
دانند که  داری ضعيف يا متوسط نيز ممکن می اری را برای کشورھای با سرمايهد سرمايه غير

توسعه "بورژوا، رھبری  ھای خرده  گيريم که دموکرات)بدان خواھيم پرداخت
اين جوامع : دھند  آنان پاسخ می-را به دست گيرند، اما چه خواھند کرد؟ " داری سرمايه غير

اين قضيه را مطرح " بخش ملی جنبش آزادی"کتاب بروتنت، در . اند استقالل نسبیدارای 
ای در مورد وابستگی   به ھمراھی اوليانفسکی طرح بسيار داھيانهفکند که استپانو می

مانده، به دو شکل به امپرياليزم  بر طبق اين طرح، کشورھای عقب. اند اقتصادی داده
تر  که پيش ا، چنانوابستگی اقتصادی اين کشورھ. اقتصادی و اجتماعی: وابستگی دارند

ھمچنين . تر از کشورھای متروپل است ينھا پاي  است که بارآوری کار ملی آنگفتيم، در اين
. اند ھا در مدار جوامع کاپيتاليستی قرار گرفته ست که آن وابستگی اجتماعی بدين معنا

. ن بردتوان از راه رشد اقتصادی، يعنی رشد نيروھای مولد، از ميا وابستگی اقتصادی را می
است و اگر دست آمده  ی معينی بگذارد، استقالل اقتصادی به اگر رشد اقتصادی از مرحله

ست؟ آقای  اما اين مرز کجا. تر از اين مرز باشد، استقالل اقتصادی موجود نيست ينپاي
ھای اقتصادی شوروی  که بحث تمامی آکادميسين کند بروتنت با کمال شرمساری مطرح می

  .دن اين مرز است و در اين مورد اختالف نظر وجود دارددر مورد پيدا کر

 اين کشور مستقل است ،Bآمد سرانه   باشد و درAخالص ملی يک کشور  پس، اگر توليد نا
بينيد؟  می. ، اين کشور وابسته استB -١آمد سرانه   و درA - ١خالص ملی  و اگر توليد نا

فھميم، چرا آقای ايوانف،  حال می .وابستگی اقتصادی به درجه کمی رشد مربوط شده است
ارگان تئوريک حزب (کند و دنيا  ی ايران را در دوران شاه رو به ترقی ارزيابی می جامعه

. ی ايران، در آن دوره روبه رشد اقتصادی بود زيرا که جامعه. کند کتابش را تقدير می) توده
آمد سرانه پيوسته رو به  خالص ملی، در مدت زمانی کوتاه چندين برابر شد و در توليد نا

  .افزايش بود

ھای  اندکی ھوشياری الزم است تا دريافته شود که اين بحث، تکرار ھمان بحث مارکسيست
اگر دليل . توجھی به مناسبات توليد  يعنی تکيه بر نيروھای مولد و بی–. است) روسی(لگال 

 دپارتمان يک توليد وابستگی اقتصادی، ھمانا عدم کفايت رشد اقتصادی باشد، پس با رشد
يعنی، تغيير مناسبات توليد . توان وابستگی را نابود کرد می) ی وسايل توليد توليد کننده(

ضرورت ندارد، بلکه اردوگاه سوسياليزم وجود داشته و بايد دپارتمان يک توليد را در 
کشورھای زير سلطه تقويت نمايد و بدين ترتيب وابستگی اقتصادی را ھر چه بيشتر 

ھمين منطق رشد دپارتمان يک توليد بر تفکر حزب توده حاکم بوده و . نمايدمحل مض
موازی با اقدامات خود ) شاه(ی اخير، رژيم  طی دھه«: خوانيم ی حزب می در برنامه. باشد می

ی اصالحات ارضی، دست به اقداماتی در جھت صنعتی کردن کشور در چارچوب  در زمينه
در امر صنعتی کردن کشور، دو جريان . داری زده است بسط و تحکيم مناسبات سرمايه
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ھای کشور صرف ايجاد صنايع سبک و  يک جريان خواستار آن است که سرمايه: وجود دارد
که (مونتاژ در رابطه با امپرياليزم شود و جريان ديگری که در جھت خواست مردم است 

 مادر به منظور صنعتی عبارتست از ايجاد صنايع) شان ھم ھست مصادف با اسم روزنامه
ھای گذشته عمده توجه دولت، معطوف به جريان اول بود ولی  در سال. کردن واقعی کشور

ويژه با کمک  ھائی کرده است و به نشينی ھای اخير دولت در مقابل خواست مردم عقب در سال
 پس ١٦».ی برداشته استيھا کشورھای سوسياليستی، برای ايجاد برخی صنايع سنگين گام

شد، شايد تا چند  ھا سرنگونی نمی دست توده شد و اگر به می" مردمی"ژيم شاه، ھرچه بيشتر ر
ی  بينيم، حزب توده به دوره جھت نيست که می بی. شده بود" مردمی"سال ديگر کامال 

ديکتاتوری سلطنتی برای تحکيم و گسترش تبادل اقتصادی ميان ايران و شوروی سر و دست 
ھای  قرارداد کمک  کند؛سستخواست وابستگی به امپرياليزم را  ه میشکست و از اين را می

گامی در راه استقالل اقتصادی و حاکميت ) ١٣۵١سال (اقتصادی و فنی ايران و شوروی 
ملی دانسته شد، و مبادالت اقتصادی کمک به استقالل ايران و تضعيف وابستگی به 

  .اند لی طرز تفکر رويزيونيستیھا تنھا برخی نتايج عم اين. امپرياليزم اعالم شد

باقی نمانيم، الزم است که بينش تئوريکی را پشت ) تجربی(برای آن که در سطح امپريک 
ی  براساس درک ماترياليستی تاريخ، نيروی محرک تاريخ ھمانا مبارزه. اين تز نھفته دريابيم

ت از ھمبستگی ی، عبارتسيی نھا ی طبقاتی، در وھله ھمچنين ماديت مبارزه. طبقاتی است
ھا با يکديگر را در پويش توليد  نيروھای مولد، رابطه انسان. نيروھای مولد و مناسبات توليد

سان، نيروھای مولد و مناسبات توليد دو سطح متفاوت اما  بدين. کنند زندگی مادی بيان می
وھای مولد يا ی از نيرياگر مناسبات توليد به عنوان جز. کنند ی پويش توليد را بيان می ھمبسته

داری  سرمايه شويم که تز راه رشد غير گاه با خطری روبرو می ھم سطح آن محسوب شود، آن
و عمدتا رشد دپارتمان يک ) رشد نيروھای مولد(رشد اقتصادی : باشد بر مبنای آن استوار می

 ی اين نظر، در واقع حاوی اين ھسته. شود که استقالل اقتصادی فراھم شود توليد موجب می
  .مانده شود ھا بايد وقف پيشرفت تکنولوژی در کشورھای عقب ی کوشش اساسی است که ھمه

: گويد استالين می. آوری بحث ميان استالين و يورشنکف الزم است از لحاظ تاريخی، ياد
اشتباه اساسی يورشنکف عبارت از آن است که او در موضوع نقش نيروھای مولد و «

نقش نيروھای مولد را بيش از کند،  ماع از مارکسيزم عدول میمناسبات توليد در تکامل اجت
کند و کار  دازه کوچک میکند و ھمينطور نقش مناسبات توليد را بيش از ان اندازه بزرگ می
 مناسبات توليد را قسمتی از نيروھای مولد اعالم رساند که در جايی را به جايی می

ی از نيروھای تقليل مناسبات توليد به جزيھد که د ھمچنين استالين نشان می ١٧».نمايد می
مولد، منجر به نفی اقتصاد سياسی مارکسيستی و در عوض پذيرش صرف سياست اقتصادی 

  .شود می

يابد ھمان تفکر  داری تبلور می سرمايه در حقيقت طرز تفکری که در تز راه رشد غير
 CMEA تکليف اصلی کشورھای عضو«: شود ھنگامی که گفته می. يورشنکف است

 به رشد نيروھای مولد و از اين طريق کھمانا کم )ھای متقابل اقتصادی شورای کمک(

                                                 

  ١٣۵١؛ سال "برنامه حزب توده ايران "- ١۶

 .٩٢؛ ص "مسائل اقتصادی سوسياليزم" استالين؛ - ١٧
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 اقتصاد سياسی مارکسيستی نشده ن، آيا سياست اقتصادی جايگزي.است ١٨»پايان اجتماعی«
تنھا به ياری سياست اقتصادی دارای ھدف که «: گويد تر می پرده تولپانف، حتی بی. است

توانند  ستی در نظر داشته باشد، کشورھای رو به رشد میشرايط عينی را به در
ست که محتوای علم  اين بدان معنا. مناسبی را که ھست، دگرگون سازند ھای نا قانونمندی

را ھم در خود سازی روندھای ما کرواکونوميک  يابد و نمونه اقتصاد گسترش می
١٩».گيرد می

  

 شوند، چيستند؟ داری معرفی می سرمايه ری غي ھای اقتصادی، که تحت نام توسعه اين سياست
: اند داری يک سلسله اقدامات اقتصادی ضروری سرمايه ی غير پاسخ اين است که در توسعه

ھای  ايجاد و گسترش تعاونیاصالحات ارضی، اقدامات دمکراتيک، تقويت بخش دولتی، 
از . ری و غيرهکارگ توليد و مصرف، بھبود بخشيدن شرايط زندگی کارگران، لغو قوانين ضد

توان آن  گيرند که در مجموع می ھا در محور قرار می ميان اين سلسله اقدامات، سه تا از آن
ھا   اقدامات دمکراتيک که در راس آن- ٢ اصالحات ارضی؛ -١: را به دو بخش قسمت کرد

  .ھا و تمرکز بخش دولتی است تعاونی

پاسخ آن . داری است سرمايه غيرگويند راه رشد  اصالحات ارضی چه نوع اقدامی است؟ می
ای  اصالحات ارضی، يعنی اقدامی که بخواھد فئوداليزم را به گونه«: دھد را مارکس می

توان در اقتصاد   دليل آن را می»بشکند، يک اقدام بورژوازی است و چيزی بيش از آن نيست
 بوده که ل که مساله رانت ارضی، يکی از مسايدانيم می. سياسی مارکسيستی جستجو کرد

، اما از ) ريکاردووويژه از جانب اسميت ه ب(پيش از مارکس ھم مورد مداقه قرار گرفته بود 
آن چنان پيشرفت نکرده ) جز انگلستان به(جا که مساله شکل مالکيت بر زمين، در اروپا  آن

ر به دانان قاد ايجاد کند، اکثر اقتصاد) تفاوت(دار افتراق  بود که بين مالک زمين و سرمايه
مارکس، در جلد سوم ). توان تا حدی استثناء گرفت اسميت را می(بندی اين مساله نشدند  جمع

بر طبق . دھد پاسخ دقيقی به اين مساله می") ھای ارزش اضافی تئوری"و نيز در " (سرمايه"
ی فئوداليته، سه نيرو در بخش کشاورزی وجود  داری برخالف دوره در جامعه سرمايهآن، 
ی زمين، يعنی در ازاء  مالک زمين در قبال بھره. دار، کارگر الک زمين، سرمايهم: دارند

 .دھد دار قرار می پوشد و آن را در اختيار سرمايه مقدار معينی پول، از مالکيتش چشم می
کند و کارگر دستمزدی را  گذاری می کند، در آن سرمايه برداری می دار از زمين بھره سرمايه

يک بخش به صاحب يا مالک زمين : شود ود حاصله به دو بخش تقسيم میس. گيرد کار می به
در بسياری از کشورھا، اين دو بخش درھم . شود دار می بخش ديگر عايد سرمايه. رسد می

فقط در انگلستان بود که . (باشد دار، خودش مالک زمين نيز می شوند؛ يعنی سرمايه ادغام می
ترين تحقيقات را در اين زمينه  رو بود که عملیھمين اين دو بخش از ھم تفکيک شدند و از 

دليل حق تملک بر زمين، به   اضافی را که تنھا بهشآن بخش از ارز). آدام اسميت انجام داد
آوری  آن بخش از ارزش اضافی را که محصول بار. رسد، رانت مطلق گويند مالک زمين می

اين رانت از طريق (ت افتراقی گويند متفاوت کار ھمگن انسانی در شرايط متفاوت است، ران
دار بر روی زمين زيادتر و يا با شدت بيشتر کار کند،  سرمايه: آيد دست می سه عامل به

تر به بازار کار  زمين نزديکدار بر  تر کار کند، سرمايه دار بر روی زمين مرغوب سرمايه
                                                 

 .٢٢-٣وف، ھمان، ص  پوي- ١٨

 .٩۵ تولپانف؛ ھمان، ص - ١٩
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ش در آيد؛ چون شود که سرمايه نتواند خوب به گرد رانت ارضی مطلق باعث می.) کند
ھمين  ھميشه بايد مقداری از سود حاصله را به شکل رانت مطلق به مالک زمين بپردازد و به

در . رود آيد و نرخ سود باال می خاطر، ترکيب ارگانيک سرمايه در کشاورزی پائين می
دمکراتيک قرار گرفت و به  ھايی که بورژوازی، در راس انقالب بورژوا بسياری از جامعه

ملی کردن زمين به نفع چه .  رسيد، يکی از اقداماتی که انجام داد، ملی کردن زمين بودقدرت
بنابر اين، نه . انداخت زيرا که رانت ارضی مطلق را بر. کسانی تمام شد؟ به نفع بورژوازی

ی ملی کردن زمين يک اقدام ترين شکل رفرم ارضی، يعن تنھا تقسيم زمين، بلکه انقالبی
  .ی استبورژواي

بايد از  که می(ی آن  ارکس ملی کردن زمين را نه يک شکل سوسياليستی بلکه پيش زمينهم
، و تنھا از اين رو، پيشرو )ًطريق جمعی کردن مالکيت وسايل توليد، ماھيتا دگرگون شود

  .دانست

ھای  ی آن به قطعات کوچک به افراد يا به انجمن ملی کردن زمين، برای اجاره«
محابا ميان خود آنان منجر  تنھا به رقابتی بی ی متوسط  ولت طبقهزحمتکشان، در شرايط د

ی خود،  دامن خواھد زد که به نوبه" اجاره بھا"خواھد شد و در نتيجه به افزايش تدريجی 
در کنگره . کنند کنندگان زندگی می تسھيالتی برای مالکين فراھم خواھد آورد تا به خرج توليد

مالکيت ارضی کوچک به حکم علم محکوم به  ":تان ما گفتالمللی بروکسل يکی از دوس بين
زمين . پس جز يک قالبی باقی نخواھد ماند. ست و مالکيت ارضی بزرگ به حکم عدالت فنا

 اين مساله را حل خواھد  آينده. آيد، به مالکيت کل ملت ھای روستايی در بايد به مالکيت انجمن
حل خواھد رسيد که زمين تنھا  اين راهگويم، جنبش اجتماعی به  برعکس من می." کرد
معنای تسليم  ھای زحمتکشان روستايی به تحول زمين به انجمن. تواند در مالکيت ملت باشد می

٢٠».ی خاص است ی اجتماعی توليد کننده جامعه به يک طبقه
  

کند  از ملی کردن زمين دفاع می) ھا و يا تعاونی(ھای زحمتکشان  مارکس، در برابر انجمن
نه از آن رو که ملی کردن زمين يک شکل سوسياليستی است، بل از آن ) ويژه در آلمان به(

داری  و انجمن يک شکل ماقبل سرمايه) باالترين شکل(رو که آن يک شکل کاپيتاليستی 
. از درک آن عاجز مانده است" راه رشد"ی  ھمين نکته است که ديدگاه تنگ نظرانه. است

ی ملی کردن زمين  داری به برنامه  پيشگيری از سرمايهسن، برای ھنگامی که سون يات
ای جز تکرار آن برای تنگ  ست که چاره چون و چرا شود، پاسخ لنين بدو چنان بی متوسل می

  .نيست" نوين طراز"نظران 

ھای چينی که صادقانه با   مناسبات اجتماعی ھم در اين است که دمکراتکديالکتي«
آن را به تئوری ارتجاعی بدل کردند و بر اساس اين تئوری سوسياليزم در اروپا موافقند، 

داری، به حداکثر  سرمايهًی ارضی صرفا  داری، برنامه از سرمايه" پيشگيری"ارتجاعی 
سن با آن  که سون يات" انقالب اقتصادی"ًواقعا ھم . سازند داری را عملی می سرمايه

به شود؟  منجر می ويد به چه چيزی گ ی خود از آن سخن می طمطراق و ابھام در آغاز مقاله
پرداخت عايدات زمين به دولت، يعنی به ملی کردن زمين از طريق يک نوع ماليات واحد به 
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کند، مطلقا  سن پيشنھاد و تبليغ می که سون يات" انقالب اقتصادی"ی ھنری جورج، در  شيوه
  .جز اين ھيچ چيز واقعی ديگری وجود ندارد

ی روستايی و در شانکھای، تفاوت در ميزان  ی دور افتادهتفاوت ارزش زمين در نواح
ارزش زمين عايدات زمين است که به سرمايه تبديل گرديده است و کاری . عايدات است

يعنی عادات زمين را، يعنی . آيد در" مالکيت مردم"زمين به " افزايش ارزش"بکنند که 
آيا در چارچوب .  را ملی کنندزمين: مالکيت زمين را به دولت بدھند يا به عبارت ديگر

ترين، تا حداکثر  داری چنين اصالحی ممکن است؟ نه تنھا ممکن است، بلکه ناب سرمايه
به اين " فقر فلسفه"مارکس در . داری است ترين شکل سرمايه پيگير و تا منتھا درجه کامل

رودبرتوس در با مفصال اثبات کرد و در مباحثه " کاپيتال"مطلب اشاره کرده و در جلد سوم 
دھد  ملی کردن زمين امکان می. با وضوح خاصی تکميل نمود" ھای ارزش اضافی تئوری"

را ) رانت ديفرانسيل(از ميان برده شود و فقط عايدی متغير ) رانت مطلق(که عايدی ثابت 
) از ميان بردن(بنابر آموزش مارکس، ملی کردن زمين يعنی ھر چه بيشتر . گذارد بجا می

ون وسطايی و مناسبات قرون وسطايی از کشاورزی، آزادی ھرچه بيشتر انحصار قر
شوخی . بازرگانی زمين، سھولت ھرچه بيشتر در تطبيق کشاورزی با بازارمعامالت در 

در کشاورزی چنان " داری مبارزه با سرمايه"تاريخ در اين است که جنبش پوپوليستی به نام 
تر   تحقق کامل آن به معنی تکامل ھرچه سريعکند که اصالحات ارضی را اجرا می برنامه 
٢١».بود داری در کشاورزی می سرمايه

  

داری در کشاورزی  نام مبارزه با سرمايهه ب" راه رشد"شوخی تاريخ در اين است که ديدگاه 
ھنگامی که حزب توده، . کند گيری می و پيشگيری از آن تنھا در جھت توسعه سريع آن سمت

ی   فئودالی ارزيابی کرد و رفرم ارضی را محصول مبارزه خرداد را جنبش١۵جنبش 
دانست که به شکل رفرم ارضی بوروکراتيک شاه ) ارگان حزب توده" مردم"گويا " (مردم"

داری در ايران؟ رفرم  ی مناسبات سرمايه ی توسعه  جز تائيد چاکرانهانجام شد، چه کرد
ی فراھم کرد و از يکسو به جدايه را ی چھل تنھا شرايط تسھيل انباشت سرماي ارضی دھه

ی  توليد کنندگان از وسايل توليد و معاش خود، و از سوی ديگر به انتقال ارزش از حوزه
در اين دوره، مالکيت . کشاورزی به صنعت و گسترش مناسبات پولی در روستا دامن زد

اد و از دولتی بر زمين، بخشی از توليدات کشاورزی را در راستای اقتصاد صادراتی قرارد
اين طريق نوسانات قيمت در بازار جھان، بحران اضافه توليد کشاورزی در بازار جھانی را 

  .ی خود به مدار کشاورزی داخلی کشاند در اشکال تعديل يافته

داری  در غير سرمايه" راه رشد"ھا، گواه آنند که مدعيان  ی حقايق تئوريک و فاکت ھمه
ی  ھای توسعه چه از سوی تئوريسين آن. اند  کردن تحوالت ارضی به کجراه رفته

شود، در نھايت چيزی جز يک  داری تحت عنوان اصالحات ارضی عنوان می سرمايه غير
  .دمکراتيک نيست اقدام بورژوا

کردھای ديگر را پيش  داری، چه کار سرمايه ی غير ھای توسعه حال ببينيم که تئوريسين
ی اصالحات ارضی به ميزان زيادی کاسته  مسالهآنان معتقدند که اگر از اھميت . کشند می

ی که به اصالحات  يعنی در کشورھاي.شود، دو محور ديگر اساس قرار خواھند گرفت
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داری حداقل رشد  ھا سرمايه ًی که سابقا در آنياند، يا در کشورھا ارضی گسترده دست زده
  . دمکراتيک استھا و اقدامات ی اساسی ھمانا سيستم تعاونی خود را طی کرده، مساله

ھر شکل تا حدودی رشد کرده ه داری ب ھا سرمايه ی که در آنبر طبق اين تز، در کشورھاي
ی بزرگ است که  گيرد، ھمانا قشر اليگارشی سرمايه باشد، نيرويی که محور حمله قرار می

ًاش غالبا به صورت ديکتاتوری خش، متمرکز، فاسد و بوروکراتيک تجلی  قدرت سياسی
داری نيست؛  ی اول، عليه کليت سرمايه بنابر اين، در اين جوامع مبارزه، در وھله. کند می

قدرت سياسی را در عنوان بورژوازی بزرگ  داری است که به ھمانا عليه قشری از سرمايه
داری در  در بسياری از کشورھای آسيا و آفريقا که سرمايه«. دستان خود متمرکز کرده است

پذيرد و نه تنھا ميان طبقات  ی کنونی تضادھا حدت می ست، در مرحلهھا نسبتا رشد کرده ا آن
. گيرد داری نيز مبارزه انجام می ھای مختلف سرمايه متضاد بلکه ميان نمايندگان گروه

طور اعم و سلب مالکيت از تمام  ی محلی به سان مطلب بر سر برانداختن سرمايه بدين
انداختن   بر سر محدود ساختن فعاليت و با برقشرھای بورژوازی نيست بلکه پيش از ھر چيز

ی بزرگ و انحصاری متحد امپرياليزم و  مواضع بورژوازی ايجاد شده از باال يعنی سرمايه
ی از بورژوازی که از باال پديد يمبارزه عليه آن قشرھا« ھمچنين ».ی مالکان است نيز طبقه

کند که  داری دولتی ايجاب می ايهی سرم اند انجام اقدامات کامال شخصی را در زمينه آمده
دھد از چارچوب جامعه و حقوق  طور که واقعيت بسياری از کشورھا نشان می ھمان

٢٢».شود ی خارج نمیيبورژوا
  

دانيم که تحوالت آغاز دھه چھل در ايران موجب  در جامعه ما چيست؟ میاھميت اين قضيه 
ترين  ھا دربار بود به بزرگ س آنغلبه بورژوازی و به ويژه تبديل مالکان بزرگ که در را

ھای گوناگونی که در  عمدتا از طريق حلقه. (ی مالی شد بورژواھا و دارندگان سرمايه
ھای صنعتی، کشاورزی و تجاری پديد آورد بودند و حجم معامالت و ميزان اوراق  بخش

بخش صنايع استخراجی و ).  مؤيد آن است۵١ و ۵٠ھای  قرضه و رونق بورس در سال
بنابر اين در ايران . ھای مختلف در دست اينان متمرکز شده بود گونه يگزينی ھم عمدتا بهجا

گرفته شوروی از لحاظ تئوريک در نظر ھای  ھمان وضعيتی را سراغ داشتيم که آکادميسين
جا چگونه است؟ چه ھدف اجتماعی را  داری در اين سرمايه پياده کردن تز راه رشد غير. بودند

اش را بدانيم و دوم، راھی را که برای تحقق  خواھيم ھدف اجتماعی ؟ اول، میکند دنبال می
" بخش ملی جنبش آزادی"بروتنت در کتاب . شود اين ھدف، از سوی اين متفکرين پيشنھاد می

 عمومی دمکراتيک انقالب دری  ايجاد اقتصاد ملی گمرکات و غيره برنامه«: نويسد می
داری انجام شده ھدف  ھا حداقل رشد سرمايه ی که در آنيبرای کشورھا. ی کنونی است مرحله

 )١٢٢جلد اول، ص (» .ھا در بخش دولتی است اجتماعی اقدامات دمکراتيک تمرکز سرمايه
اين است ھدف اجتماعی، راه تحقق اين ھدف چيست؟ سولودنيکوف و بوگوسالفسکی در 

ی کنونی  در مرحله«: دھند خ میاند، پاس داری نوشته سرمايه ی راه رشد غير کتابی که درباره
داری دولت انقالبی دمکرات است  سرمايه ترين شکل رشد غير ی بخش ملی مناسبجنبش رھاي

. پرست ملت باشد ی نيروھای ميھن که بيانگر اراده يک جبھه واحد انقالبی دمکرات و ھمه
ی لنينی  ريهمھمی در تکامل خالق نظ) ھا مونيستالمللی ک مجمع بين(گيری  اين نتيجه
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ی واحد ضد ديکتاتوری در ايران، ھمان   آيا تز جبھه)٢٨ص (» داری بود سرمايه غير
بايد نيروھای دمکرات انقالبی،  اين نظريه نبود؟ در اين جبھه نيز در واقع می" تکامل خالق"

قرار ) ھيئت حاکمهتر  "بين واقع"با بخش (خواه  پرست و وطن ھمراه با نيروھای ميھن
جبھه واحد ضد ديکتاتوری نه تنھا ھمه اين طبقات و اقشار اجتماع بلکه «در . گرفتند می

ھائی به کلی  ی از طبقات حاکمه با انگيزهيھا در شرايط مشخصی قشرھا عناصر، گروه
توانند در شرايط مشخص تاريخ  اين نيروھا حتی می. توانند شرکت جويند گوناگون نيز می

٢٣».ژيم استبدادی ايفا نمايندانداختن ر اجتماعی نقش مؤثری در بر
  

شود،   میپوشی ی ابزار ابتکار انقالبی چشم سان، از نقش حزب پرولتری به منزله بدين
ھای انقالبی ھم دانسته  ين دمکراتی کارگر، بلکه آي سوسياليزم نه آموزش رھايی طبقه

حزب آيا «:  گفت١٣٢٠ی مرکزی حزب توده، در سال  اسکندری، دبير اول کميته. شود می
زنند تا آن که بتوانند  توده يک سازمان کمونيستی است؟ دشمنان ما چنين تھمتی را به ما می

وران را از ما بيزار کنند، ما طرفدار قانون اساسی و قوانين موجود  داران و پيشه سرمايه
) ١٣٢٢مرداد ماه سال (ی اول حزب توده  ی کنگره ھمچنين، در مرامنامه» .ھستيم

زب توده ايران سازمان زحمتکشان، کارگران، دھقانان، روشنفکران مترقی و ح«: خوانيم می
دشمنان «: "ی اصول تشکيالتی حزب درباره"ی  و نيز در جزوه» .بورژوازی است خرده

ست و به اين طريق  ًکنند که حزب ما فقط و صرفا متعلق به پرولتاريا آزادی ما را متھم می
 ملی، برای تمام ايرانيان صرفنظر از پايگاه کنند، ما يک حزب حزب ما را لوث می

 که عليه دمکراسی اقدام ھايی شان ھستيم و با زير پوشش گرفتن ھر کس، به جز آن طبقاتی
  ».فاشيست ھستيم ما يک سازمان ملی، دمکراتيک و ضد. کنند می

ی سازمان، جنبش و دولت، ا اين مخدوش کردن مرز بندی طبقاتی و خصلت کثيرالطبقه
شود که مثال، حزب توده، جمھوری اسالمی را استراتژی حزب  جا منجر می خر بداندست آ

ی سلطان حسن در برخی مذاکرات ديپلماتيک  اعالم کند، حزب کمونيست مراکش، نماينده
  .گردن نھد" صميمانه"، بر ديکتاتوری ويدال نشود، حزب کمونيست آرژانتي

  .ش دولتیخونی و تمرکز صنايع در بی تعا يعنی مساله: گرديم به اصل مطلب باز می

ی سوسياليسم  داری، به لحاظ تاريخی يک انگاره سرمايه  يک نھاد غير، ھمچونتعاونی
 تخيلی، نه گذار سوسياليستی که در ضمن يک گذار می مرکزی سوسياليز ھسته. تخيلی است

شکال توليد است، بلکه ھمانا سوسياليزم از طريق يکی از ا) ديکتاتوری پرولتاريا(سياسی 
که با خود پرولتاريای متمرکز ) ماشينيزم(جای تبديل کيفی صنعت بزرگ  به. است) تعاونی(

پس  گرايش به). به استثناء اوئن(شود  آورد داغان کردن صنعت بزرگ پيشنھاد می را پديد می
بندی  شکل. گيرد را می) يعنی سوسياليزم(پيش  ، نام فريبنده به)يعنی گرايش به تعاونی(

کشی نيروی کار و مالکيت  داری، يعنی تعميمی توليد کااليی، بھره اقتصادی جامعه سرمايه
شود  شود، بلکه نابخردانه دانسته می خصوصی وسايل توليد، پويش تاريخی طبيعی تلقی نمی

  .، خردمندانه سازمان يابد"نابغه جامعه"که تنھا بايد از طريق خرد 
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ھا  ايجاد تعاونی) انند فوريه، اوئن، تاميسون، موريونم(گويد که او نيز  می) موندیسسي(«
گيرد،  ويژه جانب مالکيت را می ديگر کسی نبايد بگويد که سيسموندی به. را خواستار است

  .برعکس، برای او مرکز ثقل، ھمانا، توليد خرد است و نه مالکيت خرد

ضع مطمئن شود، زيرا که و ًاوال، اقتصاد پولی محکوم می) در بينش سيسموندی(
در شکل برخورد مستقيم بين (ھا را  توليدکنندگان خرد را از ميان برده نزديکی متقابل آن

ًثانيا، توليد . برد از بين می) رازشط نشينان ھم يی و دهور و مصرف کننده، يا بين روستا پيشه
ضادھای شود، زيرا که استقالل توليدکننده را تضمين کرده ت خرد به عرش اعال ارتقا داده می

ھا که مانند سيسموندی مايل به رجعت به تناسب  آن. سازد داری را برطرف می سرمايه
خواھند مبانی کنونی جامعه را حفظ کنند، مرتجعند، زيرا  صحيح توليدند و در عين حال می

. رايط صنعت اعصار پيشين بکوشندير باشند، بايد در احياء ساير شھا، برای آن که پيگ که آن
کرد؟ تقاضا که بر عرضه  نزديک به صحيح توليد را حفظ میناسب صحيح يا چه چيز ت

در بينش . (آيد دم به قدم در تعاقب مصرف میتوليد ق. رفت مسلط بود، از آن بيشتر می
) ھای مصرفی خواھند شد ھای توليد وابسته به اتحاديه برنشتين خواھيم ديد که چگونه تعاونی

 که در اختيار دارد، مجبور است مداوما مقادير صنعت بزرگ، تنھا به علت ابزاری
توليد مقدم بر مصرف است، عرضه . تواند منتظر تقاضا بماند تری توليد کنند و نمی بزرگ

ی پيش را با وسايل  يا آدم تناسب صحيح شده: کند بنابراين يکی از اين دو  میتقاضا را تحميل
پردازی و ارتجاعی است يا خواھان  زمان خيال طلبد، در آن صورت ھم توليد امروزی می

ی  در اين صورت بايد برای حفظ نيروھای مولد، از مبادله: "پيشرفت بدون آنارشی است
٢٤")فقر فلسفه"مارکس، (» "فردی چشم بپوشد

  

شود، رجعت به تناسب صحيح  ی نفی میبورژواي داری، از ديدگاه خرده ايه سرمسان بدين
 توزيع و مصرف بر توليد، که در شرايط ی توليد، چيزی نيست جز پذيرش سلطه

داری  داری به اشکال توليد ماقبل سرمايه ی مناسبات توليد سرمايه داری توليد، به سلطه سرمايه
دارد و بر اين باور تکيه  می تر بر پرودون، از سيسموندی يک گام پيش. منجر خواھد شد

، )ھای توليد و مصرف  تعاونیھای گسترده شبکه" (ھای متقابل انجمن"ی  زند که توسعه می
ھا از  کند، تعاونی اندازی که او ترسيم می  در چشم.داری خواھد شد ی از سرمايهيمنجر به رھا

توليد  باز) اعتبارات(ھای مردمی آينده اعتبار مجانی خواھند گرفت و از اين طريق  بانک
، به مارکس نوشت، ١٨۴۶ای که انگلس به سال  در نامه. شرايط توليد را تسھيل خواھند کرد

ی فرانسه را  کنند که اکنون ھمه اينان به چيزی جز اين فکر نمی«: اين ايده را به سخره گرفت
ی  پوشی از سود و بھره انداز پرولتاريا و با چشم و سپس شايد سراسر جھان را با پس

نيز ) داری هسرماي(انداز دولت  رويدادھا نشان دادند که اينان به پس» ھا بخرند ی آن سرمايه
ی طبقه بدين طريق گسترش داد که برای رھايی پرودون را  السال، ايده. اند چشم دوخته

ھا پديد آورد و از آن طريق از  از تعاونیای  ی گسترده  شبکهدولتکارگر، بايد کمک 
ھا، پنھانی با  از ھمين رو، السال، برای دريافت کمک برای تعاونی. داری رھا شد سرمايه

ھنگامی که اين رويداد از پرده به درآمد، مارکس آن را خيانت به . (مالقات کردبيسمارک 
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ی آنان از قيد يتئوری السال مبارزه طبقاتی کارگران را به رھا). آرمان طبقه کارگر خواند
  .کرد داران تبديل نمی سرمايه

تمام تاريخ . ی کارگر نشان داد قهبباری آن را برای ط ھا و زيان مارکس نادرستی اين ايده
ای بود که  ھا و عليه تجارب ناشيانه وقفه شورای عمومی عليه فرقه ی بی ل اول مبارزهلالم بين
ی مارکس به  نامه(الملل اول خود را به جنبش طبقه کارگر تحميل کنند  کوشيدند در بين می

ھای  مارکس با رد قانون مفرغين دستمزدھا، نشان داد که عمل اتحاديه). فردريک بلت
که عمل ھماھنگ با  چنان تواند دستمزدھا را از سطح زندگی فراتر برد، ھم کارگری نمی

دليل آن آشکار . تر برد ناند دستمزدھا را از سطح زندگی پاييتو انحصاری کارفرمايان می
شود، اما، بر   افزايش عمومی ميزان دستمزدھا، منجر به کاھش نرخ ميانگين سود می.است

داری اين نيست که سطح   گرايش عمومی توليد سرمايه.واھد داشتقيمت کاالھا اثر نخ
ميانگين دستمزدھا را باالتر برد بلکه، برعکس اين گرايش ھمواره در جھت پائين آوردن 

مزد عادالنه متناسب با کار "ی  کارانه به جای شعار محافظه. ست سطح ميانگين دستمزدھا
را " الغاء سيستم دستمزدی"انقالبی کارگران بايد بر روی درفش خود شعار !" خوب

٢٥.بنويسند
  

بينيم که حزب توده پيشنھاد تدوين قانونی  اکنون، ھنگامی که پس از بيش از يک سده می
 ٢٦دھد بين کارگر و کارفرما را اساس فعاليت خود قرار می!" عادالنه"برای تنظيم روابط 

ارکس، يک جنبش سکتاريستی بود و ی م که به گفته( وجه تشابه آن را با الساليزم متواني نمی
از ديده ) کرد الملل در راه آن تالش می در تضاد با سازماندھی حقيقی جنبش کارگری که بين

  .دور بداريم

ی اصلی  ھا، ھسته ی طبقاتی پرولتاريا و پذيرش تعاونی که ديديم نفی مبارزه چنان باری، ھم
ی و ياشکال سوسياليزم بورژواديدگاه سوسياليزم تخيلی است که رد پای خود را در 

پس از آشکار شدن ورشکستگی جنبش . گذارد رويزيونيسم باقی میی و يبورژوا خرده
دورينگ که عشق به . شود تا از آن صيانت کند السالی، اين درفش به دورينگ سپرده می

کند، کمون  جايگزين می" تعاونی"را با " کمون اقتصادی"يکتا نشان دادن خود داشت، نام 
دورينگ،  «:يابد شود که از آن طريق گذار سوسياليستی تحقق می اقتصادی شکلی دانسته می

پيوند با يکديگر  ، توليد و توزيع را جداگانه و بینھای تخيلی پيشي ی سوسياليست مانند ھمه
ی سرکش او، اين نه توليد است که توزيع و مصرف را تعيين  در پرواز انديشه. بيند می
ی لحظات  مثابه است که به) و مصرف(ی مناسب است، اين نه توزيع  ھمانا ارادهکند، بلکه  می

از اين رو، وجه توليد . ھای جاودانه است بلکه ھمانا ذات. شود پويش توليد پديدار می
کمون اقتصادی بايد اين شرارت را . داری شر داری خير است و وجه توزيع سرمايه سرمايه

  .براندازد

" کار برابر با کار"يا : تواند انتخاب کند تنھا يکی از اين دو راه را میاما کمون اقتصادی 
توليد گسترده کند، اما اعضای کمون  تواند باز نمی" کمون: " که در اين صورتمبادله شود

 چون انباشت ضرورتی اجتماعی است و از آن. قادر به انباشت شخصی و فردی خواھند بود
زيرا کمون اقتصادی، (ل بی درد سر انباشت نھفته است جا که در انباشت پول نيز يک شک
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) پردازد  را به ازای ھمان ساعات کار تجسم يافته می- دستمزد–به اعضای خود، مقدار پول 
يش را يک راست به انباشت شخصی و در نتيجه انھدام  پس سازمان کمون اقتصادی، اعضا

  .خواند خود فرا می

ای برای گسترش توليد،  توليد گسترده کند، يعنی اندوخته تواند باز  يا کمون اقتصادی می-
تر از ارزش کارشان  در اين صورت، بايد اعضای کمون دستمزدی کم. انباشت خواھد کرد

گيريم که قيمت و ارزش در کمون اقتصادی (شان  دريافت کنند و کاالھا را از کمون به ارزش
  .داری است ی وجه توليد سرمايه بخرند که در يک کالم، به معنی چيرگ)برابر باشند

خواھد شکل سوسياليستی توليد باشد، چيزی جز اشکال  سان، کمون اقتصادی که می بدين
انباشت سرمايه مبتنی بر قوانين . داری توليد نيست داری و يا سرمايه تعديل يافته ماقبل سرمايه
  .داری است حرکت وجه توليد سرمايه

که  يابند، يعنی در حالی يع در خود پويش توليد وحدت میدھد که توليد و توز اين نشان می
 الغاء .تواند سوسياليستی باشد گيرد توليد نمی داری صورت می توزيع در چھارچوب سرمايه

ست که بخواھيم  مانند آن" یارزش حقيق"داری از طريق استقرار  شکل توليد سرمايه
وسيله اجرای پيگير يک  ا بخواھيم به کنيم؛ ياملغ" حقيقی"م را با استقرار پاپ کاتوليسيز

ای را مستقر کنيم که در آن توليدکنندگان،  داری، جامعه ی اقتصادی در سيستم سرمايه مقوله
٢٧».باالخره بر محصوالت خود مسلط باشند

  

: و کمون اقتصادی، به طريقی ديگر سر برآوردی تعاونی  ی انترناسيونال دوم، ايده در دوره
و برنشتين،   اشميت  ادنروری پرولتاريا و تجديد نظر در مارکسيزم، کاز طريق نفی ديکتات

ی طبقاتی پرولتاريا را پذيرفتند اما به  تر نھادند و مبارزه يک گام از سوسياليزم تخيلی فرا
  .ی بسنده کردنددن آن در چارچوب مناسبات بورژوايمحدود کر

ھای کارگری يا به  ز طريق اتحاديهيکی ا.  دو طريق تحقق پذيرد بهسوسياليزم برنشتين بايد
او . ھای تعاونی قول برنشتين از طريق دمکراسی اقتصادی و ديگری از طريق سازمان

ی طريق اول با سود صنعتی و از طريق دوم با سود تجاری دست  وسيله خواھد به می
  .گريبان شود به

ر بطن اقتصاد توانند موجوديت خود را د ھای تعاونی توليد تنھا ھنگامی می سازمان
داری حفظ کنند که با طفره رفتن ساختگی از قوانين مربوط به رقابت آزاد و از  سرمايه

ای تضاد ميان وجه توليد و وجه مبادله را که در آن نھفته است، از ميان برند  راھه طريق بی
گردد که بتوانند از پيش تضمينی برای بازار فروش ثابت و  و اين تنھا زمانی ممکن می

ھا  ی مصرف کنندگان چنين ابزار کمکی برای آن اتحاديه. ماعت مصرف کننده داشته باشندج
ی خود در ھمين نکته نھفته است و نه در  راز مورد نظر برنشتين نيز به نوبه. خواھد بود

ھای تعاونی فروش، يا ھر چيز ديگری که  ھای تعاونی خريد و سازمان تفاوت ميان سازمان
ھای تعاونی توليد مستقل از بين  ر کرده است و از اين رو سازماناو خطو" مخيله"به 
. ھا را تضمين کند  موجوديت آنتواند ی مصرف کنندگان است که می روند و تازه اتحاديه می

ھای تعاونی توليد وابسته به  ی امروزی، ادامه حيات سازمان که در جامعهجا  البته از آن
گيری بعدی از اين بدين  مصرف کنندگان است، نتيجهشرايط الزم برای موجوديت اتحاديه 
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به بازار ترين حالت خود محتاج  ھای تعاونی توليد در مناسب معنا خواھد بود که سازمان
 –ی يويژه مواد غذاه  ب–فروش محلی کوچکی بوده به ميزان محدودی محصول بالواسطه 

 سنگ، پوالد   منسوجات، ذغال:داری ھای مھم توليد سرمايه ، تمام رشتهوبھر ر. نيازمندند
سازی و کشتی سازی خارج از محيط اتحاديه  سازی، لکوموتيو سازی، پتروشيمی، ماشين 

. ھای تعاونی قرار دارند  منوال بيرون از قلمرو سازمانھمين  مصرف کنندگان بوده به
توانند  نمی دليل ھم  ھای تعاونی توليد، تازه بدين سازمانھا،  ی آن صرفنظر از خصلت دوگانه

عنوان يک رفرم اجتماعی عمومی تلقی شوند که اجرای کل آن پيش از ھمه مستلزم انحالل  به
ھای محلی کوچک توليد و مبادله باشد و  بازار جھانی و تجزيه اقتصاد جھانی حاضر به گروه

  .داری بزرگ به اقتصاد کااليی ميانه است بنابر اين از نظر اصول مشروط به رجعت سرمايه

ی رفرم اجتماعی  ھای کارگری که از نظر برنشتين دو وسيله ھای تعاونی و اتحاديه ازمانس
. کنند داری ثابت می کفايتی و ناتوانی خود را در تغيير وجه توليد سرمايه دھند بی را تشکيل می

عنوان  ًھا را صرفا به خبر است و آن طور مبھم با در واقع، برنشتين ھم از اين مطلب به
البته به اين . کند داری و افزايش ثروت کارگران تلقی می  برای تقليل سود سرمايهوسايلی

 کند و جنبش سوسيال پوشی می داری چشم ترتيب، خود از مبارزه عليه وجه توليد سرمايه
٢٨.کند داری تحريص می دمکراسی را برای مبارزه عليه تقسيم سرمايه 

  

رژيم : ورزد صادق است  برنشتين عشق میھمين مطلب در مورد حزب توده که پنھانی به(
ھا، که از لحاظ  ی برنشتينی تعاونی ايده) ٢٩شاه دست به اقدامات مجدانه در توزيع ثروت بزند

تاريخی با سوسياليزم تخيلی پيوند داشت و به لحاظ مشخص، با رفرميزم، موضوع مورد 
 در ١٩١٠ اوت سال ٢٨از (الملل دوم  ی ھشتم بين  در کنگره.الملل دوم بود مشاجره در بين

ھا به کارگران کمک  ، ژوره اين عبارت را وارد قطعنامه کرده بود که تعاونی)کپنھاک
لنين و گد، ." دمکراتيزاسيون و سوسياليزاسيون توليد و توزيع را فراھم کنند"خواھند کرد تا 

شکل اصالح جوھر برنشتينی پشت اين عبارت را دريافتند، از ھمين رو بود که آن را بدين 
ی معينی به آماده کردن کار توليد و توزيع پس از سلب مالکيت از  ھا تا اندازه تعاونی: "کردند
اين اصالح، دقيقا ). شد اين اصالحيه از سوی کنگره رد." (کنند دار کمک می ی سرمايه طبقه

ينی اھميت ی مع ھا، تازه پس از سلب مالکيت از بورژوازی، تا اندازه دھد که تعاونی نشان می
تا زمانی . ی طبقاتی برای پديد آوردن اين امکان واقعی است پيش شرط آن، مبارزه. يابند می

ی  ھا يک ايده ی کارگر قدرت را بدست نگيرد، گذار به سوسياليزم از طريق تعاونی که طبقه
" داری سرمايه توسعه غير"ھای  در ھمين نکته است که تئوريسين. ارتجاعی است/ ک پياتو

ی  روندھا و اشکال عمده«: گويد ھا می يف يکی از ھمين تئوريسين آندره. اند جديد نظر کردهت
ھای آسيای ميانه و قزاقستان  ھای سيبری و شرق دور و جمھوری کئوپراسيون در ميان خلق

 مثال کئوپراسيون در بعضی از نواحی تانزانيا که در توليد .باشند  میاشتراکیدارای وجه 
ھای ويژه کئوپراسيون در ميان  راتی تخصص داشتند، دارای ھمان جنبهمحصوالت صاد

   ٣٠».باشد کاران پنبه خرده مالک در ازبکستان می کشت
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 ١٣۵٢؛ ارديبھشت "مردم "- ٢٩
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داری را پشت سر نھاده، پوچی اين  درک سيستم کئوپراسيون در نظام شوروی که سرمايه
ھای  در آرمان: دھد  توضيح میلنين وجه مشخصه آن را چنين. کند سخن را آشکار می

بافی خود خنده  ھا غالبا به سبب خيال آن. خيالپردازی فراوان استکئوپراتورھای قديمی، 
که اين افراد اھميت اساسی و حياتی مبارزه سياسی  ھا در چيست؟ در اين بافی آن خيال. آورند
  .کنند ی استثمارگران درک نمی ی کارگر را در راه بر افکندن سلطه طبقه

در حال حاضر . آيد ی معينی پديد می ی پشتيبانی مالی طبقه ا در نتيجهھر نظام اجتماعی تنھ
در . (آن نظام اجتماعی که بايد از آن بيش از حد عادی پشتيبانی کنيم، نظام کئوپراتيوی است

ی حاکم، مطرح است و شرايطی  طبقهی کارگر، ھمچون  جا، در واقع پشتيبانی مالی طبقه اين
ی وسايل بزرگ توليد، حاکميتی که امور آن در  يت دولت بر کليهحاکم) گيرد که را در بر می

امين رھبری پا و ت ھا دھقان خرده و خرده ست، اتحاد اين پرولتاريا با ميليون دست پرولتاريا
 کئوپراسيون، –تنھا بر اين بنياد است که . وجود دارد(اين پرولتاريا بر دھقانان و غيره 

اين ھنوز ساختمان جامعه )  البته–گردد   سوسياليستی میای برای بنای جامعه کامل وسيله
  .سوسياليستی نيست، اما تمام آن چيزی است که برای اين ساختمان الزم و کافی است

ھای  داری خصوصی بنگاه در سرمايه. داری است کئوپراسيون در شرايط دولت سرمايه
ھای  ھای کلکتيو در برابر بنگاه داری، به عنوان بنگاه ھای سرمايه کئوپراتيو در برابر بنگاه

داری  ھای سرمايه ھای کئوپراتيو از بنگاه داری دولتی بنگاه در سرمايه. خصوصی متمايزند
در نظام . ھای کلکتيو متمايزند عنوان بنگاه به«ھای خصوصی و ثانيا  عنوان بنگاه دولتی به

ھای کلکتيو  عنوان بنگاه بهداری خصوصی  ھای سرمايه ھای کئوپراتيو از بنگاه موجوده، بنگاه
صورتی که در زمينی بر پا شده باشند که در آن ھای سوسياليستی، در  متمايزند ولی از بنگاه

بافانه  خيال. زمين و وسايل توليد به دولت، يعنی به طبقه کارگر تعلق داشته باشد متمايز نيست
ر چيست؟ در آن است که ھای کئوپراتورھای قديمی از اوئن گرفته تا ديگران د بودن نقشه

ی  آن که مساله آميز دگرگون سازند، بی وسيله سوسياليزم از راه صلح ی معاصر را به جامعه
ی کارگر و  ی مبارزه طبقاتی و تسخير حاکميت سياسی توسط طبقه اساسی نظير مساله

استثمارگر را در نظر بگيرند، و بدين جھت ما حق داريم اين ی طبقه  انداختن سلطه بر
بافی و رمانتيک و حتی به سبب آرزوھای وی حاکی  را سراپا خيال" کئوپراتيوی"سوسياليزم 

تواند دشمن طبقاتی را به ھمکاران طبقاتی و  از اين که با جلب اھالی به کئوپراسيون می
  .مبدل ساخت، مبتذل بدانيم" اصطالح صلح مدنی به"جنگ طبقاتی را به صلح طبقاتی 

طه نظر وظيفه اساسی دوران معاصر حق به جانب ما بود، زيرا ترديدی نيست که از نق
. توان عملی ساخت ی طبقاتی در راه اھتراز حاکميت سياسی، سوسياليزم را نمی بدون مبارزه

٣١». ديگر حاکميت دولتی در دست طبقه کارگر استنولی ببينيد، اکنو
  

شود که توليد کئوپراتيو، زير  ھای تانزانيا را در پويش توليد بنگريم، آشکار می اگر تعاونی
. ھا در توليد برخی محصوالت صادراتی تخصص دارند  اين تعاونی–ی بازار است  سلطه

ھا  ی تعميم يافته پديدار نيست و از اين رو، تعاونیيبرخالف شوروی که در آن توليد کاال(
برای " انزانيارھبران ت"ای  مرحلهی سه  برنامه). اند ريزی مرکزی دولت ی برنامه زير سلطه

گذاری و اعطای  داری، از طريق سرمايه تبديل ساختار تعاونی به يک ساختار سرمايه
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يف را آشکار  بافی آندره اعتبارات و تحکيم مالکيت خصوصی در کنار مالکيت دولتی، خيال
. ست کند، ھمانا وجه توليد کئوپراتيوھای تانزانيا يف بازگو نمی چه را که آندره کند، آن می

ھای  ، پالنتاسيونی ديگری که برای روشن کردن موضوع بازگو کردنی است مونهن
از يک سو، شکل اجتماعی نيروی کار، بردگی : آمريکای التين است) ھای تجاری مزرعه(

است که ) به ويژه بازار خارجی(بازار ) به ميانجی(است، از سوی ديگر از طريق 
 که قيمت قھوه در بازار جھانی کاھش يافت، بسياری ھنگامی. شوند توليد می ھا باز پالنتاسيون

نام " داری کاپيتاليستی برده"ست که بدان  از ھمين رو. ھا از ميان رفتند از اين پالنتاسيون
ھا، برای يکپارچگی زمين،   اين تعاونی.ھای توليد ايران است ی ديگر تعاونی نمونه. اند نھاده

گذاری و توليد جھت بازار پديد آمدند، دقيقا از اين ديدگاه است که  پديد آوردن امکان سرمايه
، داری ا در چارچوب مناسبات سرمايهھ ھا مسلط شد و آن داری بر آن اقتصاد کاالئی سرمايه

در جمھوری ماالکائی يکی از «: سدنوي يف می ھنگامی که آندره. توانستند تا حدی رشد کنند
ی دولت در جھت رشد سوسياليستی ايجاد تبديالت اقتصادی به اجتماعی  ھای عمده ھدف
فوکوناال شکلی از مزارع اشتراکی . باشد آالت مدرن می  دار و تجھيز فوکوناال با ماشين ريشه

تفاده از پتانسيل بيشترين اسھدف از ايجاد فوکونوالی جديد، ... روستايی و کشاورزی است
انقالبی آن در جھت متحد ساختن دھقانان برای کار مشترک و راھبری آن شرکت در امور 

داری، مھر  داری يا ماقبل سرمايه  بر تمام اشکال سرمايه٣٢»سياسی و اجتماعی است
در آمريکا که يکی از اشکال " بلوک ارتجاعی"بر اين ديدگاه،  بنا. زند سوسياليستی می

تر و تجمع  آالت مدرن، و در نتيجه تقسيم کار گسترده ليد است، با استفاده از ماشينتعاونی تو
برداری از پتانسيل  ی از رشد سوسياليستی برخوردار است و درحال بھرهيدھقانان، گو

اين ديدگاه، به توليد صادراتی، تسلط مبادله بر توليد و در نتيجه وابستگی . انقالبی دھقانان
توجه است که در رشد توليد،  توليد اجتماعی چنان بی  پويش توليد و بازبه کلھا  تعاونی

  .بيند  و انقالب را میمسوسياليز

پردازد، آشکارا به چشم  می" صنعتی شدن"ی  ھمين طرز تفکر، ھنگامی که به مساله
ھنگامی که به " داری سرمايه توسعه غير"ھای  پيش از اين گفته بوديم که تئوريسين. خورد می
ھای  خواست"تحقق " استقالل واقعی"کنند، در آن پويش  ی صنعتی شدن برخورد می الهمس

ی اين ديدگاه، در برخورد حزب  نمونه. بيند را میی امپرياليزم  و تضعيف سلطه" مبرم مردم
حزب، بھبود نسبی مناسبات ايران و شوروی را «. بارز است" شاھانه"توده به صنعتی شدن 

تر اين  گويد، طرفدار جدی گسترش ھرچه بيش تھنيت گفته و میپيوسته از صميم قلب 
مناسبات و تعميق آن است، زيرا بر آن است که بسط روابط دوستانه و ھمکاری ھمه جانبه 
بين ايران و شوروی تنھا و تنھا به سود مصالح ملی يا به سود رشد عمومی کشور ما به سود 

دولت اتحاد » «.ود نھضت مترقی کشور ماستاستقالل و ترقی مادی و معنوی ايران و به س
 که ايران و کشورھای نظير، خودش خواھان آن است" سرشت سوسياليستی"بنابه شوروی 

روز دست آورند و روز ب قالل واقعی بهتری برای نيل به است ھای استوار روز پايهب روز 
خود چاره را در  اين حزب در افق تنگ ديد ٣٣»ی يابندگران رھاي تر از قيد استعمار بيش

و  (ای ی طبقاتی درون جامعه داند نه در مبارزه شوروی می" سرشت سوسياليستی"
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 ارضی، حخواھند اين واقعيت را ببينند که ھمين اصال نمی) روھا چپ(اينان «). المللی بين
خود در آخرين تحليل ... ی حقوق زنانورس صنعتی کردن کشور، ھمين شناسايھمين ک

ھای مبرم مردم ايران،   ھنگامی که خواست٣٤»ی مبرم مردم ايران استھا بخشی از خواست
. شود، چه حاجت به مبارزه طبقاتی است آورده می بر" شاھانه"و اصول " شاھانه"با انقالب 

راه نجات ايران از يوغ استعمار، گسترش و رشد دپارتمان . روی است ی طبقاتی، چپ مبارزه
I) پيش از اين گفته بوديم که بر طبق نظر حزب توده، .است) توليد کننده وسايل توليد 

 IIی دپارتمان   است و خواست امپرياليزم توسعهIی دپارتمان  خواست مردم ھمانا توسعه
 –يابد  ی بين دو دپارتمان تنزل می ی طبقاتی به مبارزه مبارزه). توليد کننده وسايل مصرف(

ماند ھمبستگی دقيق دو  چه پوشيده می ، آنجا به جز اين در اين". رقابت اقتصادی"اين يعنی 
ی اجتماعی دقيقا  توليد سرمايه باز. ی اجتماعی است توليد سرمايه دپارتمان در پويش باز

توليد صاحبان وسايل توليد  نتيجه بازو در (عنوان سرمايه  مستلزم باز توليد وسايل توليد به
آشکار است که ھر دو . ان کاال استعنو توليد نيروی کار به و باز)  بورژوای طبقهچونان

ی اقتصادی  دپارتمان، در شرايط کاپيتاليستی توليد قرار دارند و از اين رو در حوزه
داری که  ی وجه توليد سرمايه ، باز توليد الغا شده)کشی يعنی در مناسبات بھره(داری  سرمايه

گيری  نی شکليط عي انباشت سرمايه در مقياس جھانی و شراجديدمحصول اشکال خاص 
 ادغام اقتصاد ايران در لبه دلي.  بود، موجب صنعتی شدن در ايران شدی داخلی سرمايه

که موجد بحران اضافه توليد کاالھای (سيستم جھانی سرمايه و اشکال خاص انباشت سرمايه 
ی توليد متروپل از يک سو و گرايش به توليد  ، با صدور سرمايه)ی در متروپل بودا سرمايه

، سھم ارزش افزوده ١٣۵٠در سال . ھای مصرفی در ايران از سوی ديگر روبرو بوديمکاال
  درصد و ٢٧ درصد، ۶٠ی، به ترتيب ا  مصرفی، کاالھای واسطه و سرمايهبخش کاالھای

 ١٠٠ کارگاه بزرگ صنعتی تنھا کمتر از ٧۴۴۴، از ميان ١٣۵۴در سال درصد بود،  ١٢/۶
 و ١٣۴١ھای  بين سال. اند الت و ابزار صنعتی اشتغال داشتهآ کارگاه به توليد و مونتاژ ماشين

 ميليارد لایر ١٩٠/۵٣٢ ميليارد لایر به ٩٠۶/١۴ برابر شد و از ۶ واردات ايران ١٣۵٢
ی در واردات ايران به ا ای و سرمايه  سھم کاالھای واسطهبا رشد صنعت در اين دوره. رسد

 ٩/٩ تنھا ١٣۴٩در سال . اخلی باال رفتات د شدت افزايش يافت و سھم واردات در توليد
آالت و لوازم صنعتی، معدنی  درصد از ارزش کاالھای مورد نياز سرمايه گذاری در ماشين

 واردات کاالھای واسطه و  درصد آن از طريق١/٩٠و کشاورزی از طريق توليد کاالئی و 
توليد   بيانگر بازگرايش اساسی به توليد کاالھای مصرفی در ايران،. ی تامين شدا سرمايه

  .سرمايه داخلی در چارچوب بازار جھانی است

تواند جدا از  ی نيروھای مولده نمی که ديديم، صنعتی شدن يعنی رشد و توسعه باری، چنان
 و –کشی و مناسبات طبقاتی   يعنی مناسبات بھره–ی توليد بررسی شود  مناسبات تعيين کننده

ش است، ديدگاه ک ی بھره توليد طبقه به معنای بازچنين توليد وسايل توليد ھم به درستی، باز
ی  توسعه"بنابر تز . يابد در آمدن از اين مشکل، چاره را در دولت میه رويزيونيستی، برای ب

اما اگر . بندد داری را می  سرمايهمناسباتدولتی کردن وسايل عمده توليد " داری سرمايه غير
دولتی کردن و کنترل دولتی بر . کند واقعی می دار يهتر سرما دقت کنيم، دولت را ھر چه بيش

                                                 

  ١٣، ص ١٣۵٢ دنيا، شماره يک، - ٣۴
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است، " سوسياليستی"نه در راه انکشاف ... ی توليد در مصر، الجزاير، ايران،  وسايل عمده
گونه  اين. داری از ھمان نخستين گام خود است بلکه بيانگر بحران ساختار مناسبات سرمايه

شکل اجتماعی نيروی : دولت و جامعه استدولتی کردن، نه به معنای دگرگونی در مناسبات 
رود، بلکه تنھا  از ميان نمی) گيری ارزش اضافی در پويش توليد کار دستمزدی و شکل(کار 

اداره امور توليد از ( کنترل مشخص جريان توليد نکنترل بوروکراتيک جريان توليد جايگزي
  .شود می) ھای اقتصادی جداگانه داران جداگانه در بنگاه سوی سرمايه

کرد تسھيل انباشت سرمايه جھانی و حفظ و  در جريان صنعتی شدن ايران، دولت از کار
ھای توليدی، ايجاد  آمد نفت را دولت، در زمينه در. گسترش منافع متروپل برخوردار بود
برای تسھيل (ی ا  کاالھای مصرفی، واسطه و سرمايهتاسيسات زيربنايی نظامی و واردات

ھای مصرفی  به کار گرفت و سھم ھزينه) الھای کشورھای متروپلجذب اضافه توليد کا
 به ١٣٣٨در سال  درصد ٧/١٠از ) ١٣٣٨به قيمت ثابت (ھای ملی  دولت در کل ھزينه

در اين مدت، دولت خريدار عمده در بازار .  افزايش يافت١٣۵١ درصد در سال ٢/٢٣
فزايش تقاضا برای کاالھای ھای دولتی و مخارج نظامی پليسی موجد ا داخلی بود و ھزينه

سھم دولت با سھم بخش ) ١٣٣٨ -۵١(در طی اين مدت . صنايع شد و محصوالت اتی وارد
گذاری دولت  خالص داخلی برابر شد، ھرچند سرمايه ی ثابت نا خصوصی در تشکيل سرمايه

 برابر ١٣٣٨گذاری ناخالص دولت که در سال   تر از سرمايه در بخش ساختمان ھمواره بيش
در ، ) ميليارد لایر بود۵/٢٠گذاری ناخالص خصوصی   سرمايه( ميليارد لایر سود بود ٢٠/۵

 ١۴۴گذاری ناخالص خصوصی به  سرمايه (- ميليارد لایر رسيد٣/١٣۴ به ١٣۵١سال 
آالت برای ايجاد صنايع  گذاری دولت در ماشين ی سرمايه بخش عمده). ميليارد لایر رسيده بود
ين بودن نرخ سود در اين صنايع يه ھنگفت نياز داشت و به علت پاياسنگين بود که به سرم

دولت برای کرد اما  بخش خصوصی از ورود به آن پرھيز می) نسبت به نرخ ميانگين سود(
ھای سنگين که  ھای ديگر اقتصاد به برخی از رشته داران بخش ی سرمايه ين آوردن ھزينهپاي

در دھه . کرد روی آورد  اقتصاد ايران ايجاب میھا را در المللی کار وجود آن تقسيم بين
ھای گوناگون  داری، سياست ی مناسب برای رشد سرمايه ، دولت به منظور ايجاد زمينه١٣۴٠

داران قرار داده، معافيت مالياتی و  ھا سرمايه در اختيار سرمايه از طريق بانک: اتخاذ کرد
زمينی را  و خدمات تاسيسات زيرعوارض گمرکی حمايتی برای صنايع داخلی ايجاد کرده 

  .گسترش داد

 در بخش غير نفتی بسيار ناچيز بود، در اين ١٣۴٠ھای خارجی که پيش از دھه  سرمايه
ھای مالياتی و گمرکی و با تضمين  دوره به سرعت افزايش يافت و دولت با اتخاذ سياست

گذاری مستقيم  مايهطوری که جريان سر ھا را فراھم ساخت، به برگشت سود، زمينه ورود آن
در متروپل امپرياليستی، به ويژه آمريکا و سپس به ترتيب انگليس، آلمان غربی و فرانسه، 

ھا که با مشارکت  گذاری اين سرمايه.  به يازده برابر رسيد١٣۴٨ و ١٣۴٣ھای بين  سال
ھای  گرفت در سال داران داخلی و در برخی موارد با مشارکت دولت صورت می سرمايه
ی، وسايل حمل و نقل، سازی و شيمياي صنايع الستيک، دارو عمدتا در ١٣۵٢ تا ١٣۴٣

  .الکتريکی و الکترونيکی، معدنی و فلزی بود

کند،  شود که دولت نه تنھا شرايط عمومی خارجی توليد را تدارک می جا آشکار می از اين
د، ھر چه بيشتر بلکه ھم برای تسھيل انباشت سرمايه و خنثی کردن گرايش به کاھش نرخ سو
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د و نبخش آنان که به دولت خصلت ماوراء طبقاتی می. کند ی نيروھای مولد دخالت می در اداره
گيرند، از  توليد مناسبات اجتماعی را از دولت می توليد شرايط عمومی توليد و باز کرد باز کار

  .اند درک ھمين نکته بازمانده
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  "داری سرمايه غير"دھای سياسی تحول کر کار

  

پروسه انقالب جھانی و ظھور سيستم جھانی سوسياليستی يک تغيير « :گويد اوليانفسکی می
 لنينيسم، –گيری خالقانه مارکسيسم  کاره ب. اساسی در تاريخ جھان را پديد آورده است

ھا ارزشمندی  هين پيرايا. م علمی پديد آورده استی سوسياليس ھايی نوين را در نطريه پيرايه
ی بخش ملی در طول قرن اخير ی اجتماعی طبقاتی و پيکار رھاي زهخود را در جريان مبار

٣٥».نشان داده است
  

راه رشد "ھای تازه کدامند؟ در واقع منظور اوليانفسکی تز  اين پيرايه
سياليسم ی سو ھا اخيرا در نظريه هگويد اين پيراي  به روشنی میاو. ست "داری سرمايه غير

جديد غير مارکسيستی قدمتی " ھای پيرايه"ست که اين  اما حقيقت آن. اند علمی پديد آمده
نظريه مارکسيستی دولت، محول ی طبقاتی، مخدوش ساختن  نفی مبارزه. طوالنی دارند

ساختن انجام وظايف پرولتاريا به طبقات ديگر در انقالب دمکراتيک و ضد امپرياليستی و 
بنابر اين اجزاء . آميز، در سنت رويزيونيسم جای دارند  بر اصل گذار مسالمتباالخره تاکيد

زيرا . گی ندارد ھيچوجه تاز ، برای مارکسيسم به"داری سرمايه راه رشد غير"نظريه 
ھای تئوريک  ھا پيش، ريشه سوسياليسم تخيلی، رويزيونيسم برنشتين و کائوتسکيسم از مدت

  .را در خود پرورانده بودند" ریدا راه رشد غيرسرمايه"ی  نظريه

 - ٢. بندی تاريخی  مسئله دوره-١: عبارتند از" داری سرمايه راه رشد غير"دو محور اساسی 
  .تامين ھژمونی پرولتاريا در مقياس جھانی

بر سر راه رشد بندی تاريخی، ما قبال توضيح داديم که مسئله  در رابطه با مسئله دوره
ويژه لنين در  مارکس و انگلس و به. داری نيست دن سرمايهداری و يا دور ز سرمايه غير

ست که کدام طبقه اجتماعی در  بلکه مسئله بر سر آن. اند عصر کنونی بر اين امر تاکيد داشته
  .باشد اين عصر قادر به تحقق رسالت فوق می

 آن در  ست که پرداختن به ا تامين سرکردگی پرولتاريايموضوع بعدی بحث بر سر ھژمونی 
  .از اھميتی ويژه برخوردار است" داری سرمايه راه رشد غير"رابطه با تئوری 

اين دعوی که تحوالت ضد «بر اين اعتقادند که " داری سرمايه راه رشد غير"پردازان  نظريه
بينی  توان انجام داد، نشانه کوته داری را بدون رھبری مستقيم طبقه کارگر نمی سرمايه

توده اساسی کارگران و دھقانان ھنوز » «داری سرمايه  غيرراه رشد«در آغاز  ٣٦».است
 اما در عين اين که رھبری مستقيم طبقه ٣٧»عمدتا از شرکت در حکومت برکنار ھستند

ھای کارگر و دھقانان از شرکت در حکومت محروم ھستند، اين  کارگر وجود ندارد و توده
راه رشد " در دورانی که به عبارت ديگر. روند ھا به سوی سوسياليسم پيش می رژيم
داری،  شود، يعنی دورانی که نه فئودالی است و نه سرمايه معمول می" داری سرمايه غير

  .مطرح است" گيری سوسياليستی سمت"

                                                 

.  پروگرس٢۶انگليسی، ص . يف اثر آندره" داری سرمايه مقدمه بر کتاب راه رشد غير" اوليانفسکی - ٣۵
 مسکو

 ٢١ ص ۴ شماره –المللی   مسائل بين- ٣۶

 ٢٨ ھمان جا ص - ٣٧
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اين نظريه معتقد است که در اين کشورھا، رھبری غير پرولتری، از طريق پذيرش 
 .ا به سوی سوسياليسم پيش بردالمللی قادر است جامعه ر ھژمونی پرولتاريا در سطح بين

 انی ديگر ضرورتی به تامين ھژمونیيعنی به برکت تامين ھژمونی پرولتاريا در مقياس جھ
 توانند، وظيفه آزاد  زمان نيروھای غير پرولتری میدر اين. ماند مستقيم پرولتاريا باقی نمی

  .رندساختن پرولتاريا و دھقانان را که خود را حکومت نيستند، بر عھده گي

در : شود بندی کنيم، چنين می جا، اگر بخواھيم اين تئوری را خالصه کرده و فرمول در اين
المللی  بورژوازی از طريق پذيرش ھژمونی پرولتاريا در سطح بين ھا، رھبری خرده اين رژيم

کرد ديکتاتوری  تواند، ھمان کار می) برقراری مناسبات نزديک با اردوگاه سوسياليستی(
 پرولتاريا و دھقانان را پيدا کند، که در پروسه به ديکتاتوری سوسياليستی دمکراتيک

  .يابد پرولتاريا تحول می

ای بر  ھای تخيلی، بر اين اعتقاد بودند که رسالت آزادی طبقه کارگر را آن طبقه سوسياليست
  آناز" داری سرمايه راه رشد غير"نظريه . دوش دارد که طبقه کارگر را به بند کشيده است

جا که عمال ضرورت تامين ھژمونی طبقه کارگر را باور ندارد، بديھی است که رسالت 
ھای  کند و نزديکی خود را با سوسياليست آزادی طبقه کارگر را نيز به طبقات ديگر تقديم می

  .دھد تخيلی نشان می

ر و ھای کنونی، از مضمون عص گويد ضرورت تامين ھژمونی پرولتاريا در انقالب لنين می
که تامين ھژمونی پرولتاريا بايد مستقيم  اين. بريم شود که در آن بسر می دورانی منتج می

دنبال انقالب اکتبر و  رفيق لنين، به. ورزد باشد، چيزی است که لنين صريحا بر آن تاکيد می
اندازی نوين در عرصه جھانی، به مسئله ھژمونی و ضرورت تامين آن در  گشوده شدن چشم

 مستقيمبه موجب مناسبات عينی، تدارک ھمه جانبه و «: کند  چنين برخورد میانقالب،
پرولتاريا برای تسخير قدرت سياسی، بدان خاطر که اقدامات اقتصادی و سياسی را که 

سازند، متحقق کند، در دستور روز عصر کنونی قرار  مضمون انقالب سوسياليستی را می
ر، عصر انقالبات پرولتری، و گذار به سوسياليسم اين عص) ست تاکيد از ما (٣٨».گيرند می

  .داری و درخشش سوسياليزم است گی سرمايه عصر افول و ميرند. است

ھای اساسی لنين، اوليانفسکی رھبری مستقيم پرولتاريا را برای تسخير  اما برخالف آموزش
  .کنند  انکار میمسوی سوسياليز قدرت سياسی و ھدايت جامعه به

گيری و قراردادن نقطه عزيمت بر  کار  تعيين يک عصر، تنھا از طريق بهاصول لنينی در
ای که مرکز و محور تغييرات  باشد و آن طبقه معيارھای طبقاتی قابل درک و تبيين می

لنين از . آورد گيرد، با خود عصر نوينی را پديد می ی جھانی قرار می اجتماعی در عرصه
مون دوران تاريخی را مطرح ساخته و آن را  به بعد مفھوم عصر و مض١٩١۴ھای  سال

کدام طبقه در مرکز اين يا آن عصر قرار گرفته و مضمون اساسی و «اين که . تکامل بخشيد
ھای وضعيت تاريخی و غيره را در ھر دوران  ترين ويژگی ی تکامل و مھم سمت عمده

سازد که  میجا رھنمون   احزاب انقالبی طبقه کارگر را بدان٣٩»کند مفروض تعيين می
  .را در دستور قرار دھند» تدارک ھمه جانبه و مستقيم پرولتاريا برای تسخير قدرت سياسی«

                                                 

  ١ص " تئوری و عمل انقالب"ل از  لنين، به نق- ٣٨

  ھمان جا- ٣٩
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بخش در مستعمرات و  عصر انقالبات آزادی«: گويد رفيق استالين نيز در ھمين رابطه می
پرولتاريا در اين کشورھا، عصر سرکردگی وی در انقالب ممالک وابسته عصر بيداری 

تواند جدا از  داری و گذار به سوسياليسم، نمی  بنابر اين دور زدن سرمايه٤٠»تآغاز شده اس
ای است که  بخش معنا پيدا کند و اين نکته ھای آزادی مسئله ھژمونی طبقه کارگر در انقالب

  .بدان توجه ندارد" داری سرمايه راه رشد غير"ی  ھای نظريه تئوريسين

کرد ديکتاتوری دموکراتيک پرولتاريا و دھقانان  کاری ھمان دانستن  ی که بر پايه اين نظريه
ی تامين ھژمونی پرولتاريا در  وسيله بورژوايی به ھای بورژوايی و خرده کرد جمھوری با کار

ھای مارکس نيز در تناقض  المللی در کشورھای مذکور، بنا شده است، با آمورش مقياس بين
ورزد که  بر اين امر تاکيد می"  گوتانقد برنامه"مارکس صراحتا در . آشکار قرار دارد

ست اما برای  ی طبقاتی پرولتاريا، انترناسيوناليستی عليرغم آن که مضمون مبارزه
پرولتاريای ھر کشور، اين مضمون انترناسيوناليستی تنھا در چھارچوب ملی، معنا و مفھوم 

مونی پرولتری در  ھژاين گفتار مارکس، نادرستی نظرات تمام کسانی را که تامين. يابد می
  سرکردگی مستقيم پرولتاريا در يک کشورسطح جھانی را جايگزين ضرورت تامين

ی کارگر، به منظور مبارزه،  بديھی است که طبقه«: کند کنند، کامال آشکار می مفروض می
عنوان يک طبقه  ست، به ی او بايد قبل از ھر چيز در کشور خود که جايگاه اصلی مبارزه

و نه در (ی اين طبقه در شکل خود  ی مانيفست، از آنجايی که مبارزه  بنابه گفته.سازمان يابد
ی کارگر نيز بايد در سطحی ملی صورت  ملی است، سازماندھی طبقه) مضمون آن

٤١».پذيرد
  

ی پرولتاريا بر ضد بورژوازی در  مبارزه«: گويند مارکس و انگلس، در مانيفست نيز می
. مون ملی نباشد از لحاظ شکل و صورت ملی استآغاز، اگر از لحاظ معنی و مض

پرولتاريای ھر کشوری طبيعتا در ابتدا امر بايد کار را با بورژوازی کشور خود يکسره 
  )ست تاکيد از ما (٤٢».نمايد

کنيم که جدا از مسئله دوران و مضمون عصر نيز، مارکس و انگلس،  بنابر اين مشاھده می
  .اند تاکيد ورزيده) در عرصه ملی(بر ضرورت تامين ھژمونی مستقيم 

مسئله ضرورت " داری سرمايه راه رشد غير"ست که چرا نظريه  حال پرسش اساسی اين
  .سازد تامين ھژمونی پرولتاريا را در انقالبات دمکراتيک عصر کنونی مطرح نمی

با طرح مضمون عصر بر بنياد ديدگاھی " داری سرمايه راه رشد غير"نظريه پردازان 
يستی و صرفا اقتصادی ضرورت تامين سرکردگی پرولتاريا را در کشورھای اکونوم

. دھند ھا تمامی استدالل خود بر عامل رشد نيروھای مولده قرار می آن. کنند سلطه نفی می زير
، عدم "راه رشد"ی  ی طبقاتی بر چه روالی سير کند، نظريه که مبارزه نظر از اين صرف

ز عواملی قرار  يکی ا٤٣»ات طبقاتی را در مقياس وسيععدم رشد تناقض«تکامل جامعه و 
بخش نفی  یھای دمکراتيک و رھاي را در انقالب بر آن ھژمونی پرولتاريا دھد تا با اتکا می

                                                 

 .٢١٢ ص ١.  استالين، کليات آثار ج- ۴٠

 ٢۵ص .  نقد برنامه گوتا- ۴١

 ۵٣ص .  مانيفست- ۴٢

ی مسائل  مجله" گيری سوسياليستی در آسيا و آفريقا داری و مسائل سمت سرمايه" يوری روزاليف - ۴٣
 ٢۶، ص ۴٠المللی، شماره  بين
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را " داری سرمايه راه رشد غير"خصيصه برخی از کشورھايی که «: گويد روزاليف می. کند
 سنتی، يعنی بورژوازی و پرولتاريا و ھای ست که در اين کشورھا قطب اند آن در پيش گرفته

شکل بودن طبقه کارگر  احزاب سياسی يا ضعيف است و يا تقريبا وجود ندارد که قلت و بی
بورژوازی در ميان اين طبقه، جوانی  در بسياری از کشورھای آسيا و آفريقا وجود قشر خرده

شاھی،  ای، پدر يله لنينيست، نسبت و تسلط مناسبات قب–و حتی فقدان احزاب مارکسيست 
ھای سوسياليستی در اذھان  کند که برای تسھيل رسوخ شعارھا و انديشه ايجاب می.... ای طايفه
البته منظور روزاليف در اينجا  ٤٤».ای جستجو و کشف گردد ھای وسيع، اشکال تازه توده

و داری  سرمايه اين اشکال تازه تنھا با معمول داشتن راه رشد غير. کامال مشخص است
کار گرفته  تواند به بورژوازی که رھبری اين گذار قرار دارند، می ھای خرده وسيله دمکرات به

  !شود

شاخص کشورھای «: کند  تصوير میھای تئوريک اين ديدگاه را چنين هاوليانوفسکی زمين
خيزد سطح  ای آسيايی که از ماھيت اجتماعی مشترک اين کشورھا بر می آفريقايی و تا اندازه

داری، بار   و برای برخی از اين کشورھا سطح بسيار نازل، وضع جنينی تکامل سرمايهنازل
بدين طريق شرايط فنی، اقتصادی و . داری است سنگين مختصات فئودالی و ماقبل سرمايه

ھای فرھنگی وابسته به آن برای ساختمان سوسياليسم يا کامال ناکافی است يا اصال  محمل
٤٥».وجود ندارد

  

، تز عدم رشد نيروھای مولده و فقدان يا ضعف کلی پرولتاريا، ھمان ايده جا در اين
ا به بھانه رھا، سازش خود با بورژوازی  منشويک. کند ھا و پلخانف را تداعی می منشويک

 دمکراتيک تحت رھبری –کافی نبودن رشد پرولتاريا و ضرورت تحقق انقالب بورژوا 
 اجتماعی روسيه به –ن واقعيت که تکامل اقتصادی ھا از اي آن. کردند بورژوازی توجيه می

ت يا غ ی به حدی نيست که انقالب سوسياليستی در دستور کار قرار گرفته باشد، اين نتيجه
کردند که انقالب دمکراتيک بايد به رھبری بورژوازی بايد يک دوره  انحرافی را اخذ می

  .کامل تاريخی را طی کند تا بتوان آن را سرنگون ساخت

ماترياليسم "ی اين تئوری منشويکی   به تفصيل در تاليفات متعدد خود نشان داد که پايهنينل
تواند  درستی نشان داد که قلت پرولتاريا نمی لنين به. است نه ماترياليسم تاريخی" اقتصادی

گفت پرولتاريا بايد با تکيه بر نيروی  او می. عامل تعيين کننده در انقالب محسوب گردد
ود و از طريق اتحاد با دھقانان، ھژمونی خود را در انقالب دمکراتيک تامين نمايد مستقل خ

  .و اين را تنھا شرط پيروزی قطعی انقالب دانست

ھای روسيه، زمانی عدم تکامل نيروھای مولده، ضعف کمی  اگر کائوتسکی و منشويک
تواند به  سيه نمیدانستند بر اين که رو پرولتاريا و عقب ماندگی سياسی او را دليلی می

نيز، عدم تکامل نيروھای مولده، " راه رشد"سوسياليسم دست يابد، اکنون واضعين نظريه 
دھند بر اين که پرولتاريا  قلت پرولتاريا و سطح پائين آگاھی او را دستاويزی قرار می

گيری  بخش تامين کرده و سمت یخود را در انقالب دمکراتيک و رھايتواند ھژمونی  نمی
بورژوازی يا بورژوازی ملی  ياليستی جامعه را تضمين نمايد و اين رسالت به خردهسوس

  .شود واگذار می

                                                 

  ھمانجا- ۴۴

  .٨دو مقاله از اوليانوفسکی ص " داری سرمايه اه رشد غيرر "- ۴۵
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در کشورھای زير سلطه است که " عدم تکامل نيروھای مولده"در حقيقت ھمين عامل يعنی 
به عنوان پايه و عامل تعيين کننده در رد ضرورت تامين ھژمونی مستقيم پرولتاريا برای 

  .گردد وسياليستی جامعه، تلقی میگيری س سمت

 سراسر جھان بارھا و بارھا اين اصل لنينی را به یکه تجربه تاريخی پرولتاريا در حالی
تواند عاملی تعيين کننده در تامين ھژمونی  اثبات رسانده است که ضعف کلی پرولتاريا نمی

انقالبی و ئولوژی مانده به ايد چه پرولتاريای کشورھای زير سلطه و عفب چنان. وی گردد
ی تجھيز گردند، قادر خواھند بود که از طريق بسيج و رھبری سياست مستقل پرولتارياي

ھای  بخش خلق یونی خود را در مبارزات ملی و رھايدھقانان و کليه زحمتکشان، ھژم
تنھا پرولتاريای پيروزمند، در يک چنين وضعيتی از نظر تعادل قوای . برقرار نمايند

ھای روشنی را برای  تواند با تکيه بر کمک کشورھای سوسياليستی، افق ه میست ک طبقاتی
  .سوی سوسياليسم و کمونيسم بگشايد ھای الزم جھت پيشبرد جامعه به ايجاد زمينه

ی يامپرياليسم آستان انقالب پرولتاريا«الم داشت که ع ا١٩١۶ھنگامی که لنين در سال 
نظر از درجه  به شرق کشانده شده است، صرفو نيز اين که کانون انقالب جھانی » است

تکامل نيروھای مولده در اين يا آن جامعه، دقيقا مسئله ھژمونی پرولتاريا را در مد نظر 
  .داشت

ھای  اکثريت خلق«. ست آيد، بيان روشنی از سخن باال نقل قول مطول لنين که در زير می
. داری گذشته باشند سرمايهجات شرق از زحمتکشانند و نه کارگرانی که از مدرسه کارخان

اند که قربانيان ستم قرون وسطايی  ھای دھقان و زحمتکش و تحت استثماری اينان توده
داری و در  انقالب روسيه نشان داد که چگونه پرولتاريا با شکست دادن سرمايه. باشند می

. ه خيزش درآمد بر عليه ستم قرون وسطايی بموفقيتھای دھقانان زحمتکش، با  اتحاد با توده
ھای دنيا با آن برخورد   کمونيستًسابقاای روبرو ھستيد که   شما با وظيفهدر اين رابطه

قادر باشيد نظريه و پراتيک را در شرايطی معمول داريد که انبوه جمعيت اند، شما بايد  نداشته
ايی و نه  ستم قرون وسطیدر اين شرايط مبارزه بايد عليه بقايا. دھد را دھقانان تشکيل می

چه که   آن–ما در کشور خود و در يک مقياس کوچک .... داری صورت پذيرد عليه سرمايه
٤٦»ايم در يک مقياس بزرگ و در کشورھای شما انجام خواھيد داد، با انجام رسانده

  

ی شرق و زير سلطه  مانده ھای کشورھای عقب چنين است سخنان لنين خطاب به کمونيست
 لنين گويای اين واقعيت است که ضرورت تامين ھژمونی پرولتاريا اين سخنان. امپرياليسم

اند، و مبارزه  مانده شرق که زير يوغ امپرياليسم قرار گرفته تنھا برای کشورھای بسيار عقب
ھا ھستند که  داری نيز، اين تنھا کمونيست قرون وسطايی مطرح است و نه سرمايهعليه بقايای 

، "انبوه جمعيت دھقانان"اتحاد با زحمتکشان و بسيج و رھبری  از طريق هگيران توانند پی می
  . پيش برانندسوی سوسياليسم به، اين نوع جوامع را "داری رشد سرمايه"و بدون عبور از فاز 

بخش که راه سوسياليسم را در  یجربه تمام انقالبات پيروزمند رھاياکنون تاريخ جھان و ت
. تر از زمان لنين، صحت گفتار او را اثبات کرد مراتب وسيع پيش گرفتند، در مقياس به

نشان داد که ... ی نظير ويتنام، کره، آلبانی، الئوس ويپراتيک طبقه کارگر در کشورھا
گونه کشورھا، ھيچ دليلی برای نفی ضرورت تامين  عليرغم کميت ناچيز پرولتاريا در اين

                                                 

  ١۶٠-١۶١ص . ٣٠ج . کليات آثار" ھای شرق سخنرانی در دومين کنگره سازمان. " لنين- ۴۶
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با . ی سوسياليستی، وجود نداردگير کننده جھت سمت ھژمونی پرولتاريا به عنوان عامل تعيين
ای از کشورھای  ماندگی پاره ، عقب"داری سرمايه راه رشد غير"اين ھمه معتقدين به نظريه 

آفريقايی و آسيايی را دستاويز قرار داده و عدم تکامل نيروھای مولده در اين کشورھا را 
ونه تحول بنيادی دليلی بر رد تامين سرکردگی پرولتاريا، به عنوان پيش شرط ضروری ھرگ

  .دانند گيری سوسياليستی می برای سمت

مسلم است که برای تامين ھژمونی پرولتاريا تعادل و توازن معينی از قوای طبقاتی، 
 بحث بر سر امکان يا عدم امکان انقالب دمکراتيک هجا به ھيچ وج در اين. ست ضروری

در آن دسته از کشورھای  (ملی و يا مبارزات ضد امپرياليستی به رھبری بورژوازی ملی
و ) زير سلطه که بتوان از بورژوازی ملی به عنوان يک جريان اجتماعی سخن به ميان آورد

ھای  ھای سياسی مترقی و جنبش بديھی است که کشورھايی با نظام. بورژوازی، نيست يا خرده
. ست حدين آنمترقی، يکی از نيروھای اصلی و متحد پرولتاريای جھانی عليه امپرياليسم و مت

داری  ھايی قادر به دور زدن سرمايه اما بحث اصلی بر سر اين مطلب است که آيا چنين رژيم
  گيری سوسياليستی ھستند يا خير؟ و سمت

ھای  گی ھای زنجيره نفوذ امپرياليسم يکی از ويژه داری در حلقه موزون سرمايه تکامل نا
ھای  داری در جھان امپرياليسم، بافت موزون سرمايه تکامل نا. باشد سرمايه انحصاری می

سرمايه ملی در کشورھای زير . کند اقتصادی متنوعی را در کشورھای زير سلطه ايجاد می
المللی شدن سرمايه امپرياليستی، عليرغم اين که در بعضی جوامع و  سلطه و در رابطه با بين

 و گسترش، ھيچگاه در شرايطی از استقالل اقتصادی برخوردار است، اما در پروسه رشد
ھای امپرياليستی بر خيزد، در نتيجه به سوی وابستگی به آن  با سرمايهتواند به رقابت  نمی

سرمايه ملی اگر چه در طول رشد و تکامل خود در جوامع نيمه فئودال و نيمه . رود پيش می
نزديکی  اما بقا و گسترش آن منوط به .تواند از خصلتی مترقی برخوردار باشد مستعمره می

جا که بنابر ماھيت خود، جز به  سرمايه ملی از آن. باشد ی جھانی می و ادغام در سرمايه
شود، ناگزير در سيستم  منجر نمی!) داری سرمايه نه راه رشد غير(داری  رشد روابط سرمايه

  .گيرد اقتصادی امپرياليسم جای می

به سرمايه امپرياليستی و بورژوازی ملی، در جريان گسترش و تکامل، به وسيله نزديکی 
لنين در . کند تدريج با امپرياليسم عليه انقالب سازش می انحصارات، از نظر سياسی نيز به

گر و بورژوازی  ھای معينی بين بورژوازی کشورھای استثمار نزديکی«: گويد اين باره می
طه در عين بورژوازی کشور زير سل) شايد در اکثر موارد(آيد و غالبا  مستعمرات پديد می

عبارتی  به. حمايت از جنبش ملی در توافق کامل با بورژوازی امپرياليستی بسر خواھد برد
ھا و طبقات انقالبی  ديگر، بورژوازی ملی و بورژوازی امپرياليستی با يکديگر عليه جنبش

٤٧».شوند متحد می
  

مورد سرنوشت رفيق استالين در . تجربه انقالب چين نمونه بارزی از صحت گفتار لنين بود
کوبد، با  يا بورژوازی ملی، پرولتاريا را در ھم می«: شمرد حل بر می انقالب چين دو راه

کند تا از اين طريق  امپرياليسم سازش کرده و به اتفاق وی بر ضد انقالب لشکرکشی می
 و يا پرولتاريا، بورژوازی ملی. داری به انقالب پايان بخشد وسيله برقراری سلطه سرمايه به

                                                 

  ٢۴ص . ٣١ج . مجموعه آثار. المللی گزارش به کنگره دوم بين.  لنين- ۴٧
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ھای ميليونی زحمتکشان شھر و ده   ھژمونی خويش را استحکام بخشيده و توده–را کنار زده 
ات بورژوازی ملی مقابله کرده پيروزی انقالب کند تا با تشبث به سوی خود جلب میرا 

تدريج به راه انقالب سوسياليستی   دمکراتيک را که به دست آورده و سپس آن را به-بورژوا
داری جھانی و  بحران سرمايه. يکی از اين دو راه. دھد ی ناشی از آن، سوق میبا تمام پيامدھا

امکان اين را که انقالب چين راه دوم را ... بر پايه ديکتاتوری پرولتری در اتحاد شوروی 
٤٨».کند مراتب تسھيل می بپيمايد، به

  

قه کارگر، بخش به رھبری طب ای که، انقالب رھايی سلطه مقابل، تجربه کشورھای زيردر 
ای و کمک کشورھای سوسياليستی،  ھا صورت گرفت و با برقراری دمکراسی توده در آن

سرعت در مسير  توانستند با ايجاد تغييرات عميق سياسی، اقتصادی و اجتماعی، به
قرار دارند، که ... ی کشورھايی نظير مصر، عراق، سومالی و سوسياليسم قرار گيرند، تجربه

حتی برای . اند کشيده" داری سرمايه راه رشد غير"خط بطالن بر تئوری ترين وجه  به کامل
 نکرده است و تمام واقعيات اجتماعی قنمونه در يک تجربه نيز، اين تئوری خود را متحق

بسياری از کشورھا، . موجود مھر باطل بر پيشانی اين تئوری ضد مارکسيستی کوبيده است
برده  اند نام کشيده شده" داری سرمايه راه رشد غير "عنوان کشورھايی که به ھا به که از آن

 امپرياليسم قرار نظامیھای اصلی سياسی، اقتصادی و  شود، اکنون در رديف پايگاه می
  .کنند ھای سياسی، حکومت می ترين رژيم ھا، ارتجاعی گرفته و در آن

 به رھبری ای که، انقالب دمکراتيک ملی سلطه ست که، در کشورھای زير تاريخ گواه آن
ھای ملی يا به علت حفظ و تداوم  دھد، رژيم ھا رخ می پرولتر، در آن نيروھای مترقی غير

شوند، و يا آن که پس از  وسيله يک کودتای امپرياليستی سرنگون می دستگاه دولتی کھنه، به
ھای  تدريج به اردوگاه امپرياليسم گرايش نشان داده و به رژيم ھايی به طی کردن پروسه

  .يابند تجاعی و وابسته استحاله میار

اکنون تاريخ بيش از پيش وظيفه بزرگی را بر دوش طبقه کارگر، در کشورھای تحت 
ديده از  ھای ستم ی کامل، قطعی و بدون بازگشت، ملتياين وظيفه، رھا. سلطه قرار داده است
اه ره در زيرا، مبارزه برای رھايی ملی بيش از پيش، از مبارز. قيد امپرياليسم است

بخش  امروز بيش از ھر زمان ديگر مبارزات آزادی. سوسياليسم تفکيک ناپذير گشته است
سوی سوسياليسم در پرتو  گيری جامعه به ملی و نيز تحکيم و گسترش دمکراسی، تنھا با سمت

تواند  ست که می در عصر کنونی، تنھا پرولتاريا. گردد ممکن میرھبری طبقه کارگر 
 به مغز و قلب ملت – به قول مارکس -ع از منافع کليه زحمتکشان پرداخته و فا به دهگيران پی

  .تبديل گردد

  

  

 

 

 

 

                                                 

 .٢ص " مسايل انقالب چين" استالين، -۴٨
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  مسئله وحدت

  

ی برای ھمه نيروھای يمثابه آرزو ست که امر وحدت را به ھا ھا پراکندگی، مدت رنج سال
ی انقالبی گونه وحدت پايداری بين نيروھا اما نه تنھا تاکنون ھيچ. انقالبی تبديل کرده است

انداز وحدت در شرايط بحرانی و حساس کنونی، ھمچنان تيره و  برقرار نگرديده، بلکه چشم
  .سد نظر میه تار ب

بريم، رويدادھا آن قدر سريع و ناگھانی است که  سر میه امروز در شرايط بس متحولی ب
ياسی حاکم بر بحران اقتصادی و س. ھا از قبل امری غير ممکن گرديده است  ھمه آن بينی پيش

ھای  طليعه. طور دم افزونی حدت و شدت يافته است جامعه نه تنھا حل نگشته، بلکه مدام و به
  .يک بحران ژرف اجتماعی در حال دميده است

حاکميت . سابقه به خود گرفته است تورم، گرانی، بيکاری، نا امنی، فقر و گرسنگی ابعاد بی
ان کنونی، عاجز و درمانده است برای حفظ ھا و حل بحر که در بر آوردن خواست توده

. کند ھا متکی است بلکه به سرکوب آشکار خلق اقدام می اش نه تنھا به توھم توده سلطه
و . شود تر می ھا ھر روز عميق ھای مختلف حاکم و شکاف بين آن تضادھای درونی جناح

ی ارتجاعی خويش ھا اند، بر تالش تهسمحافل مختلف بورژوازی بزرگ که در کمين قدرت نش
  .اند افزوده

وری به اقدامات آن بانا  ھا از حاکميت دلسرد گشته و با تری از توده ھای وسيع شھر روز بخ
. زند ای مبھم موج می در چھره زحمتکشان خشمی فرو کوفته و نگرانی از آينده. دننگر می
بھتر، با دادن ھزاران ای  الوصف  و با اميد به آينده ھا که با خشمی خروشان و شوری زائد آن
بينند که حاکميت کنونی جز  د رژيم ديکتاتوری شاه را سرنگون کردند اکنون به عينه میيشھ

ھايی از  و جرقه. بار، چيزی برايشان به ارمغان نياورده است فقر و بدبختی و زندگی مشقت
ه بدبختی پرسند راه برون رفت از اين ھم کشد و از خود می خشم کور در دلشان  زبانه می

  توانند به طور خود يابند و نه می اما از خود جواب درستی برای اين پرسش میچيست؟ 
ھا  اين وظيفه پيشاھنگ انقالبی است که راه را به توده. خودی به پاسخی درست دست يابند به

ھا را برای درھم کوبيدن نظام طبقاتی  ی خود و نيروی عظيم توده نشان دھد، فعاليت آگاھانه
  .اندازد کنی تبديل نمايد که بنياد ظلم و ستم طبقاتی را بر ر يک جا گرد آورده به سيل بنياند

ھای وسيع را متحد و  اند توده ھا نه تنھا تاکنون نتوانسته کنند؟ آن اما پيشاھنگان انقالبی چه می
  .برند سر میه متشکل کنند، بلکه خود نيز در پراکندگی ب

ھا نه  بی جھت ارائه يک آلترناتيو انقالبی در برابر تودهضرورت اتحاد نيروھای انقال
مثابه ضرورتی عينی در کارخانه،  ويژه در شرايط کنونی به عنوان خواستی ذھنی بلکه به به

ليکن ضرورت . ای جريان دارد، مطرح گشته است مزرعه، مدرسه و ھر جا که مبارزه
 اتحاد نيروھای مختلف اجتماعی و خودی و اتوماتيک، منجر به طور خود به عينی وحدت به

ی جنبش  ھای رھبری کننده ھا و جريان ھای آگاھانه سازمان ھا و کوشش گيری طبقاتی آن سمت
بين درک ضرورت وحدت نيروھای انقالبی تا تحقق چنين . کند نيز نقشی تعيين کننده ايفا می

بينی مارکسيستی، قدم  وحدتی راه درازی در پيش است که بايد با شکيبايی پرولتری و واقع
بدون تحليل علمی از شرايط عينی مبارزه طبقاتی و روند گسترش آن، بدون . قدم بپيماييم به
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درک قانونمندی حاکم بر پروسه تحقق وحدت، بدون اتخاذ سياست معين و طرح برنامه عملی 
مشخص برای اتحاد نيروھای انقالبی، شعارھای وحدت بدل به شعارھای پوچ و توخالی 

  .گاه زمينه عملی نيافته و جامه عمل نخواھند پوشيد خواھند گشت که ھيچ

ھای انقالبی،  آموزی از تجربيات جھانی پرولتاريا و جنبش کوشيم با درس ما به سھم خود می
و به . به وظيفه انقالبی خويش در جھت غلبه بر پراکندگی کنونی حاکم بر جنبش عمل کنيم

برای دست يافتن به وحدت جنبش طبقه کارگر و جنبش خلق ياری ھمه انقالبيون راستين، 
  .ھای اساس به پيش برداريم گام

  

***  
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  "وحدت جنبش طبقه کارگر و وحدت جنبش خلق"

  

امر وحدت طبقات انقالبی، شکل و مضمون آن، محصول اراده و خواست رھبران و 
  .شود  مادی رشد و تکامل انقالب ناشی میھای پيشاھنگان نبوده، بلکه از ضرورت

رشد و تکامل جامعه در ھر مرحله مشخص تاريخی، اتحاد نيروھای طبقاتی معينی را برای 
ضرورت و پيشبرد مبارزه طبقاتی در ھر مرحله . سازد تحول انقالبی جامعه ضروری می

ن شکل تري وحدت عالی(معين از رشد و تکامل اجتماعی، اشکال مشخصی از ھمکاری 
بين نيروھای اجتماعی مختلفی را، که درگير مبارزه با دشمن مشترکی ) ھمکاری است

  .نمايد ھستند، ممکن و ضروری می

ھا، در عصر تاريخی کنونی که با گذار   لنينيست–مسئله وحدت از ديدگاه مارکسيست 
 پرولتری گردد، تنھا در رابطه با استراتژی انقالب داری به سوسياليسم مشخص می سرمايه

دو ايده اساسی استراتژی انقالبی پرولتاريا، يعنی . قرار گيردمورد بررسی دقيق و علمی 
ھای اصلی برخورد به مسئله وحدت را در  ی ھژمونی و ايده اتحاد نيروھای انقالبی، پايه ايده

  .دھد ھر وضعيت مشخص تشکيل می

پرولتاريای ھر " ملی"ی درک صحيح و علمی از استراتژی جھانی پرولتاريا و استراتژ
ھا در ھر   لنينيست–ديد استراتژيک مارکسيست . باشد گشای حل مسئله وحدت می کشور راه

حرکت و عمل، از جمله در مسئله وحدت نيروھا بايد متجلی گردد و ھر گامی که آنان بر 
اما صرف اعتقاد به يک سری اصول و . شان باشد دارند در جھت تحقق استراتژی می

ھيچ وجه کافی نيست بايد قادر بود با ارزيابی عينی ھر  تژی انقالبی پرولتاريا بهاسترا
ھای آن شرايط  ھايی اتخاذ کرد که نيازمندی ھا و تاکتيک وضعيت مشخص، آن چنان روش

 حال را با آينده مربوط ساخته و با تغيير انقالبی یمثابه حلقه رابط آورده کرده و به معين را بر
ھای زنجير  مثابه حلقه ر راستای تحقق استراتژی انقالبی قرار گيرد و بهوضعيت موجود د

  .مان بيانجامد مرتبط باھم به تحقق اھداف

گزينيم، اشکالی متحجر، ثابت  اشکالی که ما برای ھمکاری و اتحاد نيروھای انقالبی بر می
اتی، تغيير يافته و اليتغير نبوده بلکه ھمگی مشروط و معين بوده در روند تکامل مبارزه طبق

گردد که اشکالی را  زمان در ھمين متجلی می ھم. يابند تر ارتقاء می و به اشکال عالی
مثابه پلی ميان  ھای شرايط کنونی بوده و به درستی برگزينيم که متناسب با ضرورت به

از تالش برای پياده نمودن اشکالی از وحدت که . کار روند آل آينده به واقعيت موجود و ايده
دست آمده و بدون در نظر گرفتن شرايط خاص  روی تجربيات پرولتاريای ساير جوامع به

آلی  گرانه و ايده برداری شده باشد و يا تحميل ھرگونه طرح ذھنی طور ساده کپيه مان به جامعه
ھای ما  آل ايده. که وضعيت مشخص جنبش را در نظر نگيرد از پيش محکوم به شکست است

  .توام باشد" نيت حسن"ط عينی نخواھد شد ھر چند با ھرگز خالق شراي

دھد که بنابه  ھای انقالبی نشان می بررسی تجربيات پرولتاريای جھانی و کليه جنبش
ای، چگونگی و پروسه  ھا و روند خاص گسترش مبارزه طبقاتی در ھر جامعه ويژگی

ھای   دارای ويژگیگيری و تکامل اتحاد نيروھای انقالبی و وحدت جنبش طبقه کارگر شکل
کم و کاست در تمامی جوامع پياده نمود  خاص بوده و الگوی واحد و جھانشمولی که بتوان بی
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سازی دشمنی  برداری و الگو  لنينيسم با ھرگونه کليشه–اصوال مارکسيسم . وجود نداشته است
  .تئوری مارکسيستی دگم نيست، بلکه رھنمون عمل است. ناپذير دارد آشتی

ست و تحقق ھژمونی  ھا کسب قدرت سياسی توسط پرولتاريا  کمونيستھدف مرکزی
ای که نه تنھا  ست آن درس اساسی دھد و اين ھای آنان را تشکيل می پرولتاريا محور فعاليت

آموزد و عدم درک عميق آن  ھای مارکسيستی بلکه تجربيات جھانی پرولتاريا به ما می تئوری
 و تھی از مضمون حقيقتا انقالبی سوق و به زير پا انداز  چشمھای بدون ما را به وحدت
استراتژی انقالبی پرولتاريا به . ای خواھد کشاند ھای لحظه طلبی ھا و فرصت گذاشتن پرنسيب

و وحدت عام ) وحدت جنبش طبقه کارگر(آموزد که بين دو نوع وحدت، وحدت خاص  ما می
ھا و  وع وحدت، روند تکامل آنبايد ھدف از اين ن. تمايز قائل شويم) وحدت جنبش خلق(

  .شان را با استراتژی انقالبی و پيوند ديالکتيکی بين اين دو نوع وحدت را درک نماييم رابطه

گردد که درک نماييم، بدون تحقق آن  اھميت محوری وحدت خاص آنجا آشکار می
 ست دست ھا به ھدف مرکزی خويش که ھمانا کسب قدرت سياسی توسط پرولتاريا کمونيست

. ای از رشد خويش از تکامل باز خواھد ماند نخواھند يافت و جنبش انقالبی در مرحله
گونه نيز  دھد، ھمان چنان که ھژمونی پرولتری محور استراتژی انقالبی را تشکيل میھم

  .نمايد ھا ايفا می وحدت خاص نقش محوری در فعاليت کمونيست

ميت محوری وحدت خاص نبايد موجب نشان کنيم که تاکيد بر اھ در ھمين جا بايد خاطر
جزء مھمی از استراتژی انقالبی پرولتاريا چگونگی اتحاد . توجھی به وحدت عام گردد بی

ی به پيروزی بدون تحقق آن استراتژی پرولتاريايپرولتاريا با متحدينش در انقالب است و 
  .رديدنرسيده و منجر به جدائی طبقه کارگر از متحدينش و شکست انقالب خواھد گ

کسانی که بدون توجه به نقش وحدت عام در رابطه آن با استراتژی، تاکيد صرف و يک 
جانبه بر وحدت خاص دارند و ھرگونه ھمکاری، اتحاد عمل يا وحدت، ساير نيروھای 

کنند، نه درک درستی از   به وحدت قبلی جنبش طبقه کارگر میمشروط و منوطانقالبی را 
.  خصوصيات مرحله کنونی جنبش را تشخيص دھند و نه قادرنداستراتژی پرولتاريا دارند

نادرستی اين قبيل اقدامات را تجربه بسياری از انقالبات پيروزمند نظير، انقالب کره، 
  .ھای آلبانی، ويتنام و غيره، اثبات کرده است و تجربه کمونيست.... کوبا

  

***  
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  " خاصموقعيت نيروھای مارکسيست لنينيست و وحدت"

  

بررسی مسئله وحدت جنبش کمونيستی در ھر مرحله از تکامل آن، جدا از بررسی روند 
ست، ميسر و ممکن  ترين شکل وحدت پرولتاريا تشکيل حزب طبقه کارگر که تجلی عالی

  .باشد نمی

ھای خاصی که بنابه شرايط تاريخی،  گی روند تشکيل حزب طبقه کارگر عليرغم ويژه
ھای معينی پيروی  گيرد از قانونمندی  سياسی ھر جامعه به خود میاقتصادی، اجتماعی و

ھای طبقه کارگر و  اين پروسه با پيونديابی طرفداران سوسياليسم علمی با توده. نمايد می
وحدت سازمانی کارگران پيشرو و آگاه به منافع طبقاتی خويش و کليه انقالبيونی که در راه 

استالين حزب طبقه کارگر را . گردد ، مشخص میکنند آزادی طبقه کارگر مبارزه می
داند و لنين در اين  خودی طبقه کارگر می محصول پيوند آگاھی سوسياليستی با جنبش خود به

سازمان حزب طبقه انقالبی عبارت از روندی است که در آن برنامه انقالب «: نويسد باره می
اند درھم  مبارزه گرد آوردهای که اکثريت کارگران پيشرو در  سوسياليستی با تجربه

  )روی  چپ–لنين (» .آميزد می

حزب طبقه کارگر محصول روندی است پيچيده و طوالنی که طی آن تئوری انقالبی با 
ھم آميختن در وحدت ه آميزد و اين ب درھم میاند  ای که اکثريت کارگران گرد آورده تجربه

ارگر حول برنامه و سياست سازمانی کارگران پيشرو و مبارزين راه آزادی طبقه ک
ترين شکل سازمانی پرولتاريا و وحدت اراده  گر عالی گردد، که بيان ی، متجلی میيپرولتاريا
  .ست پرولتاريا

ای، سازمان پيشروان و روشنفکران طبقه با جنبش  پيوند محکم سازمان انقالبيون حرفه
نقالبی طبقه کارگر ی کارگران، شرط اساسی و ضروری برای تشکيل حزب ا طبقه و توده

بدون چنين پيوندی، بدون ارتباط ارگانيک با طبقه انقالبی که به طور خود انگيخته به . است
ای چيزی جز يک بازی و ماجراجويی و پرچم  سازمان انقالبيون حرفهخيزد،  مبارزه برمی

  .گر خواھد شد ساده نبوده و بدل به سازمانی توطئه

شان يگانه  مبارزه طبقاتی انقالبی و تجربيات مشخصھا در جريان گسترش  آموزش توده
زمانی که عناصر «: کند ست و لنين در اين مورد تاکيد می ھا طريق تعليم واقعی توده

فروشانه در مورد  ھا، فضل شان سوسيال رفرميست قيد و شرط يان بی ابورژوازی و ھم صد
ھا  کالس درسی، چيزی که تودهای  ھا معموال معلم مدرسه کنند، آن ھا صحبت می توده" تعليم"

تعليمات واقعی . را دلسرد کرده و تعصبات بورژوازی آنھا را جا بيندازد در نظر دارند
فقط مبارزه، . ھا جدا باشد تواند از مبارزه سياسی و خصوصا انقالبی آن ھا ھرگز نمی توده

ميزان توانش را  )هر شدطبقه استثما(و تنھا مبارزه به ا. دھد را تعليم میطبقه استثمار شده 
 و کند دھد، ذھن او را روشن می کند، امکاناتش را رشد می نماياند، افق او را وسيع می می

  ) لنين– ١٩٠۵ی انقالب  سخنرانی درباره( » .نمايد  میماش را مصم اراده

ھا معتقدند حزب انقالبی طبقه کارگر، که محصول  و به ھمين دليل است که کمونيست
تنھا در اند،  ست که اکثريت کارگران پيشرو به دست آورده ای ری انقالبی با تجربهآميختن تئو

 حزب .گردد يک پروسه بغرنج و طوالنی در روند رشد گسترش مبارزه طبقاتی تشکيل می
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بلکه محصول رشد مبارزه . باره از آسمان نازل گردد  نيست که به يک∗ساعهلا موجودی خلق
باره  حزب ھمانند ھر پديده اجتماعی نه يک. ست تکامل آنطبقاتی در مرحله معينی از 

حزب در روند مبارزه طبقاتی . گردد ترين شکل خود ايجاد می وجود و نه در تکامل يافته به
  .گردد  شده و بلشويکی میهرشد و تکامل يافته، آبديد

 مارکس و انگلس، بانيان کبير سوسياليسم علمی، در زمان کوشش برای تشکيل نخستين
کمونيستی، برای ايجاد وحدت جنبش کارگری و حرکت مستقل، آنچنان اصولی را الملل  بين

انگلس در . نمود ھای طبقه کارگر آن دوران را متحد می ی سوسياليست تنظيم نمودند که ھمه
 به آلمان برگشتيم، ما به حزب ١٨۴٨ھنگامی که ما در بھار «: نويسد اين مورد می
ما . دست آوردن گوش شنوای طبقه کارگر پيوستيم ممکن بها طريقه مثابه تنھ دمکراتيک به

ھنگامی که مارکس انترناسيونال . ترين جناح آن حزب بوديم، لکن ھنوز يک جناح آن پيشرو
 تمامی، اول اصول عمومی را به چنان طريقی ترسيم نمود که را تاسيس نمود

ھا،  پرودونيست. ن بپيوندندتوانستند بدا  آن دوران می ھای طبقه کارگر سوسياليست
ھای انگلستان، و تنھا از طريق اين آزادی  تر اتحاديه ھا، و حتی جناح پيشرفته پيرمروکيست

 و جذب لای برای انحال در تفسير و تعبير بود که انترناسيونال آن چه بود شد، يعنی وسيله
ناگھانی ايشان در ھا، که ظھور  استثنای آنارشيسته ھای کوچک ب تدريجی تمامی اين فرقه

شد با  ی پس از کمون بود و بنابر اين میون نتيجه ارتجاع خشن بورژوايکشورھای گوناگ
 بر ١٨۶۴-٧٣اگر ما از . ھم تا خود بميرند، چنانکه شد حال خود و آنه خيال راحت آن را ب

ری امر مصر بوديم که تنھا با آن افرادی که آشکارا پالتفرم ما را قبول داشتند ھمکااين 
   )نامه انگلس به فلورنس کلی و پشنوتشکی(» کرديم امروز کجا بوديم؟ می

اولين گام بزرگ و با اھميت «: کند ای به فردريش آدولف سوژه، تاکيد می انگلس در نامه
مثابه به يک  برای ھر کشوری که به تازگی به حرکت درآمده است ھمواره تشکل کارگران به

  ».حزب مستقل کارگری است

وحدت "  اتحاديه مبارزه برای آزادی طبقه کارگر" نيز در زمان خود ھنگام تشکيل لنين
ھا حزب کارگران سوسيال  جنبش طبقه کارگر را در نظر داشت که در ادامه اين کوشش

) ھا به جز بونديست(ھای روسيه  دمکرات به ابتکار لنين تشکيل گرديد و ھمه محافل و گروه
  . متحد نمودای مشخص را حول اصول برنامه

ھا و محافل  حزب کمونيست چين در زمان تشکيل خود عليرغم آن که کليه گروه
ای را با طبقه کارگر پيوند داشتند در خود متحد نمود، فاقد يک برنامه کامال  مارکسيستی

                                                 

ست؛ که مشتی روشنفکر فراری که در شرايط سخت صحنه مبارزه را  ه مدعی آننظير آن چه حزب تود ∗
خالی کرده، طبقه کارگر را تنھا گذاشته و به شرق و غرب گريختند و آن جا در حالی که پشت ميزھا و 

ترين پيوندی با کارگران و اساسا مبارزه طبقاتی  ھای گرم و نرم لم داده بودند، بدون آن  که کوچک مبل
برداری از برنامه ديگر  مان داشته باشند سازمانی از روشنفکران تشکيل دادند و با کپيه ی در ميھنجار

احزاب برنامه حزبی تنظيم نموده و مدعی رھبری طبقه کارگر و حزب طبقه کارگر شدند و پس از قيام 
 اشکال ديگر با ارائه ھای خود را در بھمن ماه و ايجاد شرايط دمکراتيک نسبی به ايران بازگشتند و خيانت

جز يک سازمان " حزب"در عمل نيز مشاھده کرديم که اين . کارانه ادامه دادند ھای سازش ھمان سياست
ھا از شاھکارھای آن بوده  گر نبوده و افتضاحاتی نظری تشکيالت تھران و ماجرای عباس شھرياری توطئه
 .است
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عنوان يک  که حزب کمونيست چين بعد از او به(ر چن دوسيو يمارکسيستی بود و شخصی نظ
  . ًدر راس حزب قرار داشت) ام برد دمکرات ن–ليبرال 

ھای  کمونيست. ای ديگر بود پروسه تشکيل احزاب کمونيست در ويتنام و آلبانی نيز به گونه
شان کمونيست کبيری چون ھوشی مين قرار داشت، در آغاز به علت  ًويتنامی که در راس

رکسيستی ھا و عدم رشد جنبش کارگری از ايجاد يک سازمان ما ضرورت پيوند با توده
که سازمانی دمکراتيک بود اقدام " اتحاديه جوانان ويتنام"مستقل خودداری کرد و به تاسيس 

که پس از پس از يک دوره مبارزه دست به ايجاد سازمان مستقل مارکسيستی زدند  نمودند و
يک دوره مبارزه با اتحاديه سازمان بزرگ کمونيستی حول برنامه انقالبی حزب کمونيست 

  .تشکيل گرديدويتنام 

ھا فاقد پيوندی استوار با توده بودند و نتوانسته بودند ارتباطی  در آلبانی نيز که کمونيست
ھا برقرار کنند با شروع جنگ ضد فاشيستی و ضرورت تشکيل جبھه ضد  ارگانيک با توده

ا شان ر فاشيستی، طبق رھنمود کمينترن به جبھه ضد فاشيستی پيوستند تا از اين طريق پيوند
  . و در جھت تشکيل حزب طبقه کارگر قدم بردارندندھا مستحکم گردان با توده

ی که پروسه تشکيل احزاب طبقه کارگر از آن ھاي ھا و ويژگی ما عليرغم پيچيدگیا
تامين وحدت جنبش طبقه : برخوردارند، در تمامی اين روندھای گوناگون ھدف اصلی يعنی

شان را  ھا بوده و محور فعاليت  مد نظر کمونيستکارگر و رھبری آن توسط تئوری انقالبی
ھا به تشکيل حزب طبقه  ھای مستمر کمونيست اين که چگونه و کی کوشش. دھد تشکيل می
طبقه کارگر، در خودی  انجامد و روند تلفيق آگاھی سوسياليستی با جنبش خود به کارگر می

ين بوده و يا طبق ي پيش قابل تبگردد، امری نيست که از حزب انقالبی طبقه کارگر متبلور می
ای  ھای ھر جامعه ای به جلو رود، بلکه اين وظيفه کمونيست الگوی معين و از پيش ساخته

ھای حاکم بر چنين روندی و تحليل وضعيت مشخص  است که با درک عميق قانونمندی
ھانی مبارزه طبقاتی در ھر مرحله با خالقيت و ابتکار خويش و ياری گرفتن از تجربيات ج

  . که به تشکيل حزب انقالبی طبقه کارگر بيانجامددھايی را که بر گزينن پرولتاريا، روش

ھايی را  "توافق"يا " مصالحه"گاه ضرورت ايجاد يا حفظ وحدت جنبش طبقه کارگر 
ھايی  ھا و جدايی سازد و گاه ضرورت پيشبرد مبارزه طبقاتی حکم به گسيختگی ضروری می

دام عمل مشخص در جھت منافع مبارزه طبقاتی است تنھا و تنھا با تحليل اما اين که ک. دھد می
شود و نه صرفا با تکيه بر يک سلسله  مشخص در جھت ھر وضعيت مشخص معين می

  .اصول مجرد و الگوھای عام

بنابر اين برای آن که بتوانيم درباره وحدت خاص موضع معين اتخاذ کنيم ناچاريم ھر چند 
  .عيت کنونی جنبش کمونيستی در ايران بپردازيممختصر به بررسی وض

ترين بخش جنبش کمونيستی  ھای فدائی خلق ايران که قبل از قيام نيز متشکل سازمان چريک
آمد پس از قيام با اتکا به مبارزات گذشته و بھره  شمار می ترين جريان آن به ايران و مھم

سبتا وسيعی را بسيج نموده و بالنسبه دمکراتيک، توانست نيروھای نگرفتن از شرايط 
ھرچند سازمان فاقد يک برنامه و سياست معين بود . ارتباطات کارگری خود را گسترش دھد

از روشن دان روی از حوادث، اتخاذ تاکتيک از اين واقعه به آن واقعه بدون چشم و دنباله
 ما عليرغم آن، خصوصياتداد، ا ھای سازمان را تشکيل می استراتژيک کل سياست
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، دفاع آشکارش از منافع ∗اش در مقابل حاکميت و عدم تائيد آن گيری انه، موضعجوي مبارزه
ھای زحمتکش، شرکت در  کارگران و زحمتکشان و شرکت در مبارزات کارگران و توده

 سرتاسری ،...ھای تحت ستم نظير خلق کرد و ترکمن و طبقاتی خلق -   مبارزات ملی و ملی
عليرغم اختالفات (ريت کادرھای جنبش کمونيستی در درون خود نش و متشکل کردن اکثبود

مثابه نيروی عمده و محور  ، نقش سازمان و ھوادارانش را به...و غيره) و گرايشات مختلف
  .تر نمود جنبش کمونيستی ايران ھرچه بارز

روشن است که اين بسيج که حول برنامه و سياست پرولتری صورت نگرفته بود، ھنوز چه 
ھای  اظ کمی و چه از نظر کيفی با بسيج سوسياليستی طبقه کارگر و بسيج تودهاز لح

  .زحمتکش حول سياست دمکراتيک پرولتاريا فاصله بسيار داشت

ھای مارکسيستی ديگر نقش بارزی در صحنه مبارزه طبقاتی ايفا  ھا و گروه سازمان
ه بود و اکثريت پيشرو به الشعاع قرار داد ھا را تحت دند و فعاليت سازمان ھمه آنونم نمی

  .سازمان روی آورده بودند

بر اکثريت رھبری و بخشی از سازمان، نه تنھا ھمان حداقل تدريج با تسلط اپورتونيسم  به
ه ھا بلکه برخی از اصول اساسی مارکسيسم مورد شک و ترديد قرار گرفت، رد ب تحليل

 و دھايی از حاکميت به تائي يد جناحھای قھرآميز به نفی قھر طبقاتی، و تائ گيری تاکتيک کار
.  سانتراليسم دمکراتيک گرديدنو سانتراليسم مطلق جايگزي... پشتيبانی از کل آن انجاميد و

ھزار ... بازی، محفل گرايی و  جلوی مبارزه ايدئولوژيک و فعال گرفته شد و سکتاريسم، باند
ری که ھنوز شرايط را برای اکثريت رھب. و يک معلول ديگر تسلط اپورتونيسم، پديدار شد

ای به  تر و مزورانه داد به اشکال پوشيده تشخيص نمی" مناسب"طرح صريح نظرات خويش 
  .ھای خويش پرداخت ترويج ايده

ی تحت رھبری اپورتونيستی آرام، آرام به راه سازش با بورژوازی کشانده طيف وسيع فداي
 و اگر مدآ شمار می نيستی ايران بهمثابه عمده نيروی جنبش کمو نيروھايی که به. شد می

ھای سريعی در جھت وحدت جنبش کمونيستی  توانست گام سياست انقالبی بر آن حاکم بود می
و تشکيل حزب انقالبی طبقه کارگر به پيش بردارد، عمال سنگ راه وحدت و پيش رفتن 

  .سوی تشکيل حزب انقالبی طبقه کارگر گرديده بود به

ی، وظايف بس سنگين و خطيری بر دوش کادرھای انقالبی در آن مقطع حساس تاريخ
نيرويی که با مبارزات پيگير و قھرمانانه و تالش . درون سازمان و ھوادارانش قرار داشت

ی در يک مبارزه خونين و سخت بسيج گشته بود، دستاوردھا يخستگی ناپذير صدھا کادر فدا
ی برای جنبش کمونيستی به ارمغان يای که با شھادت صدھا رفيق فدا ھای انقالبی و ارزش

 که با کمونيست –ھای رھبران حزب توده  خيانتآورده شده، توانسته بود خاطره تلخ و ننگين 
ی ھا بزدايد و نام فداي ز اذھان توده ا–اعتبار ساخته بودند  ناميدن خود کمونيزم را در ايران بی

رفت که در مسلخ بورژوازی  ، میرا که با کمونيزم عجين شده به اقصی نقاط کشور برساند
  .قربانی شود

                                                 

شد و  ب نشده بود و حاکميت ضد انقالبی شمرده میدر اين دوره ھنوز اپورتونيسم راست بر سازمان غال ∗
طور کامل شکل نگرفته بود و مورد پذيرش کل سازمان  تحليل اقليت از حاکميت ھرچند در آن زمان به

 .بود



  انھای فدائی خلق ايرسازمان چريک    سياسی–ارگان تئوريک        ١٣۵٩ دی ماه   -  ٢نبرد خلق 

  )اقليت(باز تايپ تارنمای سازمان فدائيان                  )داری سرمايه راه رشد غير(نقدی بر تز 

  

 ٤٤

در درون سازمان به مقابله با اپورتونيسم حاکم ) اقليت(چنان که ديديم، جناح انقالبی  اما ھم
  .بر سازمان برخاست و خط مرزھای قاطعی با اپورتونيسم راست ترسيم نمود

تناقض، روی در دو جھت کامال م"  مرکزیکميته"تکامل دو خط مشی اقليت و اکثريت 
، در مبارزه انقالبی، نقض اصول اساسی سانتراليسم "کميته مرکزی"برگرداندن اکثريت 

 و غير رفيقانه هھای بوروکراتيک، ناصادقان دمکراتيک و اعمال سانتراليسم مطلق و روش
ھای اقليت برای  عليرغم کوشش....  و∗، جلوگيری از علنی شدن مبارزه ايدئولوژيک...و

گسيختگی کامل طی يک مرحله پس از پلنوم، بروز يک جدائی و گسيختگی جلوگيری از 
ترين سازمان کمونيستی ايران که  انشعاب در برزگ. ناپذير ساخته بود کامل را امری اجتناب

ای بر پيکر جنبش جوان  محصول تسلط اپورتونيسم منحط به رھبری سازمان بود، ضربه
وحدت کامل جنبش کمونيستی ايران به تعويض آيد که امر  شمار می کمونيستی ايران به

  .انداخت

ی جداي. ترين فشارھا قرار گرفت شديداپورتونيسم زير با علنی شدن مبارزه ايدئولوژيک 
  .تشکيالتی و گسيختگی کامل در سازمان ايجاد شد

بخش مھمی از ھواداران فعال و صادق به حمايت از اقليت برخاستند و برای تقويت خط و 
تری از ھواداران صادق که  بی به آن پيوستند و با گذشت ھر روز تعدادی بيشمشی انقال

گردد، به  شان روشن می ھای کميته مرکزی در تئوری و پراتيک برای ماھيت واقعی سياست
پروسه " کميته مرکزی"جناح راست سازمان به رھبری اکثريت . پيوندند خط انقالبی می

رود  گردد و می تر می اعتبار ھا بی ھر روز در نزد تودهکند و  زوال و تجزيه خود را طی می
  .تا در دل حزب توده اين اپورتونيسم پير و فرتوت، مستحيل گردد

ھا، کمبودھا و اشتباھاتی که جناح اقليت  يم، عليرغم تمامی کاستیيتوانيم بگو میبه جرات 
و در يک نقطه سازمانی به آن دچار شد، در يک مرحله حساس در حيات جنبش کمونيستی 

توانست بر پيکر  ضرباتی که اپورتونيسم می. اش عمل کرده است عطف به وظيفه انقالبی
جنبش کمونيستی ايران وارد آورد و آن را در يک مرحله به شکست و نا کامی سوق دھد به 

تر  اثر و با ھر گامی که جنبش کمونيستی به پيش بردارد، بی. ميزان زيادی خنثی گرديده است
ل مبرم جنبش و ترسيم خط ياقليت با عمده کردن مبارزه ايدئولوژيک حول مسا. ھد گشتخوا

جنبش مرزھای بين خط انقالبی و اپورتونيستی و علنی کردن مبارزه ايدئولوژيک، يک گام 
و اينک بايد با دامن زدن به مبارزه . وجود آورد ی عطفی در آن به را به پيش برد و نقطه
ھا و ارائه برنامه مشخص در رابطه با وحدت جنبش  ن سياستايدئولوژيک حول تدوي

  .کمونيستی و وحدت جنبش خلق، گام ديگری به پيش بردارد

پس از علنی شدن مبارزه ايدئولوژيک و در پروسه چند ماھه اخير تا حدود زيادی ماھيت 
نبال خود افشاء گرديده است اما ھنوز بخشی از نيروھا را به د" کميته مرکزی"اپورتونيستی 

تری الزم است تا کامال  و مدت زمان بيش) شوند اين نيروھا به سرعت تجزيه می(کشاند  می
منفرد گردد و نيروھای صادقی که تحت نفوذ اپورتونيسم قرار دارند به سوی خط انقالبی 

  .کشيده شوند

                                                 

شان در پذيرش مبارزه  ھای نشان داد که عليرغم جار و جنجال" کميته مرکزی"اقدامات بعدی  ∗
" جناح چپ"ارزه ايدئولوژيک علنی را قبول نداشتند، اعالم مواضع واقع ھيچگاه مب ايدئولوژيک علنی به

 .اين مسئله را کامال روشن کرد
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ی و با ارتداد از خط و مشی انقالب" کميته مرکزی"جناح اپورتونيستی سازمان به رھبری 
بوسی و چاکری درگاه بورژوازی، به عنوان  طبقاتی و آستانروی برگردانيدن از مبارزه 

يند و بايد از درون آ ش کمونيستی بگنجند، به شمار نمی وحدت جنببنيرويی که در چارچو
  .جنبش کارگری طرد شوند

تر  خود گرفته و ھر روز مشخص بندی شکل مشخصی به ی قطباکنون در درون طيف فداي
و پيوستن آنان " کميته مرکزی"ھای تحت رھبری  بندی که با تجزيه نيرو اين قطب. گردد می

گيرد بايد تسريع  صورت می)  لنينيست-ھای مارکسيست در مواردی ساير سازمان(به اقليت 
 ايدئولوژيک و ھم از لحاظ تشکيالتی در سطح –ھم از نظر سياسی " کميته مرکزی"شود و 

ذا ضروری است که مرزھای خط مشی انقالبی با اپورتونيسم راست ل. جنبش منفرد گردد
تر شود و   ايدئولوژيک مشخص–ھای سياسی  در تمام عرصه" کميته مرکزی"حاکم بر 

امان عليه سوسيال رفرميسم و سوسيال شوونيسم   قاطع و بیکھمراه با مبارزه ايدئولوژي
. تسريع نمايد در پيش گرفته شودبندی را  ھايی که اين پروسه قطب روش" رکزیکميته م"

، سياسی و تشکيالتی برای وحدت جنبش کمنفرد کردن اپورتونيسم در عرصه ايدئولوژي
  .کمونيستی امری ضروری و الزم است

اما نيروھای ديگری که خارج از طيف فدائی قرار دارند نيز خود دچار پراکندگی و تشتت 
کنند و ھر کدام خط خاص   فعاليت میًتقالھا گروه و محفل مس چندين سازمان، ده. ھستند

. خورد ھا به چشم می ھا و محفل اين تشتت حتی در درون اين سازمان. کنند خويش را دنبال می
اختالف بر سر تحليل ماھيت قدرت حاکمه در کشور، ساير مسائل مبرم جنبش، مواضع 

ازمان و گروه و محفلی ھر س.... المللی و انترناسيوناليسم پرولتری و غيره  جھانی و بين
  .نوازد و تشتت و پراکندگی بر کل جنبش کمونيستی ايران حاکم است سازی می

ھای مختلف مارکسيستی خط و مرزھای  ھا و گروه در شرايط کنونی عليرغم اين که سازمان
ای تکامل نيافته است که بتواند يک برنامه  ھا به درجه معينی باھم دارند اما، ھيچ کدام از آن

ھنوز بر . و يک سياست ھمه جانبه پرولتری ارائه دھند) برنامه حزبی(امل مارکسيستی ک
انقالب بايد مبارزه ايدئولوژيک و کار تئوريک سر بسياری از مسائل تئوريک اساسی 

توان از وجود  ھا با کارگران محدود است و نمی ھنوز ارتباط اين سازمان. صورت بگيرد
ھا شعار تشکيل حزب  ھا و گروه ی سازمان ھر چند ھمه.  گفتارتباط ارگانيک با طبقه سحن

اند، ليکن تا تشکيل حزب طراز  ھای خويش قرار داده طبقه کارگر را در سر لوحه برنامه
  .نوين طبقه کارگر راه درازی در پيش است

تشکيل حزب طبقه کارگر محتاج يک دوره مبارزه ايدئولوژيک و کار تئوريک جھت تدوين 
بدون اين . البی منطبق بر شرايط خاص جامعه و گسترش ارتباط با کارگران استتئوری انق

  .تواند ايجاد گردد دو پيش شرط اساسی حزب طبقه کارگر با خصوصيات طراز نوين نمی

ست حول  لنيني–ھای مارکسيست  ھا و گروه امروز نه تنھا شرايط الزم برای وحدت سازمان
 نيست، بلکه حتی شرايط توافق و اتحاد بر اساس برنامه ی فراھمبرنامه و سياست پرولتارياي

ای نيز فراھم نگشته است حال از شرايط حساس کنونی برای غلبه بر  سياسی مرحله
پراکندگی جنبش کمونيستی چه بايد کرد؟ آيا بايد بدون توجه به شرايط حساس کنونی ھرگونه 

به تشکيل حزب طراز نوين  لنينيست را موکول –ھمکاری و اتحاد نيروھای مارکسيست 
ترين شکل وحدت، يعنی   در عالیتنھا لنينيست –طبقه کارگر نمود؟ آيا نيروھای مارکسيست 
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توان سيستمی از اتحادھا را برگزيد که ضمن  توانند متحد شوند؟ آيا نمی وحدت حزبی می
   مبارزه طبقاتی پرولتاريا پروسه تشکيل حزب طبقه کارگر را تسريع کند؟ارتقاء

تواند متحقق شود بلکه تحت شرايط معينی ضروری  ه نظر ما نه تنھا چنين اتحادھايی میب
. شود طلبانه طبقه کارگر ناشی می  گردد و اين از ديالکتيک مبارزه طبقاتی و نياز وحدت می

در ھر وضعيت مشخص و ھر مرحله از رشد مبارزه طبقاتی با توجه به سطح تکامل جنبش 
گردد، حزب طبقه  وحدت برای پيشبرد مبارزه طبقاتی ضروری میکمونيستی اشکالی از 

  .ست و نه يگانه شکل آن ترين شکل وحدت پرولتاريا کارگر تجلی عالی

در شرايط کنونی که سطح تکامل جنبش کمونيستی وحدت در يک حزب طراز نوين طبقه 
ديگری از گويی به ضرورت عينی وحدت، اشکال  پاسخسازد، برای   مینکارگر را نا ممک

نيروھای " اتحاد مبارزه"اين اشکال از . وحدت را که وحدت حزبی نيست بايد برگزيد
گردد و با گسترش  ای آغاز می  لنينيست حول سياست مشخص در ھر زمينه–مارکسيست 

تکاليف (ای  تواند به اتحاد پايدار حول برنامه سياسی مرحله تر می خود به اشکال تکامل يافته
  .بيانجامد) نقالبی کنونیاصلی دوران ا

ھای مختلف،  ای تدوين شده از جانب سازمان امروز به دليل فقدان برنامه سياسی مرحله
 شرايطی احتياج به يک دوره و رسيدن به چنين. اری فراھم نيستشرايط چنين اتحاد پايد

  .ای در سطح جنبش کمونيسم داريم مبارزه ايدئولوژيک فعال حول برنامه سياسی مرحله

تالش برای تدوين اين برنامه و مبارزه ايدئولوژيک جھت تصحيح، تکميل و تثبيت آن از 
بايد در دستور  جمله وظايف مبرم و عاجل جنبش کمونيستی ايران در اين مرحله است، که می

اما تا رسيدن بدان مرحله و جھت ايجاد شرايط و زمينه الزم برای اتحاد . روز قرار گيرد
ای،  ، عالوه بر مبارزه ايدئولوژيک فعال حول برنامه سياسی مرحلهحول برنامه سياسی

ھای مشخص در   لنينيست، بايد سياست اتحاد مشخص حول سياست–نيروھای مارکسيست 
" اتحاد مبارزه"پيشبرد سياست . را پيش برند" اتحاد مبارزه"ھر زمينه مشخص يعنی سياست 

بقه کارگر به موجب گسترش نفوذ جنبش که پاسخی است به نياز و خواست وحدت طلبانه ط
دھد تا در عمل  ھا و تقويت آن گشته، به نيروھای مختلف امکان می کمونيستی در ميان توده

ای مشترک به يکديگر نزديک شوند و در پراتيک مبارزه طبقاتی در جھت تقويت  توده
  .سياست انقالبی عمل کنند

 برای نيروھای مختلف بيش از پيش ضرورت اتحاد و وحدت" اتحاد مبارزه"در جريان 
ی و سکتاريسم و ايجاد يگرا ی، گروهگراي ه و موجب تضعيف روحيه محفلآشکارتر گشت

  .تر برای پيشبرد مبارزه ايدئولوژيک سالم و فعال خواھد گرديد ھای مناسب زمينه

ھا  توانيم به آن می" کميته مرکزی"ما حتی برای افشاء ھرچه بيشتر ماھيت اپورتونيستی 
ھا در   آناگر. ای شرکت کنند و در مبارزه انقالبی توده" اتحاد مبارزه"پيشنھاد کنيم که در 

 لنينيست –ای شرکت نمايند و در مبارزه انقالبی در کنار نيروھای مارکسيست  چنين مبارزه
شان در عمل صحت مشی انقالبی را دريافته و به بيھودگی  انقالبی قرار گيرند ھواداران

" اتحاد مبارزه"و اگر در . شان پی خواھند برد و از رھبری جدا خواھند گشت رھبرانادعای 
" کميته مرکزی"ھای اپورتونيستی  ترين اشکال زمينه افشاگری سياست امتناع ورزند به زنده

  .فراھم خواھد گرديد
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 نييه مبارزه ايدئولوژيک فعال حول تع، با دامن زدن ب"اتحاد مبارزه"پای گسترش  پا به
ای حرکت کنيم  ای، بايد در جھت اتحاد پايدار حول برنامه سياسی مرحله برنامه سياسی مرحله

 به اتحاد پايدار حول برنامه مشخص پيشبرد مبارزه ايدئولوژيک" اتحاد مبارزه"برای تکامل 
بدون پيشرفت مبارزه . ای امری کامال ضروری است يابی به وحدت برنامه جھت دست

  .تواند فراتر رود ھای معينی نمی از محدوده" اتحاد مبارزه"اه گ ايدئولوژيک ھيچ

 ايدئولوژيک ھمه جانبه –دالنه و درک شتابزده برای رسيدن به وحدت سياسی  آرزوی ساده
دارد تا مراحل ضروری رسيدن  و ايجاد حزب طراز نوين طبقه کارگر برخی رفقا را وا می

بر   اين رفقا گوشزد نماييم که در انقالب راه ميانبايد به. به چنين وحدتی را ناديده انگارند
که بخواھند بدون توجه به وضعيت جنبش، سطح رشد و تکامل مبارزه  وجود ندارد و کسانی

ضروری رشد و تکامل طبقاتی و درجه تشکل نيروھای مختلف اجتماعی از روی مراحل 
ه ی مارکسيستی بنبي  واقعالزم است که با. جنبش بجھند، ھمواره با شکست روبرو خواھند شد

طلبی با شکيبايی پرولتری در جھت تشکيل حزب طراز نوين طبقه  دور از ھرگونه فرصت
  .کارگر گام برداريم

گونه که در آغاز نيز  ھمان" ھای انقالبی  لنينيست و دمکرات–رابطه نيروھای مارکسيست "
تاريا امری ضروری و حتمی متذکر شديم، اتحاد نيروھای انقالبی برای تحقق استراتژی پرول

 است ليکن متمايزمبارزه طبقه کارگر ھر چند از مبارزه ساير اقشار و طبقات انقالبی . است
طبقه کارگر با ديوار چين از ساير طبقات . در پيوندھای ناگسستنی با آن مبارزات قرار دارد

  . جدا نگشته است

ی و دمکراسی و جزء اصلی ی از مبارزه کل خلق برای رھايمبارزه طبقه کارگر جزي
ست، که سمت و سوی تکاملی تاريخی اين مبارزه را که در راستای سوسياليسم قرار دارد  آن

اش  گيرد بلکه جزء را در رابطه سازد، مارکسيسم خود را جدا از کل در نظر نمی مشخص می
يدی غير انگاشتن جزء از کل دجدا . دھد با ديگر اجزاء در يک کليت مورد بررسی قرار می

کسانيکه وحدت جنبش طبقه کارگر را جدا از اتحاد ھمه نيروھای انقالبی . مارکسيستی است
  .آنگارند کنند در حقيقت رابطه و پيوند ديالکتيکی اين دو را ناديده می بررسی می

ای ديالکتيکی با مبارزات ديگر اقشار و  مبارزات طبقه کارگر در عينيت خويش در رابطه 
ی جريان دارد و بنابر اين ضروری است که ضمن کوشش برای وحدت طبقه طبقات انقالب

ن رابطه نيروھای يکارگر در جھت اتحاد کليه نيروھای انقالبی نيز گام برداريم و ضمن تعي
رابطه اين نيروھا را با ساير نيروھای ) در وحدت خاص( لنينيست با ھمديگر –مارکسيست 

کال معين اين رابطه را در مرحله کنونی جنبش و انقالبی غير پرولتر مشخص کنيم و اش
  .يميين نمايانداز تکامل آن را تع چشم

امروز عليرغم ضرورت عينی وحدت کليه نيروھای انقالبی برای ارائه يک آلترناتيو 
نيروھای . ھيچ وجه مساعد نيست ھا شرايط ذھنی برای چنين وحدتی به انقالبی در برابر توده

ف و پراکندگی بر جنبش کمونيستی ضع.  در يک جبھه واحد متحد گردنددانقالبی قادر نيستن
حاکم است و نيروھای دمکرات انقالبی به علت ضعف و پراکندگی جنبش کمونيستی و جو 

ھا نيستند بلکه به علت ترس از   جامعه نه تنھا حاضر به وحدت با کمونيسترشديد مذھبی د
مادام که . باشند ھا نيز نمی  کمونيست حاضر به ھمکاری رسمی و علنی باحتیتکفير 

ری ياند، انتظار تغي  نگشتهنيرومند و متشکل، مستقلنيروھای پرولتری مبدل به نيرويی 
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آن گاه که نيروھای . لوحانه است بينانه و ساده اساسی در اين وضعيت، انتظاری غير واقع
بی با تکيه بر اين نيروی ھای انقال ای گردند، دمکرات پرولتری تبديل به جريان اجتماعی قوی

ھرچند در آن شرايط نيز اين (ھا و نوسانات غلبه کنند  د بر اين گونه ترديدنتوان اجتماعی می
  ).شان را حفظ خواھند کرد شان، خصوصيات طبقاتی نيروھا بنابه ماھيت طبقاتی

وجود به  لنينيستی م–ھای مارکسيستی  ما عميقا به اين مسئله واقفيم که بدون تکامل جريان
نيروی متشکل و مستقل نيرومند و در پيوند با کارگران، با برنامه و سياست مشخص، وحدت 

  .نيروھای مختلف سياسی، فاقد محتوای واقعا انقالبی و تکامل يابنده خواھد بود

ی را قالبی، رھبری و ھژمونی پرولتاريايھای ان طبيعی است که شرايط کنونی دمکرات
شان فراھم آورده  ھا چنين حقی را برای مبارزه آن.  جنبش باشندنپذيرند و مدعی رھبری

روشن است که رھبری و ھژمونی طبقه کارگر نه بر سر ميزھای مذاکره تامين . است
 در آغاز ھر نيرويی خواھان اعمال رھبری خويش است، تنھا با .شود و نه با سخنان زيبا می

ماعی جايگاه واقعی خويش را در جنبش رشد مبارزه و تکامل جنبش است که ھر نيروی اجت
  .خلق خواھد يافت

برند و در ارتباط  سر میه  لنينيست در پراکندگی ب–تا زمانی که نيروھای مارکسيست 
 اند، ارگانيک با طبقه کارگر قرار نگرفته و به رھبری آن در مبارزه روزمره ارتقاء نيافته

  .ودی نيز نخواھد بقادر به اعمال ھژمونی پرولتارياي

بريم و طبقه  سر میه بنابر اين تا زمانی که در پراکندگی و فقدان پيوند ارگانيک با طبقه ب
مان از  ايم انتظار پذيرش رھبری ی بسيج نکردهگر را حول سياست مستقل پرولتاريايکار

کنند، بدون  ھايی که تصور می ھای انقالبی خيالی پوچ و واھی بيش نيست آن جانب دمکرات
تاريا حول سياست انقالبی طبقه کارگر، با گرد ھم آوردن چند گروه روشنفکری بسيج پرول

طبقه کارگر را در جنبش خلق بر ھژمونی " ه چپھجب"اصطالح  کمونيستی حول برنامه به
  .ی فاصله دارنديھا از درک علمی ھژمونی پرولتاريا قرار خواھند کرد، فرسنگ

ھای انقالبی فراھم  تنھا شرايط اتحاد با دمکراتبا توجه به وضعيت نيروھا که بر شمرديم نه 
اما عليرغم . باشد نيست، بلکه حتی ھمکاری آشکار و رسمی با اين نيروھا نيز عملی نمی

. توان پيش برد حول مسائل مشخص مبارزاتی را با اين نيروھا می" اتحاد عمل"اين، سياست 
گيرد در  ای صورت می مشخص که حول سياست مشخص در ھر زمينه" اتحاد عمل"اين 

ھای  توان با بحث و توافق حول سياست می. تواند به صورت غير رسمی عملی گردد آغاز می
ھای انقالبی به   را با دمکراتھمکاری و سويی ھمھای مشخص و در عمل اين  معين در زمينه

  . وجود آورد و به تدريج آن را گسترش داد

ھای انقالبی را منوط و مشروط به  با دمکراتتوان ھرگونه ھمکاری  در شرايط کنونی نمی
ھرچند . ھا نمود  لنينيست در اين زمينه–اتحاد مبارزه و توافق قبلی نيروھای مارکسيست 

 لنينيست است و به اين مسئله – اتحاد مبارزه با نيروھای مارکسيست درجه اولتالش ما در 
ھای چپ به نيروی اجتماعی  ريانو تبديل ج" اتحاد مبارزه"کامال آگاھيم که بدون پيشرفت 

. ھای معينی فراتر نخواھد رفت ھای انقالبی از محدوده نيرومند، گسترش ھمکاری با دمکرات
با ما در شرايط کنونی بايد عميقا به علل اجتماعی و سياسی عدم امکان گسترش ھمکاری 

ن مسئله و اھميت  با توجه به اي.ھايی واقف گرديم  پيش شرطھای انقالبی بدون چنين دمکرات
ھای انقالبی، تاکيد  با دمکرات" اتحاد عمل"محوری وحدت خاص است که ضمن پيشبرد 
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ترين انرژی  يم و بيش لنينيست دار–نيروھای مارکسيست " اتحاد مبارزه"خاص و اساسی بر 
  .خود را در درجه اول برای اين امر صرف خواھيم کرد

ھای انقالبی  با دمکرات" اتحاد عمل"يی در امر ھا در نظر داشته باشيم که عليرغم پيشرفت
نيروھای چپ صورت نگرفته است و اين " اتحاد مبارزه"ترين کاری در جھت  تاکنون کم

  .کند خود تاکيد بر اين امر را دو چندان می

رود؟ در کارخانه، مدرسه، محله،  پيش میسياست اتحاد عمل و اتحاد مبارزه چگونه 
تواند  ای  جريان دارد، اتحاد مبارزه و اتحاد عمل می جا که مبارزهھر ک... ھای خلق و جنبش

اين شکل از ھمکاری با نيروھای مختلف مستلزم توافق بر روی کل . انجام گيرد
. ھايمان نبوده و توافق حول سياست مشخص، در ھر عمل مبارزاتی مشخص است سياست

مختلف شرکت در شوراھای مثال در مورد جنبش کارگری اگر سياست ما در کارخانجات 
 در مورد اجزاء اين سياست توانيم با ساير نيروھا ن باشد میاسالمی جھت ارتقاء مضمون آ

توافق کنيم و پس از حصول توافق حول اين سياست مشخص يعنی شرکت در شوراھای 
يم يا در نماي تلف برای اجرای آن ھمکاری ر مضمون آن با نيروھای مخيا ھدف تغيباسالمی 

ھمه نيروھای  در مدارس، سياست ما، ورزش دسته جمعی و مستقل صبحگاھیرد ورزش مو
انقالبی حول شعارھا و سرودھای عام ضد امپرياليستی که متعلق به سازمان مشخص نيست 

ھای مختلف برای تحقق اين سياست مشخص ھمکاری  ما در اين مورد با سازمان. باشد می
  .کنيم می

در ھر عمل مشخص سياست معين ارائه دھيم و بحث برای بنابر اين ضروری است که 
  .توافق حول اجرای اين سياست را با ساير نيروھا پيش برده و عملی سازيم

 و ای عمل تودهھای مشخص  ما با نيروھای مختلف در زمينه" اتحاد عمل"و " اتحاد مبارزه"
  . در ھمان زمينه بايد صورت گيردسياست مشخصحول 

تر گسترش دھيم و با دامن  ھا را ھرچه بيش ھا و اتحاد توانيم اين ھمکاری تدريج می  ما به
تر وحدت فراھم  زدن به مبارزه ايدئولوژيک زمينه را برای دست يافتن به اشکال عالی

  .سازيم

  

  


