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توس((ط بخش((ی از ب((ورژوازی ط((رح گش((ته و م((ورد حماي((ت » جامع((ه م((دنی«جامع((ه اي((ران ک((ه مس((ئله ی در در وض((عيت کن((ونی 
تی در مي((ان اپوزيس((يون چ((پ از اهمي((ت  بح((ث پيرام((ون آلترن((اتيو حک((وم٢بس((ياری از نيروه((ای اپوزيس((يون ق((رار گرفت((ه اس((ت،

  .بسياری برخوردار است
 رهب(ری نيروه(ای چ(پ    ٣.در آستانه انقالب ايران، نيروهای چپ در تعيين ماهيت طبق(اتی دول(ت ب(ورژوايی دچ(ار لغ(زش ش(دند       

» کراتي(ک دم«مرحل(ه نخس(ت ف(از    : ص(ورت خواه(د پ(ذيرفت   » دو مرحله «عمومًا بر اين نظريه متکی بودند که گويا انقالب در           
و اليحه ه(ايی از  ) بورژوازی ملی و ضد امپرياليستی(بورژوازی » مترقی«است که کارگران و زحمتکشان در اتحاد با بخش    

. ، برخواسته و به دفع امپرياليزم می پردازند)ُکمپرادر(خرده بورژازی، به مبارزه عليه امپرياليزم و بورژوازی وابسته به آن            
  .ا همراه با زحمتکشان فقير بورژوازی را سرنگون خواهد کردسپس در فاز دوم، پرولتاري

» روحاني(ت مب(ارز  «ب(ه رژي(م خمين(ی ت(وهم يافت(ه و از      نس(بت  نتيجه اين تز انحرافی اين بود که بخشی از نيروهای چپ در ابتدا       
. ص(در همک(اری کردن(د   به حکومت بازرگان ت(وهم يافت(ه و ع(ده ای ني(ز ب(ا بن(ی           نسبت  سپس بخشی   . عليه امپرياليزم دفاع کردند   

ام(ا  ! ب(ه خ(ود آم(د و ب(ه ماهي(ت رژي(م پ(ی ب(رد        » چ(پ «تنها زمانی که رژيم حمالت گسترده را عليه نيروهای چ(پ س(ازمان داد،         
نتيج(ه  . زيرا که ضد انقالب به علت ندانم کاری و سياستهای اشتباه چپ خود را با سرعت مستقر ک(رده ب(ود         ! بسياردير شده بود  

. ، بط(ور کل(ی از دس(ت داد   »چ(پ «ا از طي(ف  تها، اين بود که به ت(دريج پيش(روی ک(ارگری اعتم(اد خ(ود ر             تأسف بارتر اين سياس   
. ندارن(د » چ(پ «کسانی که در دهه پيش در صف مقدم جبهه ضد سرمايه داری قرار گرفت(ه ان(د، ام(روزه ه(يچ اعتم(ادی ب(ه اي(ن                 

ردهای انق(الب اکتب(ر را م(ردود اع(الم ک(رده و ب(ه       قشر پيشروی کارگری متأسفانه به علت اشتباهات نيروه(ای چ(پ، ک(ل دس(تاو      
 غي(ر  ،بديهی است که انق(الب آت(ی اي(ران ب(دون ک(ارگران پيش(رو      . گرايشهای آنارشيستی و آنارکوسنديکاليست ُهل داده شده است   

ب(ادرت  نيروهای انقالبی تا اعتماد اين قشر را ب(ه خ(ود جل(ب نک(رده، و هم(راه ب(ا آنه(ا ب(ه تش(کيل ح(زب ک(ارگری م                     . عملی است 
ب(دون  . »چ(پ «زيرا که انقالب کار کارگران و زحمتکشان است و نه نيروه(ای  . نکنند، انقالب کارگری ای در کار نخواهد بود    

گسست از اش(تباهات نظ(ری و تش(کيالتی گذش(ته، نخس(تين گ(ام       . اين پيوند، چپ نقش تعيين کننده در انقالب آتی ايفا نخواهد کرد       
  .و استدر راه همسويی با کارگران پيشر
. سال، برخی از نيروهای چپ هنوز درس(های ض(روری را کس(ب نک(رده ان(د     دو دهه   بيش از   اما، متأسفانه پس از سپری شدن     

نيروه(ای اس(المی م(زين    » ترق(ی خ(واهی  «برخی به محض مشاهده اختالفهای درونی رژيم صفحات نشريات خود را در مورد      
ک(ارل  «از سوی خاتمی، در جستجوی ي(افتن وج(ه اش(تراک ب(ين عقاي(د      » نیجامعه مد«همان نيرو به محض شنيدن ندای     . کردند
 عده ای ديگ(ر ب(ه مح(ض مش(اهده جن(گ داخل(ی در افغانس(تان،        ٤!پرداخت» جامعه مدنی«در مورد   » محمد خاتمی «و  » مارکس

ب(ا  » اتح(اد «دي(ده و  را در خط(ر  » ش(يرازه ی، جامع(ه م(دنيت   «و . رواندا و يوگس(الوی س(ابق، اي(ن وق(ايع را ب(ه اي(ران تعم(يم داد              

                                                 
  آلترناتيو کدام است؟«تحت عنوان ، ١٩٩٩انويه  ژ١٠هامبورگ، » اجالس مباحثه«که در ، رازی. مقاله بر اساس سخنرانی ماين  -١
 -اتح(اد چ(پ ک(ارگری    «اي(ن جلس(ه توس(ط   . ؛ نگاش(ته ش(ده اس(ت    اي(راد ش(د  ،»جلس مؤسسان يا حاکمي(ت ش(وراهای ک(ارگران و زحمتکش(ان           م

 )اتح((اد ف((دائيان کمونيس((ت، ح((زب رنجب((ران اي((ران، ش((ورای ک((ار و ح((زب کمونيس((ت اي((ران (ب((ا ش((رکت چه((ار س((خنران ديگ((ر » ه((امبورگ
 http://roshangaran.org/radio/seda.htm: اين سخنرانی رجوع  شود به سايت  برای گوش فرا دادن به. صورت گرفت

خواس((ته ي((ا (، مرتض((ی مح(يط اس((ت ک((ه ري((ز ل((وای مارکس((يزم اي(ن عقاي((د که((ن را اش((اعه داده و عم((ًال    »ق((الب دمکراني((کان« يک(ی از مبلغ((ان ام((روزی  -٢
  http://www.kargar.org:در سايت» تناقضات مرتضی محيط«رجوع شود به  . رژيم قرار داده است» اصالح طلبان«خود را در جبهه ) ناخواسته

وگرنه طرفداران اين جريانه(ا، از خودگذش(تگی   . پ است که آغشته به برنامه های انحرافی بودند چر اينجا منظور رهبری نيروهاید  ٣ -
س(الهای س(ال در زن(دان ه(ای ق(رون وس(طی ای رژي(م        خ(ود  بسياری نشان داده و بس(ياری ش(هيد و ع(ده بيش(ماری ب(رای دف(اع از آرمانه(ای                     

 مقاومت کردند
  .نوشته شالگونی» راه کارگر«، مندرج در ١٩٩٩-١٩٩٨ رجوع شود به مقاالت - ٤



برخ(ی ني(ز ب(ا وج(ود نق(د ب(ه مواض(ع        . (٥سلطنت طلبان و خائنين به جنبش کارگری را زير ل(وای نج(ات م(دنيت توجي(ه م(ی کنن(د        
  ). پيشين خود هنوز مواضع صريح نگرفته اند

 ک(م توج(ه   هنوز در مي(ان ب(ورژوازی ب(ه دنب(ال متح(دان خ(ود م(ی گ(ردد و ب(ه نق(ش مح(وری طبق(ه ک(ارگر                » چپ«به سخن ديگر    
  .زيرا که هنوز فاقد يک استراتژی صحيح انقالبی است. است

  .تعيين گردد) خصلت انقالب(، نخست بايد استراتژی انقالب )و صف بندی طبقاتی(برای ارزيابی ماهيت انقالب آتی 
  

*************  
  : توجه شودانقالب می بايست به سه مسئله مشخص و بهم پيوسته) و تاکتيک(جهت ارزيابی استراتژی 

ک(ردن  » انق(الب «انقالب ب(رای انج(ام ص(رفًا      . نقش محوری هر انقالبی، پاسخگويی به مسايل جامعه است        . اول، تکاليف انقالب  
ب(ه ق(ول م(ارکس انقالبه(ای اجتم(اعی      . انقالب برای انجام يک سلس(له تک(اليفی اجتم(اعی ص(ورت م(ی گي(رد      . صورت نمی پذيرد  

ش(کل مالکي(ت ب(ر    (در تض(اد ب(ا مناس(بات تولي(دی     ) عمدتًا ني(روی ک(ار و اب(زار تولي(دی    (ده زمانی فرا می رسند که نيروهای مول   
چنانچه زمانی مناسبات توليدی تسهيالتی ب(رای رش(د نيروه(ای مول(ده ايج(اد م(ی ک(رد، در دوره ديگ(ری            . قرار می گيرند  ) توليد

  .همان مناسبات، در مقابل رشد آن قرار می گيرد
ب(ه س(خن ديگ(ر باي(د تک(اليف انقالب(ی       . ی مولده يک سلسله موانع باي(د از پ(يش روی آن برداش(ته ش(ود    بنابراين برای رشد نيروها  

زي((را ک((ه مناس((بات تولي((دی نق((ش  . ب((رای رش((د نيروه((ای مول((ده انج((ام گيرن((د، وگرن((ه جامع((ه در تض((اد دائم((ی بس((ر خواه((د ب((رد    
  .بازدارنده نيروهای مولده را ايفا می کنند

ب(ه س(خن   .  بايد روشن شود که چه طبقه ای حافظ مناسبات که(ن و بازدارن(ده در جامع(ه اس(ت      .ولتیدوم، ماهيت طبقاتی قدرت د    
  ديگر ماهيت دولتی که سد راه رشد مناسبات توليدی شده است و بايد سرنگون شود چيست؟

ب را انج(ام ده(د،   بايد روشن شود که طبقه و دولتی ک(ه ق(رار اس(ت نيروه(ای مول(ده رش(د داده و تک(اليف انق(ال            . سوم، دولت آتی  
  کدام است؟

  .با استفاده از اين سه نکته عمده اکنون می توان به ارزيابی اوضاع ايران، برای تعيين استراتژی انقالب پرداخت
  
مس(ئله  «ب(رای نمون(ه   . ، آنچه در ايران به وضوح نمايان هست، اينست ک(ه تک(اليف دمکراتي(ک انق(الب انج(ام نپذيرفت(ه اس(ت        اول

دوره ی ش(اه  » اصالحات ارض(ی «اقداماتی نظير . ن رژيم شاه  و هم رژيم کنونی، الينحل باقی مانده است ، هم در زما   »ارضی
مس(ئله ارض(ی ن(ه تنه(ا ح(ل نگش(ته ک(ه        . دوره اخير به هيچوجه به حل ريشه ای مس(ئله ارش(ی نپرداخت(ه اس(ت            » اصالحات«و يا   

تنها پاسخ رژيم های شاه و خمينی به مسئله مل(ی     . ی مانده است  در ايران الينحل باق   » مسئله ملی «همچنين  . تشديد نيز يافته است   
ارد و توس(ط  اض(افه ب(ر اينه(ا مس(ئله زن در اي(ران هن(وز ب(يش از پ(يش وج(ود د               . سرکوب و کشتار مليتهای تحت ستم بوده اس(ت        

بش(کل  » جمه(وری «هنوز در ايران م(ا ب(ه ي(ک    . مسئله دمکراسی نيز همچنين   .  باز توليد نيز می گردد     کنونیرژيم عقب گرايی    
رژي(م کن(ونی حت(ی    . آنچ(ه وج(ود داش(ته و دارد ي(ک دول(ت اس(تبدادی نظ(امی و س(رکوبگر اس(ت                . بورژوايی آنهم دست نيافته اي(م     

بنابراين ه(يچ ي(ک از تک(اليف دمکراتي(ک     . موافقان نظام خود را نمی تواند تحمل کند، چه رسد به استقرار يک نظام بورژوايی              
) انقالبه(ای ب(ورژوا دمکراتي(ک   ( توسط ب(ورژوازی  ١٨ و ١٧ن تکاليف سنتًا در اروپا در قرنهای      اي. در ايران حل نگشته است    

زي(را ک((ه اي((ن  .  ق((ادر ب(ه ح((ل تک((اليف دمکراتي(ک ني((ز نيس((ت  ،ام(ا در اي((ران ب((ورژوازی موج(ود  . ب(ه درج((ات مختل(ف ح((ل گش((تند  
و » ب(ورژوا دمکراتي(ک  «ی محص(ول انقالبه(ای    اين بورژواز . بورژوازی توسط امپرياليزم از باال بر جامعه تحميل گشته است         

است اما در باطن يک طبقه » بورژوا«ظاهر آن  . در نتيجه بورژوازی ايران يک طبقه ناقص الخلقه است        . از پائين نبوده است   
  .)با هر لباسی که ظاهر گردد (تصنعی و بدون سنت و ضد انقالبی است

از ي(ک س(و، ح(ل تک(اليف دمکراتي(ک ب(رای اي(ن        . ت که(ن در جامع(ه اس(ت   الينحلی تکاليف دمکراتي(ک ب(ه مفه(وم بقاي(ای مناس(با         
از س(وی  . منظور صورت می پذيرد که مناس(بات که(ن از مي(ان رفت(ه و مناس(بات تولي(دی س(رمايه داری ب(ه س(هولت رش(د نماي(د                         

  .ديگر وجود موانع بر سر راه توسعه ی سرمايه داری به مفهوم بقايای مناسبات ما قبل از سرمايه دار است
 در ايران تنها يک وج(ه  .  غير سرمايه داری وجود دارداما، بقايای مناسبات کهن به اين مفهوم نيست که در ايران وجه توليدی     

ام(ا در ع(ين   . اس(ت » س(رمايه «و » ک(ار « تض(اد اساس(ی در جامع(ه ب(ين         ٦.وجه توليد سرمايه داری است    توليد وجود دارد و آنهم      

                                                 
ک((ارگر «رازی، . ، م»ح((زب کمونيس((ت اي((ران  «اش((اره ای ب((ه برنام((ه س((ابق   ، »جمه((وری دموکراتي((ک انقالب((ی  «قال((ه رج((وع ش((ود م  - ٥

   .١٣٧٦، مرداد ٤٤، شماره ی »سوسياليست
 ١٨ی با اصالح طلب(ان؛ آنه(ا را ب(ا ب(ورژوازی ق(رن      و همسوي» انقالب دمکراتيک« برخی از آکادميست های ايرانی مانند مرتضی محيط برای توجيه     -٦

» انق(الب دمکراتي(ک  « وجود نداشته و اصالح طلبان قرار اس(ت ب(ا   وجه توليد سرمايه داریاروپايی قياس کرده و در نتيجه استدالل می کند که در ايران      
کادميس(ت ه(ا ب(رای توجي(ه مواض(ع اش(تباه خ(ود مجبورن(د نق(ش و          اي(ن قبي(ل آ  .  کنونی را به وجه تولي(د س(رمايه داری مب(دل کنن(د         شخص وجه توليد نا م    شان

آنه((ا توج(ه نم((ی کنن(د ک((ه در ه(يج نقط((ه جه(ان در عص((ر     .  ت(اثيرات امپري(اليزم در وابس((ته ک(ردن اقتص((اد اي(ران ب((ه جه(ان س((رمايه داری را نادي(ده بگيرن(د       



مناسQبات سQرمايه داری، شQبه سQرمايه داری و     : لف، پيچيده و بهم پيوسته ای وجود داردحال در درون اين واحد مناسبات مخت    
 ب((ه اي((ن مفه((وم اس((ت ک((ه ب((رای نمون((ه، در ب((ازار، در کن((ار       »ن((وين« و »که((ن«وج((ود اي((ن مناس((بات   . مQQا قبQQل سQQرمايه داری  

 ش(اهد  کارخان(ه ه(ای پيش(رفته نس(اجی،         ار   در کن(   ، و »چرتک(ه  «وجودشاهد  ،  )پيشرفته ترين کامپيوترها  (» پنتيوم«کامپيوترهای  
 يعن((ی وج((ود -ب((وده اي((مرع، در کن((ار تراکتوره((ای جدي((د، ش((اهد وج((ود گ((اوآهن وج((ود دوزن((دگی و ق((الی ب((افی دس((تی؛ و در م((زا

و تا حل نهايی . اين تضادی است که جامعه با آن روبرو است     . محسوس مناسبات کهن در کنار مناسبات سرمايه داری پيشرفته        
  . تکاليف اجتماعی اين تضاد در جامعه ادامه خواهد داشتو ريشه ای

  :فراشد اين ادغام عوارض متعددی به بار آورده است. دوم، اقتصاد ايران در بازار جهانی سرمايه داری ادغام شده است
  .گهداشته شده استاوًال، اقتصاد ايران به علت تقسيم کار بين المللی که توسط نظام انحصاری تحميل گشته است، عقب افتاده ن

البته با وج(ود مناس(بات   . دومًا، انحصارات بين المللی بر اقتصاد ايران مسلط گشته و مناسبات سرمايه داری را تحميل کرده اند            
  .عقب افتاده نگهداشته شده اند) مانند نيروی کار( سرمايه داری، بخش عمده نيروهای مولده 

دول(ت م(ا قب(ل    . ، ماهيت طبقاتی دول(ت اي(ران را ب(ه ت(دريج تغيي(ر داده اس(ت              )رياليزمامپ(سومًا، مداخالت انحصارات بين المللی      
، از ب(اال، ب(ه ي(ک دول(ت ب(ورژوايی مب(دل گش(ته        )و به ويژه انقالب س(فيد ش(اه  (سرمايه داری ايران، از دوره انقالب مشروطيت     

زي(را ک(ه   . در ايران س(پری ش(ده اس(ت   » تيکانقالب دمکرا« دوران اين تغيير ماهيت قدرت دولتی به اين مفهوم است که   . ٧است
ب(ا ب(ورژوازی ي(ا الي(ه ه(ايی از ب(ورژوازی ي(ا خ(رده ب(ورژوازی ب(رای           » اتح(اد «چنانچه ماهيت طبقاتی دولت بورژوائی باش(د،   

در . بس((يج نخواهن((د ش((د» خ((ود«طبع((ًا الي((ه ه((ای ب((ورژوازی ب((رای س((رنگونی دول((ت . ٨س((رنگونی دول((ت ب((ورژوا، ميس((ر نيس((ت
حت(ی ب(ا   . های بورژوا دمکراتيک، ب(ورژوازی در مقاب(ل دولته(ای م(ا قب(ل س(رمايه داری جامع(ه را بس(يج م(ی ک(رد                     دوران انقالب 

وجود دولتهای ما قبل سرمايه داری در عصر امپرياليزم شايد بتوان با بخشی از بورژوازی و اليه ه(ايی از خ(رده ب(ورژوازی        
  .عليه دولتهای مستبد اتحاد کرد

های سرمايه داری در قدرت، پرولتاريا تنها با اتکاء به متحدانی نظي(ر دهقان(ان فقي(ر و بخ(ش ه(ايی از          اما، به محض وجود دولت    
در انق(الب اخي(ر نق(ش ب(ورژوازی در اپوزيس(يون و      . مليتهای تحت ستم و زنان و جوان(ان ق(ادر ب(ه س(رنگونی رژي(م خواه(د ش(د           

  . رژيم کنونی در صف ضدانقالب قرار گرفته انداين قشرها چه در دوره رژيم شاه و چه.٩خرده بورژوازی تجربه شد
بورژوازی سالهاست ک(ه در  . بنابراين دوران انقالب دمکراتيک در ايران از لحاظ انتقال قدرت دولتی نقدًا به پايان رسيده است  

را ب(دون  ) مسئله ارض(ی، مس(ئله مل(ی، زن(ان و دمکراس(ی        (انقالب آتی، اما تکاليف الينحل دمکراتيک       . قدرت قرار گرفته است   
  .در واقع بورژوازی در مقابل انقالب قد علم خواهد کرد. سهيم بودن بورژوازی در انقالب بايد به فرجام رساند

سوم، سرمايه داری ايران به علت ادغ(ام در ب(ازار جه(انی س(رمايه داری و ش(کل خ(اص رش(د س(رمايه داری، ق(ادر ب(ه پيش(برد                
 در بهت(رين  . ل تولي(دی امک(ان پ(ذير نيس(ت    در ايران تولي(د وس(اي    ). ر را دارا نبود   حتی چنانچه مسايل ديگ   (نيروهای مولده نيست    

در نتيج(ه، رش(د   . امک(ان رش(د م(ی يابن(د    )  و غي(ره ، س(يمان  لول(ه آه(ن  ،کارخان(ه ه(ای کف(ش س(ازی     (يل مص(رفی    حالت توليد وسا  
ری هم(واره ب(ا بح(ران س(اختاری     در چ(ارچوب مناس(بات س(رمايه دا    ) و س(اير کش(ورهای عق(ب افت(اده        (نيروهای مولده در ايران     

مش(اهده م(ی   ) ش(کوفايی، اف(ت، رک(ود و غي(ره    (بر خ(الف س(رمايه داری غ(رب ک(ه س(يکل ه(ای متن(اوب اقتص(ادی            . مواجه است 
رک(ود، يک(ی از وج(وه    . اقتصادی به وقوع می پيون(دد   » رکورد«شود، در کشورهايی نظير ايران همواره، پس از رشد محدود،           

  .ايران استمشخصه ی سرمايه داری در 
کنترل کارگری بر توليد و توزيع، اقتصاد ب(ا برنام(ه،   (بنابراين، تکاليف ضد سرمايه داری نيز در دستور روز قرار می گيرند         

 ب(ر وس(ايل عم(ده ی    سرنگونی سرمايه داری و لغو مالکيت خصوصی     بديهی است که بدون     ). تدارک مديريت کارگری و غيره    
به .  ١٠دبدون چنين جهشی، ايران هرگز صنعتی نخواهد ش. نولوژيک، به وجود نخواهد آمد توليدی، زمينه الزم برای جهش تک     

                                                                                                                                                               
ب(ه تقص(يل توض((يح داده   » تناقض((ات نظري(ات مرتض(ی مح((يط  «ت آت(ی  اي(ن نک((ات در مق(اال  ( ديگ(ر وج((ود ن(دارد   وج(ه تولي(د غي((ر س(رمايه داری   امپري(اليزم  
  ). خواهد شد

  .١٣٧٦داد ، خر٤٣، شماره ی »کارگر سوسياليست« رازی،. ، م»چند نکته در باره ی دولت و انقالب آتی« رجوع شود به - ٧
دوران(ی ک(ه ت(زار در    .  بوده اس(ت ١٩٠٥ مربوط به سال» دو تاکتيک سوسيال دمکراسی در انقالب روسيه« بحث های لنين در نوشته -- ٨

را به مثابه يک حکومت موقت عليه دولت تزار » ديکتاتوری دمکراتيک انقالبی پرولتاريا و دهقانان«در اين زمان لنين شعار   . قدرت بود 
انق(الب  «عار او ش( ) ١٩١٧دول(ت کرنس(کی، فوري(ه    (ام(ا، ب(ا مش(اهده ي(ک دول(ت ب(ورژوائی       . طرح ک(رد ) يک دولت ما قبل سرمايه داری  (

   .در ايران نادرست است» انقالب دمکراتيک« و توجيه ١٩٠٥استناد بر عقايد . را در تزهای آوريل مطرح کرد» سوسياليستی
گ(رايش ه(ای ب(ورژوا در اپوزيس(يون     . ب(ه مثاب(ه قش(ر خ(رده ب(ورژوا در انق(الب اخي(ر را نباي(د از ي(اد ب(رد          » ح(زب اهللا « نقش ضد انقالب  -٩
حت(ی چنانچ(ه ام(روز ب(ا رژي(م کن(ونی در       (نيز هرگز با کارگران و دهقانان عليه دولت بورژوايی متحد نخواهن(د ش(د            ) انمانند اصالح طلب  (

خ(اتمی اس(تقبال   » جامع(ه م(دنی  «از اين(رو هم(ه آنه(ا از    . ترس آنها از انقالب ک(ارگری ب(ه مرات(ب بيش(تر از رژي(م فعل(ی اس(ت              ). تقابل باشند 
   . که همين مواضع را مي گيرند، در نهايت در خدمت بورژوازی قرار خواهند گرفتنيروهای به اصطالح چپ نيز. کردند

و اگر اين رژيم با يک . برخی از نيروها و افراد اپوزيسيون بر اين باورند که گويا مسئله اين رژيم تنها سرکوبگری و اختناق آن است  -١٠
. وند صنعتی شدن و زمينه دمکراس(ی در جامع(ه حاص(ل م(ی گ(ردد           مسايل حل گشته و ر    . جايگزين گردد ) بورژوايی(» دمکراتيک«رژيم  



صنعتی شدن جامع(ه عق(ب افت(اده ای نظي(ر اي(ران غي(ر       » برنامه با«سخن ديگر، بدون الغای مالکيت خصوصی و بدون اقتصاد     
 از ب(ازار جه(انی را ب(ه خ(ود اختص(اص      تنها با برداشتن جهش تکنولوژيک ايران ق(ادر خواه(د ب(ود ک(ه س(همی            . قابل تحقق است  

اقتص(اد اي(ران ب(رای پيش(رفت تکنولوژي(ک باي(د ابت(دا از             . بدون چنين سهمی استفاده از تکنولوژی پيشرفته کارآيی ندارد        . ١١دهد
  .چنگال بازار تحميلی توسط سرمايه داری جهانی خود را رها سازد

مس(ئله ارض(ی، مل(ی و    (تک(اليف الينح(ل دمکراتي(ک    : نج(ام پ(ذيرد   در نتيجه، برای ره(ا س(ازی اقتص(ادی، باي(د تک(اليف مرکب(ی ا               
اقتص((اد ب((ا برنام((ه، کنت((رل  (ح((ل تکلي((ف ض((د س((رمايه داری ) بن((ا ب((ر وض((عيت مش((خص(و همزم((ان ب((ا آن ) دمکراس((ی و غي((ره

ي(ن تض(ادها،   ب(دون رف(ع کلي(ه ا   . بنابراين مجموعه اين تکاليف باي(د انج(ام پذيرن(د    ). کارگری بر توليد و مديريت کارگری و غيره       
  .هيچ يک از تضادها حل نمی گردند

چنانچ(ه ب(ورژوازی اي(ران ط(ی ب(يش      . بديهی است که بورژوازی ايران در هر شکل و بافتی، قادر به انجام چنين اقدامی نيس(ت      
  .از نيم قرن پيش قادر به حل تکاليف نشده باشد، طبعًا قادر به حل مجموعه اين تکاليف نخواهد شد

. تنها طبقه کارگر قابليت ح(ل مجموع(ه تک(اليف اجتم(اعی را دارد        . نقالب ايران يک انقالب کارگری است     پس واضح است که ا    
در نتيجه، فقط طبق(ه ک(ارگر   . تنها طبقه کارگر قادر است که دولت بورژوايی را سرنگون کرده و دولت نوينی جايگزين آن کند     

طبقه کارگر نه تنها رهبری انقالب آت(ی  . جام چنين تکاليفی را دارد  و راديکاليزم انقالبی ضروری را برای ان       ١٢پتانسيل انقالبی 
  .به سخن ديگر دولت آتی يک دولت پرولتری است. ١٣را سازمان می دهد که در دولت آتی نيز نقش تعيين کننده دارد

البت(ه  . س(تی اس(ت  زي(را ک(ه انق(الب ک(ارگری آغ(از انق(الب سوسيالي         . بدين علت انقالب آتی ايران ي(ک انق(الب سوسياليس(تی اس(ت            
  . دولت کارگری بايد متکی بر يک نظام شورايی باشد

  .نام دارد» جمهوری شورائی«از اينرو، جمهوری آتی، .  هرگز جايگزين شوراها نخواهد شد،حزب طبقه کارگر
ولتاره(ا و  متحدان طبقه کارگر نيز برای سرنگونی رژيم بورژوايی و تُأس(يس حکوم(ت ش(ورايی همان(ا دهقان(ان فقي(ر و نيم(ه پر                

اما، پرولتاري(ا و ح(زب   . هيچ يک از اليه های ديگر اجتماعی از متحدان پرولتاريا نيستند  . بخشهای از ستمديدگان جامعه هستند    
پرولتری، در صورت لزوم و با حفظ اصول و اس(تقالل خ(ود، م(ی توان(د ب(ا س(اير قش(رهای جامع(ه ب(ر س(ر مس(ائل خ(اص وارد                       

اده(ا ک(ه جنب(ه مب(ارزاتی سياس(ی علي(ه س(اير قش(رهای غي(ر پرولت(ری در خ(ود دارد، اص(ول                      اي(ن قبي(ل اتح    . گ(ردد » اتحاد عم(ل  «
  .د برنامه ای با هم تفاوت کيفی دار»ائتالف«اتحاد در عمل مشخص، با . پرولتاريا را زير پا نمی برد

 پيگي(ر علي(ه ب(ورژوازی و    اما، به منظور جلب دهقانان فقي(ر ب(ه انق(الب، يک(ی از تاکتيکه(ای اساس(ی پرولتاري(ا مب(ارزه ق(اطع و                     
  .١٤خنثی سازی اليه های فوقانی خرده بورژوازی است

                                                                                                                                                               
بهترين و دمکراتيک ترين شکل از رژيم بورژوايی، اگر قرار باشد در چارچوب نظام سرمايه . اين قبيل استدالها به دور از واقعيت است  

حران اقتصادی، نارضايتی ها رشد کرده و در دوران ب. داری جهانی قرار گيرد، به ناچار با بحران ساختاری اقتصادی روبرو خواهد شد    
بورژوازی کنونی اي(ران  . رژيم برای حفظ موقعيت خود، به ناچار پس از دوره کوتاهی، مجبور به سرکوب حرکتهای توده ای خواهد شد             

زدي((ک ب((ه و ن» معق((ول«ب((ه مثاب((ه ي((ک دول((ت س((رمايه داری (هيچگ((اه دولت((ی بهت((ر از رژي((م ش((اه ) چ((ه در حکوم((ت و چ((ه در اپوزيس((يون(
ب(ا شکس(ت روب(رو ش(د در     » اص(الحات ارض(ی   «و  » انق(الب س(فيد   «ديديم که کليه اقدامهای رژي(م ش(اه متک(ی ب(ر             . نخواهد يافت ) امپرياليزم

ض((د «م، ديگ((ر حرکته((ای ناسيوناليس((تی   و يک(( ق((رن بيس((ت ام((روز، در. اهم آوردنهاي((ت بح((ران اقتص((ادی، زمين((ه انق((الب ت((وده ای را ف((ر   
و » مل(ی گراي(ی  «نظي(ر مرتض(ی مح(يط ک(ه س(خن از           » مارکسيس(تی « آکادميس(ت ه(ای      .وج(ود ن(دارد   » مردمی«و  » لمستق«،  »امپرياليستی
ب(ه مي(ان م(ی آورن(د؛ س(خت در      ) همانن(د اوائ(ل ق(رن بيس(تم    (ب(ومی  » ب(ورژوازی «ضد امپرياليستی تحت کنترل    » رهايی بخش «جنبش های   
رژوازی منحط و ضد انقالب(ی ريخت(ه و کمک(ی ب(ه کس(ب اعتم(اد ب(ه نف(س در درون         اينها نظرياتی اند که تنها آب به آسياب بو   . اشتباه هستند 

  .  پيشروی کارگری نمی کند
های ک(امپيوتری از لح(اظ اقتص(ادی ب(ا ص(رفه باش(د، باي(د ابت(دا ف(روش ک(امپيوتر در جامع(ه ب(ه             ی اينکه در ايران توليد ميکروچيپ  برا- ١١

نم(ی ت(وان در تولي(د خ(رد از     . مناسبات کهن در جامعه اجازه چنين وضعی را نمی دهد . سطح به مراتب باالتر از بازار محدود فعلی برسد        
ی يک جامعه عقب افتاده ني(از  برای رقابت با تکنولوژی کشورهای غربی به توليدات به مراتب بزرگتر از بازار مل      . کامپيوتر استفاده کرد  

  .است
اين نکته به اين مفه(وم نيس(ت ک(ه طبق(ه ک(ارگر در ک(ل، در موقعي(ت         . البی است تنها نيروی انق  » بالقوه« به سخن ديگر، طبقه ی کارگر        -١٢

ني(از ب(ه آگ(اهی سياس(ی، س(ازماندهی      » الفع(ل ب« ب(رای تب(ديل ش(دن ب(ه ي(ک ني(روی       . تکنونی، آماده تسخير قدرت و سازماندهی انق(الب اس(     
ح(زب پيش((تاز  « منظ(ور طبق(ه ک(ارگر باي(د مجه(ز ب(ه       ب(ه اي(ن  . مخف(ی، هماهن(گ فعاليته(ا و مهمت(ر از هم(ه داش(تن ي(ک برنام(ه انقالب(ی اس((ت         

   .به مثابه ستون فقرات عمل انقالبی، باشد و گرنه انقالب آتی نيز به کجراه خواهد رفت» انقالبی
ني(ز باي(د   » جمه(وری دمکراتي(ک  «، ام(ا  گرچه رهب(ری انق(الب آت(ی در دس(ت ک(ارگران باي(د باش(د          برخی از نيروهای چپ مدعی اند که         -١٣

د چ((ه دليل((ی دارد ک((ه ن((ام جمه((وری خ((ود را    ن((چنانچ((ه ک((ارگران در رأس انق((الب ق((رار گير  . اي((ن اس((تدالل متن((اقض اس((ت  . تأس((يس گ((ردد 
بديهی است که قدرت اصلی در انقالب آتی باي(د در دس(ت   . بگذارند و بخشی از نيروهای غير پرولتری را در آن سهيم کنند           » دمکراتيک«

  .است» جمهوری شورايی«مهوری نيز نمايندگان شوراهای کارگری باشد و نام ج
انقالب سوسياليستی می تواند در .  بايد ذکر شود که انقالب کارگران و متحدانش در يک کشور، صرفًا آغاز انقالب سوسياليستی است- ١٤

  .تسوسياليزم تنها در مقياس جهانی تحقق پذير اس. اما سوسياليزم را نمی توان در يک کشور ساخت. يک کشور آغاز گردد



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

  .»مجلس مؤسسان«در آخر می پردازيم به مسئله ی 
ه(ای انقالب(ی    اس(تراتژی سوسياليس(ت   . ١٥بديهی است که استراتژی اساسی کمونيست ها تأسيس مجلس مؤسسان نمی تواند باش(د             

آي(ا اي(ن موض(ع ب(ه اي(ن مفه(وم        . اس(ت » حکوم(ت ش(ورايی   « شعار حک(ومتی کمونيس(تها ني(ز تنه(ا           .تشکيل حکومت کارگری است   
» فرق(ه گرايان(ه  « پ(س از س(رنگونی رژي(م س(رمايه داری، باي(د       ،»حکومت ش(ورايی  «است که در صورت نبود امکان برقراری        

و تحمي(ل  » حکوم(ت ش(ورايی  « در ص(ورت ع(دم توفي(ق تش(کيل     .پاسخ منفی اس(ت مسلمًا . ١٦چشمهای خود را بر هر بديلی بست  
مجل((س مؤسس((ان دمکراتي((ک و «غي((ر ک((ارگری توس((ط س((اير قش((رهای جامع((ه، مب((ارزه ب((رای تش((کيل   » موق((ت«ي((ک حکوم((ت 

  .در دستور کار قرار می گيرد» انقالبی
س(ان را ط(رح کردن(د ک(ه حکوم(ت      تجربه تاريخی در انقالب روسيه نشان داد که، لنين و بلشويک ها زمانی تشکيل مجلس مؤس           

بر مصدر قدرت قرار داشت، و تش(کيل مجل(س مؤسس(ان توس(ط حکوم(ت موق(ت، م(ی توانس(ت                 ) تزار(ما قبل از سرمايه داری      
و از آنجايی که تشکيل مجلس مؤسس(ان در برنام(ه   . پس از سرنگونی تزار، راه را برای تشکيل دولت کارگری آتی هموار کند        

ام(ا، در عم(ل اي(ن مجل(س در مقاب(ل ش(وراها ق(رار گرف(ت و منح(ل          . آنه(ا ب(ه تش(کيل آن مب(ادرت کردن(د         ی بلشويک ها آمده بود،      
  .١٧اعالم شد

مانن(د تش(کيل مجل(س مؤسس(ان و     (در ايران نيز از آنجايی که بايس(تی حکوم(ت ش(ورايی تش(کيل گ(ردد، ط(رح چن(ين ش(عارهايی                   
  .د را از دست می دهندبه مثابه يک استراتژی کارآيی خو) حکومت موقت انقالبی و غيره

اما اگ(ر ک(ارگران و دهقان(ان فقي(ر ق(ادر ب(ه تش(کيل حکوم(ت ش(ورايی نش(دند چ(ه؟ در آن زم(ان، آي(ا ط(رح ش(عار تأس(يس مجل(س                   
  مؤسسان دمکراتيک و انقالبی اصولی است؟

گری و يا ع(دم  آمادگی شوراهای کارعدم به علت ) کارگران و دهقانان فقير(پس از سرنگونی رژيم، چنانچه حکومت شورايی       
وجود يک حزب پيشتاز انقالب(ی سراس(ری ب(ه مثاب(ه س(ازمانده جن(بش ک(ارگری، ش(کل نگي(رد، کمونيس(ت ه(ا در ه(يچ حک(ومتی                         

و تنه(ا  (اما، در عين ح(ال در اي(ن مقط(ع    . شرکت نبايد کنند )  حتی دمکراتيک ترين آن    -که محققًا بورژوايی خواهد بود    (ديگری  
مجل(س مؤسس(ان دمکراتي(ک    «ها بايد خواهان تشکيل  ، کمونيست)فيق حاصل نکرده استدر اين مقطع که حکومت شورايی تو      

مجلس مؤسسانی که هيچ ارگان و س(ازمان و ف(ردی   . شوند) نه مجلس مؤسسان به مفهوم پارلمان عادی بورژوايی   (  »و انقالبی 
گان واقع((ی م((ردم ب((ا رأی مس((تقيم، را ب((االی س((ر خ((ود نپذيرفت((ه و توس((ط نيروه((ای مس((لح ت((وده ای نظ((ارت ش((ده و توس((ط نماين((د  

اين مجلس کار خود را در راستای تدارک تشکيل يک حکومت انقالب(ی  .  تأسيس گردد مخفی و آزاد تشکيل می گردد،     همگانی،
تا تشکيل حکومت کارگری، نمايندگان کارگران و دهقانان فقير و حزب های وابسته به آنها      . آغاز می کند  ) کارگری و دهقانی  (

  .قل در اين مجلس شرکت خواهند کردبطور مست
و تش(کيل حکوم(ت   » ق(انون اساس(ی  «نيس(ت، بلک(ه تنه(ا تجم(ع ي(ا نه(ادی اس(ت ب(رای ت(دوين             » حکوم(ت «چنين مجلسی البت(ه ي(ک       

نماين(دگان طبق((ه ک(ارگر، ش((وراهای   . ش((رکت در چن(ين مجلس((ی ب(ا ش((رکت در حکوم(ت ب((ورژوايی متف(اوت اس((ت    . ک(ارگری آت(ی  
يتهای تحت ستم و همچنين ساير قشرهای غير پرولتری و متحدان طبقه کارگر برای متقاع(د ک(ردن          کارگری، دهقانی، زنان، مل   

تشکيل مجلس مؤسس(ان انقالب(ی و دمکراتي(ک اي(ن زم(ان ت(نفس را       . کل جامعه به برنامه انقالبی خود، به زمان تنفس نياز دارند       
. ارگری متک(ی ب(ر جمه(وری ش(ورايی پ(ی ببرن(د      ايجاد می کند که قشرهای تحت ستم جامعه و ضرورت تشکيل يک حکومت ک(    

  .١٨ها خواهان تشکيل مجلس مؤسسان می گردند از اينرو کمونيست

                                                                                                                                                               
 

  
در ب(اره  ) »اتحاد چپ ک(ارگری «و برخی از متحدان نوين آنها در (» راه کارگر« نظريات برخی از نيروهای اپوزيسيون چپ به ويژه        -١٥

 ارزي(ابی  ) و قبل از سرنگونی رژي(م  (آنها تشکيل مجلس مؤسسان را به مثابه يک مرحله ضروری. ی مجلس مؤسسان غير اصولی است     
 که اما،  اگر ارزيابی کمونيستها اين باشد). ١٣٧٥، خرداد ٣٥شماره ی » کارگر سوسياليست«مقاله آذر برزين، رجوع شود به  (می کنند   

مس(لمًا م(ی بايس(تی آنه(ا ب(رای تأس(يس مجل(س مؤسس(ان مب(ارزه ک(رده، ت(ا            ، کيل حکوم(ت ش(ورايی امک(ان پ(ذير نباش(د      تش( ؛پس از سرنگونی 
  .وضعيت  برای حکومت کارگری آماده شود

  ).منبع باال(دارد » اقليت«سازمان فداييان ن نظر فرقه گرايانه ای را  چني- ١٦
 با تشکيل يک حکومت کارگری ديگ(ر ني(ازی ب(ه مجل(س     اما؛ . مقاله خارج است   صحت و سقم انحالل مجلس مؤسسان از حوصله اين           -١٧

جمه(وری  «در ص(ورتی ک(ه   . اس(ت ) عهاقليت جام(مجلس مؤسسان عالی ترين و دمکراتيک ترين شکل مجلس بورژوايی       . مؤسسان نيست 
و در نتيجه عالی تر از هر مجلس بورژوايی اس(ت بن(ابراين، بلش(ويکها اص(وًال نم(ی بايس(ت       ) اکثريت مردم(دمکراسی کارگری   » شورايی

  . چنين مجلسی را پس از تسخير قدرت فرا می خواندند
اين اس(تدالل  . د، کمونيستها نيز بالجبار بايد در آن شرکت کنند برخی از نيروی چپ استدالل می کنند که اگر چنين مجلسی تشکيل گرد          -١٨

چنانچ(ه  . ما با تحليل مشخص از شرايط مشخص است که به ضرورت تشکيل يا عدم تشکيل مجل(س مؤسس(ان پ(ی م(ی ب(ريم     . صحيح نيست 



بورژوازی چنانچه ت(وان و ق(درت تغيي(ر ش(کل حکوم(ت      . اما، چرا بورژوازی به چنين مجلسی تن می دهد؟ علت آن ساده است  
اما، در وضعيتی ک(ه در جامع(ه ني(روی دوگان(ه     . ١٩نين می کندچ) و همکاری غرب (را داشته باشد مسلمًا با استفاده از نيرويش         

وجود داشته باشد و هيچ يک از طبقات آرای اکثريت مردم را به خود جلب نکرده باش(ند، ي(ک خ(الء ساس(ی رخ خواه(د داد ک(ه        
اس(تحکام  اي(ن طبق(ه ني(ز ب(رای     . بورژوازی برای حفظ موقعيت خود به دمکراتيک ترين شکل از مجلس بورژوايی تن م(ی ده(د         

  .تفرقه و انشقاق در بورژوازی نيز وجود دارد. خود نياز به زمان تنفس دارد
چنانچ(ه مجل(س   . ها قرار می گيرد بنابراين مبارزه برای تشکيل مجلس مؤسسان انقالبی و دمکراتيک در دستور کار کمونيست        

. گان ک(ارگران نباي(د در آن ش(رکت کنن(د    مؤسسانی غير دمکراتيک و تحميل(ی ش(کل گي(رد، واض(ح اس(ت ک(ه کمونيس(تها و نماين(د         
س(ت ب(ورژوازی و    و در ه(يچ م(وقعيتی خ(ود را اس(ير د     نمايندگان قشرهای تحت ستم جامعه که مدافع عقايد انقالبی اند هيچگ(اه          

  .دکنن  نمی ،خرده بورژوازی
دمکراتي(ک  اي(ن مجل(س   ني(ز در  کمونيست ه(ا  ظارت توده های مسلح شکل گرفت، اما، چنانچه مجلس مؤسسانی تحت کنترل و ن  

در اين مجلس خواهان اشتراکی شدن آنها . ای ارائه برنامه انقالبی است  در اين مجلس بر    کمونيست ها شرکت  . ندشرکت می کن  
زمينها، کنترل کارگری بر توليد و توزي(ع و ح(ق تعي(ين سرنوش(ت ب(رای مليته(ای تح(ت س(تم ت(ا س(ر ح(د ج(دايی، آزادی زن(ان و                        

تش(کيل جمه(وری ش(ورايی و حکوم(ت     خواه(ان  آنه(ا  .  ب(ود ن(د  خصوص(ی خواه   بوع(ات و لغ(و مالکي(ت      آزادی بيان، اجتماع و مط    
  . بودند خواهکارگری

نتيجه بحث های مجلس مؤسسان را بصورت آزادانه از طريق رسانه های جمعی ديده        ) و جهان (کارگران و زحمتکشان ايران     
  ق(انون اساس(ی را ب(رای   کمونيست ه(ا  س در اين مجل. ايی هستندو خود قضاوت خواهند کرد که نمايندگان واقعی آنها چه نيروه     

  . کردندتشکيل حکومت کارگری تدوين خواه
اکثري((ت ک((ارگران و زحمتکش((ان ي((ا ب((ه ض((رورت تش((کيل حکوم((ت ک((ارگری پ((ی ب((رده و متقاع((د م((ی ش((وند، ک((ه در آنص((ورت     

اهای ک(ارگری و زحمتکش(ان ام(ور سياس(ی و     حکومت کارگری را متکی بر آراء اکثريت جامعه تش(کيل داده و نماين(دگان ش(ور     
حکوم(ت ک(ارگری ن(وين متک(ی ب(ر دمکراس(ی ک(ارگری آغ(از ب(ه          . اقتصادی را بر عهده گرفته و انقالب را به پيش خواهند ب(رد      

  .خواهد کرد) دمکراتيک و ضد سرمايه داری(انجام تکاليف اجتماعی 
را تش(کيل ده(د، مس(ير    » ائتالف(ی «ب(ورژوايی ي(ا حکوم(ت      ديگ(ری از حکوم(ت      » ن(وع «اما، چنانچه ب(ورژوازی پي(روز گ(ردد و          
ها در آن حکومت بورژوايی ش(رکت نک(رده    واضح است که در آنصورت کمونيست  . انقالب به شکل ديگری پيش خواهد رفت      

  .و مبارزه عليه حکومت بورژوايی را در اپوزيسيون سازمان خواهند داد
  

  بيست و يک آذر هزار و سيصد و هشتاد و يک

  
 
 

  :ای ساير مقاالت رجوع شود بهبر
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ومت شورايی وجود نداش(ته، کمونيس(تها   تحليل ما از دوران پس از انقالب اين باشد که تناسب قوا به نفع کارگران نبوده، امکان تشکيل حک     

، ما بايد خواهان تش(کيل مجل(س مؤسس(ان ش(ده و ب(رای      پس از سرنگونی: در افتراق بسر برده و کارگران فاقد يک حزب سراسری هستند        
 کمونيس((تها هرگ((ز رهب((ری حت((ی تش((کيل مجل((س مؤسس((ان را ب((ه ب((ورژوازی و خ((رده . تأس((يس مجلس((ی انقالب((ی و دمکراتي((ک مب((ارزه کن((يم 

  .بورژوازی نبايد واگذار کنند
بخش(ًا  ) ارتش، ساواک، سرمايه داران و غيره(، دولت سرمايه داری ١٣٥٧در انقالب بهمن .  همانطور که در انقالب اخير چنين کرد- ١٩

در واق(ع  . ر دادتغيي( ) آخون(دهای ق(م  (جای خود را با ي(ک بان(د ديگ(ر     ) در بار شاهنشاهی  (دست نخورده باقی مانده و تنها يک باند گانگستر          
  . اجتماعی بود و نه يک انقالب سياسیانقالب اخير نه يک انقالب


