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ﺿﺮورت ﻋﯿﻨﯽ اﻧﻘﻼب و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ آن
ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ و ﻓﺮدرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ – از ﮐﺘﺎب » ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ «
 ...ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻮرژواﯾﯽ اﻣﺮوزﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺒﺎدﻟﮫ ،ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ،
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﯿﺮوی ﺟﺎدو ﭼﻨﯿﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﭘﺮﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺒﺎدﻟﮫ ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ،
اﮐﻨﻮن ﺑﮫ ﺟﺎدوﮔﺮی ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ از ﻋﮭﺪه ﻣﮭﺎر ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ورد و اﻓﺴﻮن از زﯾﺮ
زﻣﯿﻦ اﺣﻀﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺮﻧﻤﯽ آﯾﺪ .ﻃﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭼﻨﺪ دھﮫ اﺧﯿﺮ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻓﻘﻂ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺼﯿﺎن ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه اﻣﺮوزﯾﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی اﻣﺮوزﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﯿﮫ آن ﻧﻈﺎم
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺮط ھﺴﺘﯽ ﺑﻮرژوازی و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ
ﺑﺤﺮاﻧﮭﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ادواری ﺧﻮد ھﺴﺘﯽ ﺳﺮاﭘﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻮرژواﯾﯽ را ﺑﺎ
ﺗﮭﺪﯾﺪی ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﮫ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد .در ھﺮ ﯾﮏ از ﺑﺤﺮاﻧﮭﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺨﺶ
ھﻨﮕﻔﺘﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ،ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﭘﺮداﺧﺘﮫ
ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﮔﺮدد .ھﻨﮕﺎم اﯾﻦ ﺑﺤﺮاﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻤﮫ ﮔﯿﺮ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ در
ﺗﻤﺎم ادوار ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد – اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﻤﮫ ﮔﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺰون از ﺗﻘﺎﺿﺎﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﮫ ﻗﮭﻘﺮا راﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﮔﻮﯾﯽ ﻗﺤﻄﯽ و ﺟﻨﮕﯽ وﯾﺮاﻧﮕﺮ آن را از ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻌﺎش ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺘﮫ و اﻧﮕﺎر ﺻﻨﺎﯾﻊ و
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪهاﻧﺪ و آن ھﻢ ﭼﺮا؟ ﭼﻮن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻤﺪن اﺳﺖ ،ﺑﯿﺶ از
اﻧﺪازه وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻌﺎش و ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دارد.
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪهای ﮐﮫ در اﺧﺘﯿﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫاﻧﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ رﺷﺪ ﻧﻈﺎم ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﻤﮏ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺧﻮد آﻧﻘﺪر رﺷﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺟﻠﻮی رﺷﺪ آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ .و ھﺮ ﺑﺎر ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه ﺑﮫ ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ،ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺑﻮرژواﯾﯽ را دﭼﺎر اﺧﻼل ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و ھﺴﺘﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻮرژواﯾﯽ را ﺑﮫ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ .ﻋﺮﺻﮫ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﻮرژواﯾﯽ ﭼﻨﺎن ﺗﻨﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺛﺮوﺗﯽ را ﮐﮫ ﺧﻮد آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ در
ﺧﻮد ﺟﺎی دھﺪ  ...ﺷﺮط ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﻘﺎء ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻃﺒﻘﮫ ﺑﻮرژوازی اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺛﺮوت در ﭼﻨﮓ
اﺷﺨﺎص و ﺗﺸﮑﯿﻞ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ اﺳﺖ .ﺷﺮط ھﺴﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮐﺎر ﻣﺰدوری اﺳﺖ .ﮐﺎر
ﻣﺰدوری ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﮫ ﺑﻮرژوازی
ﺣﺎﻣﻞ اﺟﺒﺎری آن اﺳﺖ و ﯾﺎرای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﻧﺪارد ،اﺗﺤﺎد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮان
را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﻤﻊ آﻧﺎن ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از رﻗﺎﺑﺖ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ھﻢ روﻧﺪ ﺑﺎ
ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ ،ﺑﻨﯿﺎدی ھﻢ ﮐﮫ ﺑﻮرژوازی ﺑﺮ روی آن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ
را ﺑﮫ ﺗﻤﻠﮏ ﺧﻮد درﻣﯽ آورد ،زﯾﺮ ﭘﺎﯾﺶ ﻓﺮوﻣﯽ ﭘﺎﺷﺪ .ﺑﻮرژوازی ﭘﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ
ﮔﻮرﮐﻨﺎن ﺧﻮد را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آورد .ﺳﻘﻮط ﺑﻮرژوازی و ﭘﯿﺮوزی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﮫ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳﺖ
...
دﺳﺎﻣﺒﺮ  - ١٨۴٧ژاﻧﻮﯾﮫ ١٨۴٨
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ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ – از ﮐﺘﺎب » ﻧﻘﺪی ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ «
 ...ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه ﻣﺎدی ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﭘﻠﮫ ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﮫ
ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﮫ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺑﯿﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن
در ﭼﮭﺎرﭼﻮب آﻧﮭﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،در ﺗﻀﺎد ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی از ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه ﺑﮫ ﭘﺎی ﺑﻨﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﮕﺎه ﯾﮏ دوران اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮا
ﻣﯽ رﺳﺪ  ...ﯾﮏ ﺻﻮرت ﺑﻨﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﯿﭽﮕﺎه ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﮫ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه ﺑﮫ ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻨﺪی ﺑﮫ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻣﯿﺎن ﻧﺨﻮاھﺪ رﻓﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﻋﺎﻟﯿﺘﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ھﯿﭽﮕﺎه ﭘﯿﺶ از آن ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎدی ﻻزم ﺑﺮای ﺑﻘﺎء اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت در ﺑﻄﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻗﺪﯾﻢ ﻓﺮاھﻢ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺸﺮی ھﻤﯿﺸﮫ ھﺪﻓﮭﺎﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺗﻮان ﺗﺤﻘﻖ آﻧﮭﺎ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮫ ﻣﻄﻠﺐ ھﻤﯿﺸﮫ ﻣﯽ
ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ اﺻﻮﻻ ھﺪف ﻓﻘﻂ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎدی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻘﺶ ﻓﺮاھﻢ
ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ در ﺣﺎل ﻓﺮاھﻢ آﻣﺪن ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﯿﻮهھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺳﯿﺎﯾﯽ ،آﻧﺘﯿﮏ ،١ﻓﺌﻮداﻟﯽ و ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﻣﺮوزﯾﻦ ﺑﻮرژوازی را ،در ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ آﻧﮭﺎ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ادوار ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻮرت ﺑﻨﺪی اﻗﺘﺼﺎدی
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻮرژواﯾﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺘﯽ روﻧﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ.
ﺿﻤﻨﺎً اﯾﻦ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﻢ ﻓﺮدی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪهای ﮐﮫ در ﺑﻄﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﻨﺪ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎدی ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ اﯾﻦ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﻢ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﮫ
ھﻤﺮاه ﺻﻮرت ﺑﻨﺪی ﺑﻮرژواﯾﯽ ،ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ...
ژاﻧﻮﯾﮫ ﺳﺎل ١٨۵٩
ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ – از ﮐﺘﺎب » ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ «
ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺗﻌﺪاد ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﮐﻼن ،ﯾﻌﻨﯽ آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﻓﻮاﺋﺪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻟﯽ را ﻏﺼﺐ
ﮐﺮده و ﺑﮫ اﻧﺤﺼﺎر ﺧﻮد درﻣﯽ آورﻧﺪ ،ﺣﺠﻢ ﻓﻘﺮ ،ﻓﺸﺎر ،رﻗﯿﺖ ،ﻓﺴﺎد و اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻋﺼﯿﺎن ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﭘﺮوﺳﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری ﺧﻮد آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪن و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ .اﻧﺤﺼﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺑﺮای ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﮐﮫ ﺧﻮد ﺑﺎ آن و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺷﮑﻮﻓﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺗﻤﺮﮐﺰ وﺳﺎﯾﻞ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺸﺘﻦ ﮐﺎر ﺑﮫ ﻧﻘﻄﮫای ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺧﻮد ﺳﺎزﮔﺎر
ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﭘﻮﺳﺘﮫ ﻣﯽ ﺗﺮﮐﺪ ،ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺮگ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺳﺮﻣﯽ رﺳﺪ .ﺧﻠﻊ ﯾﺪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻠﻊ ﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﯿﻮه ﺗﻤﻠﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻔﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻧﻔﺮادی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﮐﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ
اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺎ ﺿﺮورﺗﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺎﻓﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد .اﯾﻦ ﺧﻮد
ﻧﻔﯽ ﻧﺎﻓﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺎﻓﯽ اﺧﯿﺮ از ﻧﻮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد وﻟﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
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اﻧﻔﺮادی را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ دﺳﺖ آوردھﺎی ﻋﺼﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ھﻤﮑﺎری و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﺟﻤﻌﯽ زﻣﯿﻦ و وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد زاده ﮐﺎرﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﮫ ﭘﺮوﺳﮫ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪهای ﮐﮫ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎر اﻧﻔﺮادی اﺳﺖ ،ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ،ﺳﺨﺖ ﺗﺮ و دﺷﻮارﺗﺮ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺧﻮد ﻋﻤﻼ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﮫ ﺷﯿﻮه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .در ﻣﻮرد اول ﺳﺨﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺗﻮده ﻣﺮدم ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﻋﺪه
ﻣﻌﺪودی ﻏﺎﺻﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣﻮرد دوم ﺳﺨﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻠﻊ ﯾﺪ اﻗﻠﯿﺘﯽ ﻏﺎﺻﺐ ﺑﮫ
وﺳﯿﻠﮫ ﺗﻮدهھﺎی ﻣﺮدم اﺳﺖ.
ﻓﺮدرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ – از ﮐﺘﺎب » ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ از ﭘﻨﺪارﮔﺮاﯾﯽ ﺑﮫ ﻋﻠﻢ «
 ...در ﺗﺮاﺳﺖ ھﺎ رﻗﺎﺑﺖ آزاد ﺑﮫ اﻧﺤﺼﺎر ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ دار ﺟﺎﻣﻌﮫ آﯾﻨﺪه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ در آﻏﺎز ﻓﻘﻂ ﺑﮫ
ﺳﻮد و ﺻﺮﻓﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .وﻟﯽ اﺳﺘﺜﻤﺎر در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﮫ اﻧﺪازهای ﻣﺤﺴﻮس و
ﻣﻠﻤﻮس ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﺪ ...
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ رﺳﻤﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ در ھﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﺮاﺳﺘﮭﺎ و ﺑﯽ ﺗﺮاﺳﺘﮭﺎ،
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ رھﺒﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﮫ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد .ﺿﺮورت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
دوﻟﺘﯽ ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮای وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺰرگ ارﺗﺒﺎط و ﻣﺨﺎﺑﺮات ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺴﺖ و ﺗﻠﮕﺮاف و راھﮭﺎی آھﻦ ﭘﯿﺶ
ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺑﺮوز ﺑﺤﺮاﻧﮭﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻮرژوازی را در راه اداﻣﮫ رھﺒﺮی ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه اﻣﺮوزﯾﻦ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ
و اﯾﻨﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻣﺆﺳﺴﺎت ارﺗﺒﺎط و ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﺳﮭﺎﻣﯽ و
ﺗﺮاﺳﺖ و ﯾﺎ درآﻣﺪن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺘﯽ ،زاﯾﺪ ﺑﻮدن وﺟﻮد ﺑﻮرژوازی را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺮوزه ھﻤﮫ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار را ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺰدﮔﯿﺮ او اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ و
ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺟﺰ آﻧﮑﮫ درآﻣﺪھﺎﯾﺶ را ﭼﻨﮓ ﭼﻨﮓ ﺑﮫ
ﺟﯿﺐ رﯾﺰد ،ﺑﮭﺮه ﺳﮭﺎم و اوراق ﺑﮭﺎدارش را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ و در ﺑﻮرس ﯾﻌﻨﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داران در آﻧﺠﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫھﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را از ﭼﻨﮓ ھﻢ ﻣﯽ رﺑﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﮫ ﺳﻔﺘﮫ ﺑﺎزی ﺑﭙﺮدازد .ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﮐﺎرﮔﺮان را ﻃﺮد ﻣﯽ ﮐﺮد ،اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﮫ
رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻮ اﯾﻨﮑﮫ ھﻨﻮز آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺧﯿﻞ ارﺗﺶ ذﺧﯿﺮه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻤﯽ رﯾﺰد و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ درون
ﺟﻤﻌﯿﺖ زاﯾﺪ ﻣﯽ راﻧﺪ.
وﻟﯽ ﻧﮫ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺳﮭﺎﻣﯽ و ﺗﺮاﺳﺖ و ﻧﮫ درآﻣﺪن ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺘﯽ ،ﺧﺼﻠﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه را از ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽ ﺑﺮد .اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺳﮭﺎﻣﯽ و
ﺗﺮاﺳﺖ ھﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻋﯿﺎن اﺳﺖ و دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺖ اﻣﺮوزﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮوﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری را ،ھﻢ از دﺳﺘﺒﺮد ﮐﺎرﮔﺮان و ھﻢ از ﮔﺰﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﻣﻨﻔﺮد ﻣﺼﻮن ﻧﮕﺎه دارد .دوﻟﺖ
اﻣﺮوزﯾﻦ ﺑﮫ ھﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ رخ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در ﻣﺎھﯿﺖ ﺧﻮد ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﺟﻤﻌﯽ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﺗﺠﺮﯾﺪی آن .ھﺮ اﻧﺪازه ﮐﮫ اﯾﻦ دوﻟﺖ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮد درآورد ،ﺑﮫ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﻧﯿﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار
ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﻋﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺷﮭﺮوﻧﺪان را اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺰ
ھﻤﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺰدﮔﯿﺮ و ھﻤﺎن ﭘﺮوﻟﺘﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری از
۴

ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽ رود ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﮫ ﻧﻘﻄﮫ اوج ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ .و اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﻧﻘﻄﮫ اوج رﺳﯿﺪ،
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪ ،ﺗﻀﺎد را ﺣﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ از
ﻟﺤﺎظ ﺷﮑﻞ ،وﺳﯿﻠﮫ ﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺣﻞ اﯾﻦ ﺗﻀﺎد را درﺑﺮ دارد.
ﺣﻞ ﺗﻀﺎد ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺳﺮﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه اﻣﺮوزﯾﻦ ﻋﻤﻼ
ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﻮد و ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﺒﺎدﻟﮫ از ﯾﮏ ﺳﻮ و
ﺧﺼﻠﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ
ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪ را ﮐﮫ رﺷﺪﺷﺎن ﺑﮫ درﺟﮫای رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯿﭻ
ﮔﻮﻧﮫ رھﺒﺮی دﯾﮕﺮی ﺟﺰ رھﺒﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻦ درﻧﻤﯽ دھﻨﺪ ،ﻋﯿﺎن و آﺷﮑﺎر و ﺑﺪون ھﯿﭻ ﭘﯿﭻ و
ﺧﻢ ﺑﮫ ﺗﻤﻠﮏ ﺧﻮد درآورد.
ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﺧﺼﻠﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﮫ اﮐﻨﻮن ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻮﺟﮫ
اﺳﺖ و ھﺮ ﭼﻨﺪی ﯾﮏ ﺑﺎر ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺒﺎدﻟﮫ را ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و راه ﺧﻮد را ﺑﺴﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻮر
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﺷﯿﻮهھﺎی ﻗﮭﺮی و وﯾﺮاﻧﮕﺮ ھﻤﻮار ﻣﯽ ﺳﺎزد ،در آن ھﻨﮕﺎم از ﺳﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ و از ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ھﺎی
ادواری ﺑﮫ ﯾﮏ اھﺮم ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺪل ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ...
ژاﻧﻮﯾﮫ  -ﻧﯿﻤﮫ اول ﻣﺎرس ﺳﺎل ١٨٨٠
ﻓﺮدرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ – از ﮐﺘﺎب » دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻃﺒﯿﻌﺖ «
 ...ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺗﺴﻠﻂ ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﮫ ﭼﻨﺎن ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ
ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻣﺼﺮف ﺗﻤﺎم اﺷﯿﺎء و وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﻌﯿﺸﺖ و ﺗﻠﺬذ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا دﺳﺖ ﺗﻮده ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻗﮭﺮا از اﯾﻦ
اﺷﯿﺎء و وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺤﺮان ﮐﮫ ھﺮ ده ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر ﻓﺮاﻣﯽ رﺳﺪ،
ﺗﻮازن از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﮫ را دوﺑﺎره ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ اﺷﯿﺎء و وﺳﺎﯾﻠﯽ را ﮐﮫ
ﺑﺮای ﻣﻌﯿﺸﺖ و ﺗﻠﺬذ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻤﯽ از ﺧﻮد ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه را ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺑﻮد
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﺗﻨﺎزع ﺑﻘﺎء ﭼﻨﺎن ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ در اﺛﺮ آن
ﻻزم ﻣﯽ آﯾﺪ ﺗﺎ از ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه آﻓﺮﯾﺪه ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در ﻗﺒﺎل
ﺗﺎﺛﯿﺮات وﯾﺮاﻧﮕﺮ و ﺗﺒﺎھﯽ آور ﺧﻮد اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻓﺎع ﺷﻮد و رھﺒﺮی اﻣﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﭼﻨﮓ ﻃﺒﻘﮫ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺪارد ،ﺧﺎرج ﺷﻮد و
ﺑﮫ ﺗﻮده ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﭙﺮده ﺷﻮد و اﯾﻦ ھﻤﺎن اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ...
ﺳﺎﻟﮭﺎی ١٨٧٣-٨٣
ﻟﻨﯿﻦ – از ﮐﺘﺎب » اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ – ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری «
 ...اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎھﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﻧﺤﺼﺎری اﺳﺖ و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺟﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را در ﭘﻮﯾﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا اﻧﺤﺼﺎر ﮐﮫ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﮫ رﻗﺎﺑﺖ آزاد و درﺳﺖ از
درون رﻗﺎﺑﺖ آزاد ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺬار از ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،ﺑﮫ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -
۵

اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮی اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ وﯾﮋه ﭼﮭﺎر ﻧﻮع ﻋﻤﺪه اﻧﺤﺼﺎر ﯾﺎ ﭼﮭﺎر ﻧﻤﻮدار ﻋﻤﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری اﻧﺤﺼﺎری را ﮐﮫ ﺻﻔﺖ ﻣﺸﺨﺼﮫ دوران ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ.
اوﻻ اﻧﺤﺼﺎر از ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻣﺪارج ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی ﺗﮑﺎﻣﻞ آن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﻧﺤﺼﺎر ﺑﮫ ﮔﺮوه
ﺑﻨﺪی ھﺎی اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرﺗﻞ ھﺎ ،ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎ و ﺗﺮاﺳﺖ ھﺎ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ در زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﺮوزﯾﻦ ﭼﮫ ﻧﻘﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ دارﻧﺪ .در ﺳﺮآﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ اﯾﻦ
ﮔﺮوھﺒﻨﺪی ھﺎی اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺗﻔﻮق ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ و ﮔﺮﭼﮫ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﮔﺎﻣﮭﺎ را در راه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﺗﻞ زودﺗﺮ از ھﻤﮫ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ وﺿﻊ ﺗﻌﺮﻓﮫھﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ
ﺳﻨﮕﯿﻦ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ )آﻟﻤﺎن و آﻣﺮﯾﮑﺎ( وﻟﯽ دﯾﺮی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﮫ در اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ آزادش ،ھﻤﺎن واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻧﺤﺼﺎرھﺎ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺮاﮐﻢ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎً اﻧﺤﺼﺎرھﺎ ﮐﺎر را ﺑﮫ ﺗﺼﺮف ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮاد ﺧﺎم ،ﺧﺎﺻﮫ ﻣﻮاد ﻻزم ﺑﺮای
ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ و ذوب آھﻦ ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از ﺻﻨﺎﯾﻊ دﯾﮕﺮ
ﮐﺎرﺗﻠﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺸﺎﻧﺪهاﻧﺪ .ﻗﺒﻀﮫ ﮐﺮدن اﻧﺤﺼﺎری ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮاد ﺧﺎم ،ﻗﺪرت ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
ﺑﺰرگ را ﺳﺨﺖ اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ وارد ﮐﺎرﺗﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺎرﺗﻞ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﺛﺎﻟﺜﺎً اﻧﺤﺼﺎر از ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺳﺎده ﺑﮫ اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮان
ﻋﺮﺻﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺪل ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺳﮫ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻼن در ھﺮ ﯾﮏ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﯾﮏ ﻧﻮع »ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺷﺨﺼﯽ« ٢ﻣﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورده و رﺗﻖ و ﻓﺘﻖ
ﻣﯿﻠﯿﺎردھﺎ و ﻣﯿﻠﯿﺎردھﺎ ﭘﻮل را ﮐﮫ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫھﺎ و درآﻣﺪھﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ ،در دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﺎﺧﺘﮫاﻧﺪ .ﯾﮏ اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء ھﻤﮫ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻮرژواﯾﯽ اﻣﺮوزﯾﻦ را ﺑﺎ ﺷﺒﮑﮫ اﻧﺒﻮھﯽ از رﺷﺘﮫھﺎی رواﺑﻂ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮوﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ،ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮدار اﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎر اﺳﺖ.
راﺑﻌﺎً اﻧﺤﺼﺎر از ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮاد ﺧﺎم،
ﺻﺪور ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ و »ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﻮذ« – ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان در آﻧﮭﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﭘﺮﻣﻨﻔﻌﺖ
اﻧﺠﺎم داد و اﻣﺘﯿﺎزات و ﺳﻮدھﺎی اﻧﺤﺼﺎری ﺑﮫ دﺳﺖ آورد و ﻏﯿﺮه – و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻗﻠﻤﺮو اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻄﻮر اﻋﻢ را ﺑﮫ اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ﻋﺪﯾﺪه »ﻗﺪﯾﻤﯽ« ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎری اﻓﺰوده اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻣﺜﻼ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات دول اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل  ١٨٧۶ھﻨﻮز ﻓﻘﻂ ﯾﮏ دھﻢ آﻓﺮﯾﻘﺎ را درﺑﺮ ﻣﯽ
ﮔﺮﻓﺖ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ﻏﯿﺮاﻧﺤﺼﺎری و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﺼﺮف ﺑﮫ اﺻﻄﻼح
»ﺑﻼﻣﻨﺎزع« ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ ،ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻧﮫ دھﻢ آﻓﺮﯾﻘﺎ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه از ﮐﺎر درآﻣﺪ )در
ﺣﺪود ﺳﺎل  (١٩٠٠و وﻗﺘﯽ ﮐﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ دوران ﺗﻤﻠﮏ اﻧﺤﺼﺎری
ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دوران ﻣﺒﺎرزه ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎد ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺠﺪد ﺟﮭﺎن ﻓﺮا رﺳﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮ ھﻤﮕﺎن ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﻧﺤﺼﺎری ،ﺗﻤﺎم ﺗﻀﺎدھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را
ﭼﮫ اﻧﺪازه ﺣﺪت ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮔﺮاﻧﯽ ھﺰﯾﻨﮫ زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﺸﺎر ﮐﺎرﺗﻞ ھﺎ را ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ.
» -٢ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺷﺨﺼﯽ«)آﻟﻤﺎﻧﯽ ، Personalunion :ﻓﺮاﻧﺴﮫ  (L’union Personnelleاﯾﻦ »ﭘﯿﻮﻧﺪ« ﮐﮫ از ﻋﻼﯾﻢ
ﻣﺸﺨﺼﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﻧﺤﺼﺎری اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ درآﻣﯿﺰی ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ و
ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﮭﺎم آﻧﮭﺎ و ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ در ھﯿﺌﺖ ھﺎی ﻣﺪﯾﺮه اﯾﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد» .ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺷﺨﺼﯽ« ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ ﺑﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﯾﻖ »ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺷﺨﺼﯽ«
اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮان ﺑﺎ دوﻟﺖ ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد – م.
۶

اﯾﻦ ﺣﺪت ﺗﻀﺎدھﺎ ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﮫ دوران ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮔﺬار ﯾﻌﻨﯽ دوراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از ھﻨﮕﺎم
ﭘﯿﺮوزی ﻗﻄﻌﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺤﺼﺎرھﺎ ،اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗﻼش ﺑﺮای آزاد ﮐﺮدن ،ﺑﮭﺮه ﮐﺸﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻠﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ از ﻋﺪه روز ﺑﮫ روز ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﻠﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺿﻌﯿﻒ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﭼﻨﺎن ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﺨﺼﮫای ﺑﺮای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ را واﻣﯽ
دارد ﺗﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻃﻔﯿﻠﯽ ﯾﺎ در ﺣﺎل ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﯿﺪاﯾﺶ »ﮐﺸﻮر ﺑﮭﺮه
ﮔﯿﺮ« ﯾﺎ ﮐﺸﻮر رﺑﺎﺧﻮار ﮐﮫ ﺑﻮرژوازی آن روز ﺑﮫ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺤﻞ ﺻﺪور ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ و ﺑﮭﺮه
ﺳﮭﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روز ﺑﮫ روز ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺗﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد .وﻟﯽ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ اﮔﺮ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﮫ ﺳﻮی ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ،دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای
رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد .ﻧﮫ ،در دوران اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،رﺷﺘﮫھﺎﯾﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ،
ﻗﺸﺮھﺎﯾﯽ از ﺑﻮرژوازی و ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎ ،از اﯾﻦ دو ﮔﺮاﯾﺶ ﮔﺎه ﯾﮑﯽ و ﮔﺎه دﯾﮕﺮی را ﺑﺎ
ﺷﺪﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ،ﻧﻤﻮدار ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در ﻣﺠﻤﻮع ﺧﻮد ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از
ﭘﯿﺶ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ رﺷﺪ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻄﻮر اﻋﻢ ﻧﺎﻣﻮزون ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻄﻮر اﺧﺺ ﻧﯿﺰ
ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ آن ﺑﮫ ﺻﻮرت ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﻟﺤﺎظ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ از ھﻤﮫ ھﺴﺘﻨﺪ
)اﻧﮕﻠﯿﺲ( ﻧﻤﻮدار ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ...ﺳﻮدھﺎی اﻧﺤﺼﺎری ﮐﻼﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﯾﮏ رﺷﺘﮫ از رﺷﺘﮫھﺎی ﻋﺪﯾﺪه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﯾﺎ ﯾﮏ
ﮐﺸﻮر از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ و ﻏﯿﺮه ،ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﻣﮑﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ دھﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ
از ﻻﯾﮫھﺎی ﮐﺎرﮔﺮان و ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺣﺘﯽ اﻗﻠﯿﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﮭﻤﯽ از آﻧﺎن را ﺑﺨﺮﻧﺪ و ﺑﮫ ھﻮاداری
از ﺑﻮرژوازی آن ﮐﺸﻮر ﯾﺎ آن ﻣﻠﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻮرژوازی ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ .ﺿﻤﻨﺎً آﺗﺶ ﺗﯿﺰ
ﺷﺪه ﺳﺘﯿﺰ آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯿﺎن ﻣﻠﻞ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﮭﺎن ،اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ را ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﻣﯿﺎن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ راﺑﻄﮫای ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ زودﺗﺮ و روﺷﻦ ﺗﺮ از ھﻤﮫ ﺟﺎ در
اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻧﻤﻮدار ﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﻣﺜﻞ ل .ﻣﺎرﺗﻒ ،دوﺳﺖ دارﻧﺪ واﻗﻌﯿﺖ وﺟﻮد راﺑﻄﮫ ﻣﯿﺎن
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ را در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﮫ اﮐﻨﻮن ﺑﺨﺼﻮص ﺳﺨﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ
اﺳﺘﺪﻻﻻت »ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﮫ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫ ﺷﺪه« )ﺑﮫ ﮐﺮدار ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ و ھﻮﯾﺴﻤﺎﻧﺲ( ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ
و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ :اﮔﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺑﻮد ﯾﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان
ﺑﺮﺧﻮردار از ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﻤﺰدھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﻏﯿﺮه ،آن وﻗﺖ ﮐﺎر
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری زار ﻣﯽ ﺷﺪ .در ﻣﻮرد اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ »ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ« ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﻮل ﺧﻮرد :اﯾﻦ ﯾﮏ
ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ ﺑﮫ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای اﺳﺘﺘﺎر اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ
رود .در واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺎص و ﻧﻔﺮت اﻧﮕﯿﺰی ﺧﺎص رﺷﺪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ﭘﺎﯾﺪار آن ﺑﮫ وﺟﻮد ﻧﻤﯽ آورد ،ﭼﻨﺎن ﮐﮫ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﯾﮏ ﻏﺪه ﭼﺮﮐﯿﻦ در
ﺑﺪن ﺳﺎﻟﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮ ﺑﺎز ﮐﺮدن آن ﺷﻮد و ﺑﺪن را از ﺷﺮ آن رھﺎ ﺳﺎزد .ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮ
از ھﻤﮫ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را درک ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ژاژﺧﺎﯾﯽ و
دروغ ﭘﺮدازی ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.
از ﻣﺠﻤﻮع ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ درﺑﺎره ﺳﺮﺷﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در ﺣﺎل ﮔﺬار ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در ﺣﺎل
اﺣﺘﻀﺎر ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد .ﻧﮑﺘﮫ ﺑﺴﯿﺎر آﻣﻮزﻧﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ آن اﺳﺖ ﮐﮫ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺑﻮرژوا در
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﻣﺮوزﯾﻦ ،ﭼﭗ و راﺳﺖ اﻟﻔﺎﻇﯽ ﭼﻮن» :ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ«» ،ﻓﻘﺪان
ﺟﺪاﻣﺎﻧﺪﮔﯽ« و ﻏﯿﺮه را ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ  ...وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﮫ ﺑﺰرگ ﺑﮫ ﻣﺆﺳﺴﮫ ﻏﻮل
٧

آﺳﺎﯾﯽ ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﻌﯿﻦ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ دﻗﯿﻖ اﻧﺒﻮھﯽ آﻣﺎر ،ﮐﺎر ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻮاد
ﺧﺎم اوﻟﯿﮫ را ﺑﮫ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دو ﺳﻮم ﯾﺎ ﺳﮫ ﭼﮭﺎرم ﮐﻞ ﻣﻘﺪار ﻻزم ﺑﺮای دھﮭﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ از
اھﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ دھﺪ ،وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﮐﺎر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺑﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺴﺎﻋﺪ
ﺑﮫ ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﮐﮫ ﮔﺎه ﺻﺪھﺎ و ھﺰارھﺎ ﻓﺮﺳﻨﮓ از ھﻢ ﻓﺎﺻﻠﮫ دارﻧﺪ ﺑﮫ ﻃﺮزی ﻣﻨﻈﻢ ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ،وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻋﻤﻞ آوردن ﻣﻮاد ﺧﺎم از آن ﺟﻤﻠﮫ در ﻣﺮﺣﻠﮫ
ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ رﺷﺘﮫ از اﻧﻮاع ﻓﺮآوردهھﺎی آﻣﺎده از ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ واﺣﺪ اداره ﻣﯽ ﺷﻮد ،وﻗﺘﯽ ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ ﻓﺮآوردهھﺎ ﻣﯿﺎن دھﮭﺎ و ﺻﺪھﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻃﺒﻖ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ واﺣﺪ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد )ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ھﻢ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ھﻢ در آﻟﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ »ﺗﺮاﺳﺖ ﻧﻔﺖ« اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد(
آن وﻗﺖ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ آﻧﭽﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ھﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ ﯾﮏ »ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ«
ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭘﻮﺳﺘﮫای اﺳﺖ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮی ﺧﻮد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد و اﮔﺮ دﻓﻊ آن ﻣﺼﻨﻮﻋﺎً ﺑﮫ ﺗﺄﺧﯿﺮ
اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺷﻮد ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺧﻮاھﺪ ﭘﻮﺳﯿﺪ .ﺿﻤﻨﺎً اﯾﻦ ﭘﻮﺳﺘﮫ در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﯽ ﻣﺪﺗﯽ
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﯽ )در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ درﻣﺎن دﻣﻞ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﮫ درازا ﺑﮑﺸﺪ( ﺑﺮﺟﺎ
ﺑﻤﺎﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﺣﺘﻤﺎً دﻓﻊ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ...
ژاﻧﻮﯾﮫ  -ژوﺋﻦ ﺳﺎل ١٩١۶
ﻟﻨﯿﻦ – از ﮐﺘﺎب » دوﻟﺖ و اﻧﻘﻼب «
 ...دﻋﻮی رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮرژوازی درﺑﺎره اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﻧﺤﺼﺎری ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری اﻧﺤﺼﺎری دوﻟﺘﯽ ،دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ دوﻟﺘﯽ« و
ﻏﯿﺮه ﻧﺎﻣﯿﺪ ،راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ ﺗﺮاﺳﺖ ھﺎ ھﯿﭻ ﮔﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ،ﻧﺪارﻧﺪ و
در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ .وﻟﯽ در آن ﭼﮭﺎرﭼﻮﺑﯽ ھﻢ ﮐﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی دارﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ در آن
ﭼﮭﺎرﭼﻮﺑﯽ ھﻢ ﮐﮫ ﺑﺰرگ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ را در ﮔﺴﺘﺮه ﻣﻠﯽ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از
ﭘﯿﺶ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و آن را ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎز ﻣﺎ در رژﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﮔﺮﭼﮫ ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺟﺪﯾﺪی ﮔﺎم ﻧﮭﺎده ،وﻟﯽ ﺑﯽ ﺷﮏ ھﻤﺎن رژﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﺳﺖ.
»ﻧﺰدﯾﮑﯽ« ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ،آﺳﺎﻧﯽ ،ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮدن و ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮫ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻤﻞ
اﻧﮑﺎر اﯾﻦ اﻧﻘﻼب و ﺗﺤﻤﻞ آراﯾﺶ رﺧﺴﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﮫ ھﻤﮫ رﻓﺮﻣﯿﺴﺖ ھﺎ ﺑﺪان ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ
...
ژاﻧﻮﯾﮫ  -ژوﺋﻦ ﺳﺎل ١٩١۶
ﻟﻨﯿﻦ – از رﺳﺎﻟﮫ » ﺧﻄﺮ ﻓﻼﮐﺖ و راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن «
 ...ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﻧﺤﺼﺎری دوﻟﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺪارک ﻣﺎدی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ ،درﮔﺎه آن اﺳﺖ،
ﭘﻠﮫای از ﻧﺮدﺑﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﺎن آن و ﭘﻠﮫ ﺑﻌﺪی ﮐﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ھﯿﭻ ﭘﻠﮫ واﺳﻂ
دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد ...
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ١٩١٧
٨

رﺳﺎﻟﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ
ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ – ﻧﯿﺮوی رھﻨﻤﻮن اﻧﻘﻼب
ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ
ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ و ﻓﺮدرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ – از ﮐﺘﺎب » ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ «
ھﻢ روﻧﺪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﻮرژوازی ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ،ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ اﻣﺮوزﯾﻦ ﻧﯿﺰ رﺷﺪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ھﻢ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﺎر ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎر
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﺎرﺷﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ را اﻓﺰاﯾﺶ دھﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﮫ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺧﻮد را روزاﻧﮫ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ،
ﮐﺎﻻﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﻈﯿﺮ ھﺮ ﺷﯿﺌﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد داد و ﺳﺘﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﮫ ھﻤﺎن اﻧﺪازه دﺳﺘﺨﻮش ﮐﻠﯿﮫ
ﺗﻼﻃﻤﺎت رﻗﺎﺑﺖ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزار  ...وﻟﯽ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻘﻂ ﺷﻤﺎر ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻮدهھﺎی اﻧﺒﻮھﯽ از ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﯾﮏ ﺟﺎ ﮔﺮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،ﻗﺪرت ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ اﯾﻦ ﻗﺪرت را روز ﺑﮫ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻧﺴﺒﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﻔﺎوت
ﻣﯿﺎن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎر را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺳﻄﺢ دﺳﺘﻤﺰدھﺎ را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺑﮫ
ﯾﮑﺴﺎن ﺗﻨﺰل ﻣﯽ دھﺪ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﯿﺸﺖ آن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .رﻗﺎﺑﺖ
روزاﻓﺰون ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺤﺮاﻧﮭﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن ،دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان را
روز ﺑﮫ روز ﻧﺎﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺗﮑﻤﯿﻞ داﺋﻤﯽ و ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺎﺷﯿﻦ ھﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ،وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﺎرﮔﺮ را روز ﺑﮫ روز ﻧﺎاﺳﺘﻮارﺗﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺗﺼﺎدﻣﺎت ﺗﮏ ﺗﮏ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داران ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺧﺼﻠﺖ ﺗﺼﺎدم ﻣﯿﺎن دو ﻃﺒﻘﮫ را ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آﻧﮕﺎه ﮐﺎرﮔﺮان اﺗﺤﺎدﯾﮫھﺎﯾﯽ
ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻮرژوازی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﺑﺮای دﻓﺎع از دﺳﺘﻤﺰد ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﮭﺎ ﺣﺘﯽ
ﺑﮫ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎی داﺋﻤﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدم ھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،ﻣﻌﺎش ﺧﻮﯾﺶ را
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻘﺎط ﭘﯿﮑﺎر ﺑﮫ ﻗﯿﺎم ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ﮔﮭﮕﺎه ﺑﮫ ﭘﯿﺮوزی ﻣﯽ رﺳﻨﺪ وﻟﯽ
ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﭘﯿﺮوزی زودﮔﺬر .ﻧﺘﯿﺠﮫ واﻗﻌﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺎرﮔﺮان ،ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻓﻮری ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ اﺗﺤﺎد روز ﺑﮫ
روز ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮ آﻧﺎن اﺳﺖ .وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ روز اﻓﺰوﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و
ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﮫ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻨﮭﺎ
ھﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﯿﺰ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎﻧﻮن ھﺎی ﻣﺒﺎرزات ﻣﺤﻠﯽ ﻋﻤﺪهای را ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺧﺼﻠﺖ ﯾﮑﺴﺎن
دارﻧﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﺎزد و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ واﺣﺪ درآورد .وﻟﯽ ھﺮ
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .اﺗﺤﺎدی را ﮐﮫ ﭘﯿﺸﮫ وران ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﺑﺎ ﺟﺎدهھﺎی ﻣﺎل
رو روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﺪان ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺳﺎل وﻗﺖ ﺻﺮف ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺮوﻟﺘﺮھﺎی
اﻣﺮوزﯾﻦ در ﭘﺮﺗﻮ راھﮭﺎی آھﻦ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﭘﺮوﻟﺘﺮھﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﻃﺒﻘﮫ و ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﮫ ﺳﺒﺐ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان ھﺮ دم ﻓﺮوﻣﯽ
ﭘﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺎز ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ھﺮ ﺑﺎر ھﻢ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ و اﺳﺘﻮارﺗﺮ و ﭘﺮﺗﻮان ﺗﺮ از ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﮔﺮدد و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺘﯿﺰھﺎی دروﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﻗﺸﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮرژوازی ،آن را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ
ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ...
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﺼﺎدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ در درون ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮭﻨﮫ رخ ﻣﯽ دھﺪ ﺑﮫ ﺷﯿﻮهھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﮫ رﺷﺪ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻮرژوازی ﻣﺪام در ﺣﺎل ﻣﺒﺎرزه ﺑﻮده اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﺷﺮاف ،ﺳﭙﺲ
ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺨﺶ ھﺎﯾﯽ از ﺧﻮد ﺑﻮرژوازی ﮐﮫ ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ و ﺑﻄﻮر داﺋﻢ
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ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻮرژوازی ھﻤﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ .در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎرھﺎ ﺑﻮرژوازی ﺧﻮد را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﺪ ﺑﮫ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ روی آورد ،ﭘﺮوﻟﺘﺮھﺎ را ﺑﮫ ﯾﺎری ﻃﻠﺒﺪ و ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن او را ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻮرژوازی ﺧﻮدش ﻋﻨﺎﺻﺮی از ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺳﻼح ﺿﺪ
ﺧﻮﯾﺶ را در دﺳﺘﺮس ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ ...
دﺳﺎﻣﺒﺮ  - ١٨۴٧ژاﻧﻮﯾﮫ ١٨۴٨
ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ – از ﮐﺘﺎب » ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺳﺎل ھﺎی  ١٨۴٨ - ۵٠در ﻓﺮاﻧﺴﮫ «
 ...ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ وﺿﻊ دھﻘﺎﻧﺎن ﻓﺮاﻧﺴﮫ در آن ھﻨﮕﺎم ﮐﮫ اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﮭﻮری ﺑﺎرھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺎزهای ﺑﺮ
ﺑﺎرھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ آﻧﮭﺎ اﻓﺰود ،ﻣﻔﮭﻮم اﺳﺖ .ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ اﺳﺘﺜﻤﺎر دھﻘﺎﻧﺎن ﻓﻘﻂ از ﻟﺤﺎظ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﺮق دارد .اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ھﻤﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ اﺳﺖ .ﻓﺮد ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﻓﺮد
دھﻘﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ رھﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ و رﺑﺎﺧﻮاری اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻃﺒﻘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﻃﺒﻘﮫ
دھﻘﺎﻧﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﮭﺎی دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دھﻘﺎﻧﯽ در ﺣﮑﻢ ﻃﻠﺴﻤﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﮫ ﮐﻤﮏ آن دھﻘﺎﻧﺎن را در ﻗﺒﻀﮫ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﻧﮕﺎه داﺷﺘﮫ و دﺳﺘﺎوﯾﺰی
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ آن را ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ دھﻘﺎﻧﺎن ﻋﻠﯿﮫ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد .ﻓﻘﻂ
ﺳﻘﻮط ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ دھﻘﺎن ﮔﺮدد ،ﻓﻘﻂ دوﻟﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و اﻧﺤﻄﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دھﻘﺎن ﭘﺎﯾﺎن دھﺪ .ﺟﻤﮭﻮری ﻣﺸﺮوﻃﮫ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪه او و ﺟﻤﮭﻮری ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﯾﺎ ﺳﺮخ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ او اﺳﺖ
...
ژاﻧﻮﯾﮫ  -ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل ١٨۵٠
ﻟﻨﯿﻦ – از ﻣﻘﺎﻟﮫ » ﺗﻈﺎھﺮات اول ﻣﮫ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ «
 ...ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻮدهھﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﻮﻧﺪه را ﮐﮫ از ﺣﻘﻮق اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﻣﺤﺮوم ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﮫ
وﺿﻊ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪهای دﭼﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ .ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺒﺎرزه اﻧﻘﻼﺑﯽ
را ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﻮدهھﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد ،آﻧﮭﺎ را ﺑﺮای ﻋﻤﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ و ﺑﮫ آﻧﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ
راه ﭼﺎره و ﻧﺠﺎت ﮐﺠﺎ و در ﭼﯿﺴﺖ .ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻧﮫ ﺑﺎ ﺣﺮف ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ،ﺑﺎ ﻧﺸﺎن
دادن ﻧﻤﻮﻧﮫ و آن ھﻢ ﻧﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎن ﻣﻨﻔﺮد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻋﻤﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻮدهای ﮐﮫ
ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺎ ھﻢ درﻣﯽ آﻣﯿﺰد ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ ...
 ١۵ژوﺋﻦ ﺳﺎل ١٩١٣
ﻟﻨﯿﻦ – از ﻣﻘﺎﻟﮫ » اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ «
...
 (٨ﻧﯿﺮوی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در ھﺮ ﮐﺸﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﻞ
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر و ﺑﺮ اﻋﺼﺎب ﺗﻤﺎم ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی
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ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺴﻠﻂ دارد و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
ﻣﻨﺎﻓﻊ واﻗﻌﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻗﻠﯿﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ )ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﺶ
آھﻨﮓ آﮔﺎه و واﻗﻌﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ اﻗﻠﯿﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ( ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن را دارد
ﮐﮫ ھﻢ ﺑﻮرژوازی را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎزد و ﺳﭙﺲ از ﻣﯿﺎن ﺗﻮده ﻧﯿﻤﮫ ﭘﺮوﻟﺘﺮ و ﺧﺮده ﺑﻮرژوا ﮐﮫ ھﯿﭻ
ﮔﺎه از ﭘﯿﺶ ﺑﮫ ﺳﻮد ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺳﺨﻦ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮔﻔﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ و ھﺪف ھﺎی اﯾﻦ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ را درک ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد و ﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺎرب ﺑﻌﺪی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮی و ﺻﺤﺖ و
ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ،ﻣﺘﺤﺪان ﺑﺴﯿﺎری ﺑﮫ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
 (٩ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ھﺮ ﮐﺸﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ھﻤﯿﺸﮫ ﻗﺸﺮھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ و ﮐﺎر ﻧﻮﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮد
ﺑﺎﯾﺪ اوﻻ ﻟﺤﻈﮫ ﺣﻤﻠﮫ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮ ﺑﻮرژوازی را ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ و ﺿﻤﻨﺎ در اﯾﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻟﺤﻈﮫ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮔﺴﺴﺖ رﺷﺘﮫ اﺗﺤﺎد ﻣﯿﺎن ﺑﻮرژوازی و ﻣﺘﺤﺪان ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی آن ﯾﺎ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری اﺗﺤﺎد
ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ و ﻏﯿﺮه را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد .ﺛﺎﻧﯿﺎً ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﭘﯿﺮوزی ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺗﺰﻟﺰﻻت
ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﭼﻨﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﮐﮫ آن را ﺑﯽ ﻃﺮف ﺳﺎزد و ﻧﮕﺬارد ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی در ﮐﻨﺎر
اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان ﻗﺮارﮔﯿﺮد و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ رﻏﻢ ﺗﺰﻟﺰﻻت آن ﺗﺎ ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪ و ﻏﯿﺮه.
 (١٠ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺒﺎرزه ﻃﻮﻻﻧﯽ
و ﺳﺮﺳﺨﺖ و ﺑﯽ اﻣﺎن ﻋﻠﯿﮫ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ ،رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ ،ﺳﻮﺳﯿﺎل ﺷﻮﯾﻨﯿﺴﻢ و اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﻧﻔﻮذھﺎ و
ﺟﺮﯾﺎن ھﺎی ﺑﻮرژواﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﺪاﯾﺶ آﻧﮭﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﺪون اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه و ﺑﺪون آن ﮐﮫ ﭘﯿﺮوزی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ از ﭘﯿﺶ در
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺨﻨﯽ ھﻢ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻠﺸﻮﯾﺴﻢ از ﭘﯿﺶ ﯾﻌﻨﯽ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٩٠٣-١٩١٧ﻓﻦ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ﻣﻨﺸﻮﯾﮑﮭﺎ و ﺑﮫ ﺑﯿﺎن
دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ ،رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﮭﺎ و ﺳﻮﺳﯿﺎل ﺷﻮﯾﻨﯿﺴﺘﮭﺎ و ﻃﺮد ﻗﺎﻃﻊ آﻧﺎن از ﺣﺰب ﭘﯿﺶ آھﻨﮓ
ﭘﺮوﻟﺘﺮی را ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﮫ ﺑﻮد ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٩١٧-١٩١٩ﺑﺮ ﺑﻮرژوازی ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد ...
 ١۶دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ١٩١٩
ﻟﻨﯿﻦ – از » ﺗﺰھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ وﻇﺎﯾﻒ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻨﮕﺮه دوم اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ «
 ...ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺪان ﺳﺒﺐ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ در ﭼﮭﺎرﭼﻮب ﺗﻨﮓ ﺻﻨﻔﯽ ﺧﻮد ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ
و در ﺗﻤﺎم ﻣﻈﺎھﺮ و ﻋﺮﺻﮫھﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻘﺶ رھﺒﺮ ﺗﻤﺎم ﺗﻮده زﺣﻤﺘﮑﺶ و اﺳﺘﺜﻤﺎرﺷﻮﻧﺪه
را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺤﻘﻖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺪون آﻣﺎدﮔﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﻓﺪاﮐﺎرﯾﮭﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ﺑﻮرژوازی ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺗﺠﺮﺑﮫ روﺳﯿﮫ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ دارای
اھﻤﯿﺖ اﺻﻮﻟﯽ و ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ :اﮔﺮ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﯿﺶ از ھﻤﮫ ﻓﺪاﮐﺎری ﻧﻤﯽ ﮐﺮد و در دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ
ادوار ﻓﺸﺎر و ﺟﻨﮓ و اﻗﺪام ﺑﻮرژوازی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،ﺳﺨﺖ ﺗﺮ از ھﻤﮫ
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﯿﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺧﻮد را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ و اﺣﺘﺮام ھﻤﮕﺎﻧﯽ و
اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻤﺎم ﺗﻮده زﺣﻤﺘﮑﺶ را ﺑﮫ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ ...
ژوﺋﻦ  -ژوﺋﯿﮫ ﺳﺎل ١٩٢٠
١١

ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ – ﭘﯿﺸﺎھﻨﮓ ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ
ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ و ﻓﺮدرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ – از ﮐﺘﺎب » ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ «
 ...وﺟﮫ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﺣﺰاب ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﺗﻨﮭﺎ در آن اﺳﺖ ﮐﮫ از ﯾﮏ ﺳﻮ در ﻣﺒﺎرزات
ﭘﺮوﻟﺘﺮھﺎی ﻣﻠﺖ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻠﯿﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد
ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای آن ارزش ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺒﺎرزه
ﻣﯿﺎن ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﺑﻮرژوازی ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻨﺒﺶ در ﻣﺠﻤﻮع آن ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ در ﻋﺮﺻﮫ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺣﺰاب ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ
اﺣﺰاب ﮐﺎرﮔﺮی دﯾﮕﺮ را ﺑﮫ ﭘﯿﺸﺮوی ﺑﺮ ﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰﻧﺪ و در ﻋﺮﺻﮫ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺑﺮﺗﺮی آﻧﺎن ﺑﺮ ﺑﻘﯿﮫ
ﺗﻮده ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﯿﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﭘﺮوﻟﺘﺮی و ﭘﯽ آﻣﺪھﺎی ﮐﻠﯽ آن را
ﺑﮫ روﺷﻨﯽ درک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ھﺪف ﻓﻮری ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ اﺣﺰاب ﭘﺮوﻟﺘﺮی در ﭘﯽ آﻧﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺸﮑﻞ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻃﺒﻘﮫ ،ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻮرژوازی و ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ.
 ...اﻣﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻣﺮوزﯾﻦ ﺑﻮرژواﯾﯽ آﺧﺮﯾﻦ و ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻈﮭﺮ آﻧﭽﻨﺎن ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺗﻤﻠﮏ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺗﻀﺎدھﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻔﮭﻮم ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺌﻮری ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت ﺧﻼﺻﮫ ﮐﻨﻨﺪ :ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ...
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ در راه ھﺪﻓﮭﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﻮری ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ھﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ آن در
ﺟﻨﺒﺶ اﻣﺮوزی از ﻓﺮدای ﺟﻨﺒﺶ ﻧﯿﺰ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ...
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ ھﻤﮫ ﺟﺎ از ھﺮ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﺿﺪ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﮫ ﺷﮑﻞ ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﮫ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﻨﯿﺎدی ﺟﻨﺒﺶ در ﺟﺎی اول ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری اﺗﺤﺎد و ﺗﻮاﻓﻖ در ﻣﯿﺎن اﺣﺰاب دﻣﮑﺮات ھﻤﮫ ﮐﺸﻮرھﺎ
ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ ﭘﻨﮭﺎن ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت و ﻧﯿﺎت ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﻨﮓ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و آﺷﮑﺎرا اﻋﻼم ﻣﯽ دارﻧﺪ
ﮐﮫ ﺗﺤﻘﻖ اھﺪاﻓﺸﺎن ﺗﻨﮭﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻗﮭﺮآﻣﯿﺰ ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد .ﺑﮕﺬار ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ در ﭘﯿﺸﮕﺎه اﻧﻘﻼب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﻠﺮزﻧﺪ .ﭘﺮوﻟﺘﺮھﺎ در اﯾﻦ اﻧﻘﻼب
ﭼﯿﺰی ﺟﺰ زﻧﺠﯿﺮھﺎی ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داد وﻟﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ.
ﭘﺮوﻟﺘﺮھﺎی ھﻤﮫ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﺪ!
دﺳﺎﻣﺒﺮ  - ١٨۴٧ژاﻧﻮﯾﮫ ١٨۴٨
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ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ – از » ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان «

٣

 ...ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﺷﺪ ،ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،وﻟﯽ
ﺗﻌﺪاد ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻔﮫ ﺗﺮازو را ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻮده در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺮد آﯾﺪ و داﻧﺶ
رھﻨﻤﻮﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﮫ اﺗﺤﺎد ﺑﺮادراﻧﮫای ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن
ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺟﺪی از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﭘﯿﮑﺎر
ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد ،ﮐﯿﻔﺮش ﻋﺒﺎرت ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد از ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺮاﮐﻨﺪه آﻧﺎن ...
اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل ١٨۶۴
ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ – از »ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻟﮫ ﺷﻮرای ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان«

 ...ﺣﺘﯽ در ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ھﺮ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﺟﺪی ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ در ﮔﺮو ﭘﺨﺘﮕﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﮫ را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽ دھﺪ و ﻧﯿﺮوﯾﺶ را ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ
ﺳﺎزد.
ﺣﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرت ﻧﻘﺺ ﺗﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﮫ در ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ
دﺳﺘﺨﻮش ﺧﻄﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا ھﻤﮫ ﮐﺸﻮرھﺎ در ﺑﺎزار ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ دارﻧﺪ و
ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮭﺖ در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ .ﻓﻘﻂ اﺗﺤﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﭘﯿﺮوزی ﻗﻄﻌﯽ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﮫ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ...
 ١ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ١٨۶۴
ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ و ﻓﺮدرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ – از »ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان«

٤

ﻧﻈﺮ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ :
ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت ﻣﺘﺤﺪ ﻃﺒﻘﺎت ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻃﺒﻘﮫ ﻣﺘﺸﮑﻞ در ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ روﯾﺎروی ھﻤﮫ اﺣﺰاب ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ
ﺗﺸﮑﻞ ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ در ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﻞ ﺑﮫ ھﺪف
ﻧﮭﺎﯾﯽ آن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﺿﺮورت دارد و اﺗﺤﺎد ﻧﯿﺮوھﺎ ﮐﮫ ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ھﻢ اﮐﻨﻮن در
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺒﺎرزه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺪان دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺒﺎرزه اﯾﻦ ﻃﺒﻘﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اھﺮﻣﯽ ﺑﮑﺎر رود ،ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﮫ اﻋﻀﺎی اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل
ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ :
در ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻨﺒﺶ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﮫ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ
دارﻧﺪ.
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  -اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل ١٨٧١
 -٣اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٨ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ١٨۶۴در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﮫ ﻋﻠﻨﯽ در ﺗﺎﻻر ﺳﻨﺖ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ،ﺑﺨﺶ ﻻﻧﮓ
اﯾﮑﺮ ﻟﻨﺪن ﺑﻨﯿﺎد ﻧﮭﺎده ﺷﺪ.
 -٤ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٧ﺗﺎ  ٢۵ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ١٨٧١در ﻟﻨﺪن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
١٣

ﻓﺮدرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ – از ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﮔﺮﺳﻦ ﺗﯿﺮی ﯾﺮ
ﻟﻨﺪن ١٨ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ١٨٨٩
 ...ﻣﻄﻠﺐ را از ﻧﮑﺘﮫای ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺪارم آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
ﺷﻤﺎ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ اﺣﺰاب دﯾﮕﺮ و ﺣﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺎ آﻧﮭﺎ را از ﻟﺤﺎظ
اﺻﻮﻟﯽ ﺑﮫ ﮐﻠﯽ رد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﮫ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ھﺴﺘﻢ ﮐﮫ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ را ﻧﯿﺰ در
ﻣﻮاردی ﮐﮫ ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﯾﺎن را درﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻏﺪﻏﻦ
ﻧﮑﻨﻢ.
ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ھﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺖ دارﯾﻢ ﮐﮫ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺪون اﻧﻘﻼب ﻗﮭﺮآﻣﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﯾﮕﺎﻧﮫ در ورودی ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺖ ،دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﺎرﮐﺲ و ﻣﻦ از ﺳﺎل  ١٨۴٧ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﮫ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺮای آﻧﮑﮫ در ﻟﺤﻈﮫ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﮫ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺰب ﺧﺎص ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ھﻤﮫ اﺣﺰاب دﯾﮕﺮ و در ﻧﻘﻄﮫ
ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﺎن و ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺣﺰب ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد آﮔﺎه ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﺪ.
وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺣﺰب ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﺣﺰاب دﯾﮕﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮای ھﺪﻓﮭﺎی
ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﺣﺰاب دﯾﮕﺮ در زﻣﯿﻨﮫ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﮫ ﺳﻮد ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﮫ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در زﻣﯿﻨﮫ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ آزادی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ...
ﻟﻨﯿﻦ – از ﻣﻘﺎﻟﮫ » ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎ «
 ...ﻣﺎ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ﺑﺮ ﺗﺌﻮری ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﮑﯿﮫ دارﯾﻢ :اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را از
ﭘﻨﺪارﮔﺮاﺋﯽ ﺑﮫ ﻋﻠﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻋﻠﻢ را ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺳﺎﺧﺖ و راھﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ
ﭘﯿﺮوی از آن اﯾﻦ ﻋﻠﻢ را ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد و ﺗﻤﺎم اﺟﺰاء آن را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮد ،ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺖ  ...اﯾﻦ
ﺗﺌﻮری وﻇﯿﻔﮫ واﻗﻌﯽ ﺣﺰب اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ وﻇﯿﻔﮫ
ﺣﺰب ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﭘﺮدازی ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻣﻮﻋﻈﮫ ﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران و دﻧﺒﺎﻟﮫ روی
از آﻧﺎن درﺑﺎره ﺑﮭﺒﻮد وﺿﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﻮﻃﺌﮫ ﭼﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و رھﺒﺮی اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن دادن
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ھﺪف ﻧﮭﺎﺋﯽ آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ ...
اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل ١٨٩٩
ﻟﻨﯿﻦ – از ﮐﺘﺎب » ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ «
 ...ﻧﻘﺶ ﻣﺒﺎرز ﭘﯿﺸﺮو را ﻓﻘﻂ ﺣﺰﺑﯽ ﮐﮫ ﺗﺌﻮری ﭘﯿﺸﺮو رھﻨﻤﻮﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ ...
ﭘﺎﺋﯿﺰ  - ١٩٠١ﻓﻮرﯾﮫ ١٩٠٢

١۴

ﻟﻨﯿﻦ – از » ﺗﺰھﺎﺋﯽ درﺑﺎره ﮐﻨﮕﺮه دوم اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ «
...
 (۴ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﮫ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯿﺎن ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
رھﺒﺮی ﮐﻨﻨﺪه ،ﻃﺒﻘﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﺗﻮده ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮع زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و اﺳﺘﺜﻤﺎرﺷﻮﻧﺪﮔﺎن
اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﯾﻦ ﺣﺰب واﻗﻌﺎ ﭘﯿﺶ آھﻨﮓ ﻃﺒﻘﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻃﺒﻘﮫ را در ﺧﻮد ﺟﻤﻊ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎی ﮐﺎﻣﻼ آﮔﺎه و ﺻﺪﯾﻘﯽ ﻣﺮﮐﺐ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﮫ در ﻋﺮﺻﮫ ﭘﯿﮑﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺗﺠﺮﺑﮫ آﻣﻮﺧﺘﮫ و آﺑﺪﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﯾﻦ ﺣﺰب
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺮاﭘﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﻘﮫ ﺧﻮد و از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﮫ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮده اﺳﺘﺜﻤﺎرﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزد و اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﮫ و اﯾﻦ ﺗﻮده را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ ،ﻗﺎدر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را در ﻣﺒﺎرزه ﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ اﻣﺎن و ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری رھﺒﺮی
ﮐﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻓﻘﻂ زﯾﺮ رھﺒﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺰﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوی ﺷﻮر
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﮫ ﮐﺎر اﻧﺪازد و ﺑﯽ ﻋﻼﻗﮕﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ و ﮔﺎه ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻗﻠﯿﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰ آرﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﮐﺎرﮔﺮی ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﺳﺮان ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﺪﯾﻮﻧﯿﻮن ھﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ و
ﻏﯿﺮه را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﺪ .ﻓﻘﻂ زﯾﺮ رھﺒﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺰﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد را
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﮑﻢ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از ﻧﺴﺒﺖ آن در ﻣﯿﺎن
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﺑﮫ ﮐﺎر اﻧﺪازد ...
ژوﺋﻦ  -ژوﺋﯿﮫ ﺳﺎل ١٩٢٠
ﻓﺮدرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ – از ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ آﮔﻮﺳﺖ ﺑﺒﻞ
ﻟﻨﺪن ۶ ،ژوﺋﻦ ﺳﺎل ١٨٨۴
 ...ﻣﺎ ھﻨﻮز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل  ١٨۴٨اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن آﯾﻨﺪه ھﺴﺘﯿﻢ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﻗﺎﻃﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺰب از ﻣﯿﺎن
اﺣﺰاب ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ در ﻗﺒﺎل آن ﺑﮫ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺣﺎل ﺑﺪل ﺷﻮﯾﻢ .رﮐﻮد ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﮫ
ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه و ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺣﺰاب رﺳﻤﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺪت زﯾﺎدی ﺑﺮای
ﻣﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺒﺎرزات ﺗﺮﻗﯿﺨﻮاھﺎﻧﮫ اﯾﻦ اﺣﺰاب در ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ
ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﮫ ﭼﭗ ﻣﯽ ﮔﺮاﯾﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮ ﻣﻨﻮال دﯾﮕﺮی اﺳﺖ  ...ﺑﺎ ھﺮ ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﭗ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ،اﻣﺘﯿﺎزھﺎی ﺗﺎزهای ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  ...و ﻣﮭﻢ ﺗﺮ از ھﻤﮫ آن ﮐﮫ ﻋﺮﺻﮫ
ﮐﺎرزار ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﻧﺒﺮد ﻗﻄﻌﯽ ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻮﺿﻊ اﺣﺰاب ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ روﺷﻦ ﺗﺮ و
آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻣﻦ اﯾﻦ ﺳﯿﺮ آھﺴﺘﮫ ،وﻟﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﮫ ﺳﻮی ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﮭﺎﺋﯽ
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺠﺰﯾﮫ ﺑﮫ دو اردوﮔﺎه ﻣﺘﻀﺎد را ﮐﮫ در ﯾﮏ اردوﮔﺎه آن ﺑﻮرژواھﺎی رادﯾﮑﺎل -
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎذب و در اردوﮔﺎه دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮔﺮان واﻗﻌﺎً اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﺟﺪی ﺗﺮﯾﻦ
ﺣﻮادث ﻣﯽ داﻧﻢ و اﻣﯿﺪوارم ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﯿﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﻮد ...

١۵

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺟﺰﺋﯽ از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ
ﻓﺮدرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ – از ﻣﻘﺎﻟﮫ » اﻧﺘﻘﺎد از ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺳﺎل « ١٨٩١
 ...از ﺗﺮس ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﮭﺎ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﯿﺶ از ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﮫ در
دوران ﺗﺴﻠﻂ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻇﮭﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﺰب ،ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در
آﻟﻤﺎن را ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺧﻮد
و ﺣﺰب را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ »ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺟﺮﯾﺎن رﺷﺪ ﺧﻮد اﻧﺪک اﻧﺪک ﺑﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺪل ﻣﯽ
ﺷﻮد« ،ﺑﯽ آﻧﮑﮫ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ اﮔﺮ ﺣﺎل ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه آﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﻧﮕﺰﯾﺮی
از ﭼﮭﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮭﻨﮫ ﺷﺪه ﺧﻮد ﺑﺮون ﻧﺨﻮاھﺪ زد ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻏﺸﺎء ﮐﮭﻨﮫ را ﺑﺎ ﻗﮭﺮ و
ﺷﺪﺗﯽ ﺧﺮﭼﻨﮓ وار از ھﻢ ﻧﺨﻮاھﯿﺪ درﯾﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ھﻤﮫ اﯾﻨﮭﺎ در ﮐﺸﻮری ﭼﻮن آﻟﻤﺎن اﯾﻦ وﺿﻊ
از ھﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ زﻧﺠﯿﺮھﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﻤﮫ ﻣﻄﻠﻘﮫ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﮫ ﻏﺎﯾﺖ درھﻢ و ﺑﺮھﻢ را
در ﭘﯿﺶ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ؟ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮری را ﺑﮫ ﺧﻮد راه داد ﮐﮫ در ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻠﻖ ﻗﺪرت ﺗﺎﻣﮫ را در دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و آن ھﻢ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺧﻠﻖ ،اﻧﺠﺎم ھﺮ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ،ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯿﺴﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺟﻤﮭﻮرﯾﮭﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮑﯽ ﭼﻮن ﻓﺮاﻧﺴﮫ و آﻣﺮﯾﮑﺎ و در رژﯾﻢ ھﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ
اﻧﮕﻠﯿﺲ  ...ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮭﻨﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از راه ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺪل ﮔﺮدد .وﻟﯽ در آﻟﻤﺎن ﮐﮫ
دوﻟﺘﺶ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻗﺪر ﻗﺪرت اﺳﺖ و راﯾﺸﺘﺎگ )ﻣﺠﻠﺲ( و ﺗﻤﺎم ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺪرت
واﻗﻌﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻋﻼم ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ آن ھﻢ ﺑﯽ ھﯿﭻ ﺿﺮورت ،ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﺮگ اﻧﺠﯿﺮ ﺳﺎﺗﺮ
از روی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﮫ و ﺧﻮد را ﺳﺎﺗﺮ ﺑﺮھﻨﮕﯽ آن ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﺖ.
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺟﺰ آﻧﮑﮫ ﺣﺰب را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﮫ راه ﻏﻠﻂ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﮫ دﯾﮕﺮی ﺑﮫ ﺑﺎر
ﻧﺨﻮاھﺪ آورد .ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻠﯽ و ﺗﺠﺮﯾﺪی را در رده اول ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻋﺎﺟﻞ ﻣﺸﺨﺺ را ﮐﮫ در ھﻤﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روﯾﺪادھﺎی ﻣﮭﻢ ،در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﻮد
در دﺳﺘﻮر روز ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽ دارﻧﺪ .از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺰ آﻧﮑﮫ ﺣﺰب ﻧﺎﮔﮭﺎن در ﻟﺤﻈﮫ
ﻗﻄﻌﯽ درﻣﺎﻧﺪه از ﮐﺎر درآﯾﺪ و در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻃﻊ اﺑﮭﺎم و ﻓﻘﺪان وﺣﺪت در آن ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺷﻮد ،زﯾﺮا
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ھﯿﭻ ﮔﺎه در آن ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،ﭼﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ دﯾﮕﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺑﺎر آﯾﺪ؟  ...اﯾﻦ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻧﻈﺮات ﺳﺘﺮگ ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﯽ روز ،اﯾﻦ ﺗﻼش و ﺗﻘﻼ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ
ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ھﺎی ﮔﺬرا ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯽ آﻣﺪھﺎی آن و ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ آﯾﻨﺪه ﺟﻨﺒﺶ را ﻓﺪای ﺣﺎل
ﮐﺮدن ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﮕﯿﺰهھﺎی »ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﮫ« ھﻢ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ اﺳﺖ و
اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ و اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ »ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﮫ« ھﻢ ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮ از ھﺮ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ...
ژوﺋﻦ ﺳﺎل ١٨٩١

١۶

ﻓﺮدرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ – از ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﭘﻞ ﻻﻓﺎرگ

٥

ﻟﻨﺪن ۶ ،ﻣﺎرس ﺳﺎل ١٨٩۴
 ...ﻓﺮق ﻣﯿﺎن ﺟﻤﮭﻮری و ﺳﻠﻄﻨﺖ در راﺑﻄﮫ اش ﺑﺎ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻓﻘﻂ در آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﻤﮭﻮری ﺷﮑﻞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ و آﻣﺎدهای اﺳﺖ ﺑﺮای ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ آﯾﻨﺪه ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ .ﺑﺮﺗﺮی ﺷﻤﺎ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ در
آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ اﮐﻨﻮن ﺟﻤﮭﻮری دارﯾﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار آن ﺑﮫ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻋﺖ
وﻗﺖ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ .وﻟﯽ ﺟﻤﮭﻮری ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺮ ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﺘﻮی ﺧﻮد
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﻤﮭﻮری ﺷﮑﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺑﻮرژوازی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ،
ﺑﺴﺎن ھﺮ رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ دﺷﻤﻦ ﻣﺎ اﺳﺖ )ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮوز اﺷﮑﺎل اﯾﻦ دﺷﻤﻨﯽ(.
ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﺟﻤﮭﻮری را ﻣﺎھﯿﺘﺎً ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮدن و ﯾﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﻤﮭﻮری در
ﻗﺒﻀﮫ ﻗﺪرت ﺑﻮرژوازی اﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺪان اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدن ،ﺟﺰ ﯾﮏ ﭘﻨﺪار
ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﺑﺎﻃﻞ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ آن را ﺑﮫ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ھﺎﯾﯽ وادارﯾﻢ ،وﻟﯽ ھﺮﮔﺰ
اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﮫ آن ﻣﺤﻮل ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ آن را ﺑﺎ
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻗﻠﯿﺘﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﯾﺶ ﺑﮫ اﻧﺪازهای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ روزی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺪل ﮔﺮدد ...
ﻟﻨﯿﻦ – از رﺳﺎﻟﮫ » وﻇﺎﯾﻒ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات ھﺎی روﺳﯿﮫ «
 ...ﻓﻘﻂ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﺎرز ﭘﯿﺸﮕﺎم راه آزادی ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا اوﻻ ﺑﺎزﺗﺎب ﺳﺘﻤﮕﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ از ھﻤﮫ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﺳﺘﻤﮕﺮی ﻣﺎﻧﻊ آن اﺳﺖ ﮐﮫ در وﺿﻊ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﮫ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯿﮫ و ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﺄﻣﻮران دوﻟﺘﯽ
دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد و ﻧﮫ در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮذی دارد ،ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺑﮭﺒﻮدی ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ .ﺛﺎﻧﯿﺎً ﻓﻘﻂ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﺰه ﺷﺪن ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﮫ ﻓﺮﺟﺎم رﺳﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا
دﻣﮑﺮاﺗﯿﺰه ﺷﺪن اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ،ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﮫ دﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮان اﻓﺘﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ
درآﻣﯿﺰی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ دﻣﮑﺮاﺗﯿﺴﻢ ﻃﺒﻘﺎت و ﮔﺮوھﮭﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺒﺶ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،از ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ و ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮاھﺪ
ﮐﺎﺳﺖ و آن را ﺑﺮای ﺳﺎزش ﻣﺴﺘﻌﺪﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ در ﻧﻘﺶ ﻣﺒﺎرز
ﭘﯿﺸﮕﺎم راه دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،ﺟﻨﺒﺶ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای آزادﯾﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﮫ ﭘﯿﺶ
ﺧﻮاھﺪ راﻧﺪ ،ﻟﯿﺒﺮال ھﺎ را ﺑﮫ ﺳﻮی رادﯾﮑﺎل ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و رادﯾﮑﺎل ھﺎ را ﺑﮫ ﺳﻮی ﮔﺴﺴﺖ ﻗﻄﻌﯽ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ راﻧﺪ ...
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ١٨٩٧

 -٥ﭘﻞ ﻻﻓﺎرگ ) (١٩١١-١٨۴٢ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻓﺮاﻧﺴﮫ و ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﯾﮑﯽ از
ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاران ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮی ﻓﺮاﻧﺴﮫ – م.
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ﻟﻨﯿﻦ – از ﮐﺘﺎب » ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ «
 ...ﮐﺴﯽ ﮐﮫ در ﻋﻤﻞ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ ﮐﮫ »ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ از ھﺮ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ« ٦و
ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﻣﺎ ﻣﻮﻇﻔﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺑﯿﺎن دارﯾﻢ و روی آﻧﮭﺎ
ﺗﮑﯿﮫ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد را ﭘﻨﮭﺎن دارﯾﻢ ،ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﮑﺮات ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﮐﺴﯽ ﮐﮫ در ﻋﻤﻞ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﻣﺴﺌﻠﮫ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻋﺎﻣﯽ را ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ﻃﺮح ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺳﺎزد و ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺳﺎل  - ١٩٠١ﻓﻮرﯾﮫ ١٩٠٢
ﻟﻨﯿﻦ – از ﮐﺘﺎب » دو ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ «
 ...ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﺪ از راھﯽ ﺳﻮای دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﮔﺎم ﺑﺮدارد ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﮫ
ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ھﻢ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ھﻢ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﻮچ و ارﺗﺠﺎﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ...
 ...ﺑﺮای آﻧﮑﮫ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﮕﯿﺮ ﺑﻮرژواﯾﯽ دﺳﺖ ﺑﺴﺘﮫ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ
ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ آﮔﺎه و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ دھﻘﺎﻧﺎن را ﺑﮫ ﺳﻄﺢ ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮﮐﺸﺪ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻌﺮﺿﯽ
آﻧﺎن را رھﺒﺮی ﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﭘﯿﮕﯿﺮ را ﺑﮫ دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ ...
ژوﺋﻦ  -ژوﺋﯿﮫ ﺳﺎل ١٩٠۵
ﻟﻨﯿﻦ – از ﻣﻘﺎﻟﮫ » اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺣﻖ ﺧﻮد ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻣﻠﻞ «
 ...اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ واﺣﺪ و ﻧﺒﺮد واﺣﺪ در ﯾﮏ ﺟﺒﮭﮫ واﺣﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ دوران
ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻣﺎت ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺣﺎد و ﺳﻠﺴﻠﮫ درازی از ﻧﺒﺮدھﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﺒﮭﮫ ﯾﻌﻨﯽ در زﻣﯿﻨﮫ ﮐﻠﯿﮫ
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺮدھﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ از
ﺑﻮرژوازی ﺑﮫ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاھﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ .اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻨﯿﺎدی ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﺒﺎرزه
در راه دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را از اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎز دارد ﯾﺎ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب را ﺗﺤﺖ
اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار دھﺪ و ﭘﺮده ﺑﮫ روی آن ﺑﮑﺸﺪ و ﻏﯿﺮه .ﺑﺮﻋﮑﺲ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ
ﺑﺪون ﺗﺤﻘﻖ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﮫ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﻧﯿﺰ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺪون ﻣﺒﺎرزه اﻧﻘﻼﺑﯽ ھﻤﮫ
ﺟﺎﻧﺒﮫ و ﻣﺴﺘﻤﺮ در راه دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ﺑﻮرژوازی آﻣﺎده ﺷﻮد ...
ژاﻧﻮﯾﮫ  -ﻓﻮرﯾﮫ ١٩١۶

 -٦ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
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ﻟﻨﯿﻦ – از ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﺴﺎ آرﻣﺎﻧﺪ
 ٢۵دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ١٩١۶
 ...ﺑﺎﯾﺪ ھﻨﺮ آن را داﺷﺖ ﮐﮫ ﻣﺒﺎرزه در راه دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻣﺒﺎرزه در راه اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ درآﻣﯿﺨﺖ و ﺿﻤﻦ آن اوﻟﯽ را ﺗﺎﺑﻊ دوﻣﯽ ﮐﺮد .ھﻤﮫ دﺷﻮاری ﮐﺎر در ھﻤﯿﻦ و ﺟﺎن ﮐﻼم
ھﻢ در ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ...

اﺷﮑﺎل ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ،وﺳﺎﯾﻞ و ﺷﯿﻮه ھﺎی اﺣﺮاز ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ – ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﮫ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  ٢١ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  » ١٨٧١ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان «
 ...ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ دوﻟﺖ ھﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ :ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻗﺪرت ﻣﺴﻠﺤﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﭘﺮوﻟﺘﺮھﺎ ھﺴﺘﯿﺪ،
ﻣﺎ ھﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ از راه ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﻋﻠﯿﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد و وﻗﺘﯽ ﺿﺮورت
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه را ﺑﮫ ﮐﻤﮏ اﺳﻠﺤﮫ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﯿﻢ داد.
ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ – از ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺨﺼﻮص روزﻧﺎﻣﮫ » ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﺗﺮﯾﺒﻮن « ﺑﺎ ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ
 ...اﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﮭﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺧﻠﻖ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﻧﻘﻼﺑﮭﺎ ﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﯿﺮوی ﯾﮏ ﺣﺰب ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ
ﻧﯿﺮوی ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﮫ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ...
ﻧﯿﻤﮫ اول دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ١٨٧٨
ﻓﺮدرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ – از ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ آﮔﻮﺳﺖ ﺑﺒﻞ
ﻟﻨﺪن ٢٨ ،اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل ١٨٨٢
 ...ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ دوم ،ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﯿﺎﻧﺪازم ،زﯾﺮا دو ﺳﮫ ﻧﻔﺮ ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎر
ﺷﺪﻧﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺼﻮر ﻧﮕﺎرﻧﺪه آن ﻣﻘﺎﻟﮫ درﺑﺎره اﻧﻘﻼب ،ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﻔﻮذ
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ھﺎ ﻣﯽ ﺷﺪم و ﻗﻄﻌﺎً ﻓﻠﻤﺎر ﺧﻮدﻣﺎن را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .ﺗﻮ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻄﻠﺐ را درﺳﺖ
درﯾﺎﻓﺘﮫای .٧ﻋﺒﺎرت »ﯾﮏ ﺗﻮده ارﺗﺠﺎﻋﯽ« ٨ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ از دﯾﺮﺑﺎز اﻧﺘﻈﺎرش ﻣﯽ رﻓﺖ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم
 -٧ﺑﺒﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻟﻐﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﮭﺎ دو ﻣﻘﺎﻟﮫای را ﮐﮫ ﻓﻠﻤﺎر ﻧﮕﺎﺷﺘﮫ ﺑﻮد و ﺑﮫ وﯾﮋه
ﻣﻘﺎﻟﮫ دوم او را ﺳﺨﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ ،زﯾﺮا ﻓﻠﻤﺎر در آن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺣﺰب را ﺑﮫ اﺗﺨﺎذ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺷﻮرﺷﯽ ﺗﻮﻃﺌﮫ ﮔﺮاﻧﮫ ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺒﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ را ﺑﺮای ﺣﺰب ﻣﻀﺮ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ .اﻧﮕﻠﺲ در ﻧﺎﻣﮫ
ﻣﻮرخ اول اﮐﺘﺒﺮ  ١٨٨٢ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻟﺤﻦ ﺗﻨﺪ و دور از اﺣﺘﯿﺎط اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﻘﺎﻻت زﯾﺎن ھﺎ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ھﺎی
ﻏﯿﺮ ﻻزم ﺑﺮای ﺣﺰب ﺑﮫ ﺑﺎر ﺧﻮاھﺪ آورد – م.
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در ﺗﺼﻮر او راﺟﻊ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ،ﺟﺎی ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ھﻤﮫ اﺣﺰاب رﺳﻤﯽ در ﯾﮏ ﮐﻼف ﺑﮫ ھﻢ
ﭘﯿﭽﯿﺪه اﯾﻦ ﻃﺮف ﺧﻂ  ،و ﻣﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﮭﺎ در ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﻣﻮزون ،آن ﻃﺮف ﺧﻂ ﻗﺮار داده ﺷﺪهاﯾﻢ.
آﻧﮕﺎه ﯾﮏ ﻧﺒﺮد ﻗﻄﻌﯽ ﻋﻈﯿﻢ ،و ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺿﺮﺑﺖ اول ﭘﯿﺮوزی در ﺳﺮاﺳﺮ ﺧﻂ ﺟﺒﮭﮫ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﻣﯽ
ﺷﻮد .وﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن اﻣﻮر در ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻌﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ھﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮﻋﮑﺲ اﻧﻘﻼب در واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺗﻮ ھﻢ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪهای ،از آﻧﺠﺎ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻣﺮدم و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
اﺣﺰاب رﺳﻤﯽ ﻋﻠﯿﮫ دوﻟﺖ ﮐﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ھﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﮏ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و آن را
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﭘﺲ از آﻧﮑﮫ آن اﺣﺰاب رﺳﻤﯽ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ھﻨﻮز ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ دﯾﮕﺮی و ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ
ﺧﻮرﻧﺪ ،آری ﻓﻘﻂ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن آن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻗﻄﻌﯽ ﮐﮫ ﻓﻠﻤﺎر از او ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،روی
ﻣﯽ دھﺪ و ھﻢ روﻧﺪ ﺑﺎ آن اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺎ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آﯾﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ و ﻓﻠﻤﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺼﺪی
ﻣﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب را ﺑﯽ درﻧﮓ از آﺧﺮﯾﻦ ﻋﻤﻞ آن آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﺎرﻣﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺮاب ﻣﯽ ﺷﺪ ...
ﻓﺮدرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ – از ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ورا زاﺳﻮﻟﯿﭻ
ﻟﻨﺪن ٢٣ ،آورﯾﻞ ﺳﺎل ١٨٨۵
 ...ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺌﻮری ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎرﮐﺲ ﺷﺮط ﺑﻨﯿﺎدی ھﺮ ﻧﻮع ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺘﻮار و
ﭘﯿﮕﯿﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﺌﻮری را ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﺮ
ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮد ...
ﻓﺮدرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ – از ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﭘﻞ ﻻﻓﺎرگ
ﻟﻨﺪن ١٢ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل ١٨٩٢
 ...ﺣﺎل ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ  ...ﭼﮫ
ﺳﻼح ﭘﺮ اھﻤﯿﺘﯽ اﺳﺖ! اﯾﻦ ﮐﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ و ﻣﻼل اﻧﮕﯿﺰﺗﺮ از ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ وﻟﯽ در
ﻋﻮض روزی را ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ را اﻧﺠﺎم داد ،ده ﺑﺎر ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮ و ﻋﻼوه
ﺑﺮ آن ﺑﺎ دﻗﺘﯽ ﺑﯽ ﺧﺪﺷﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺳﺎزد .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﮭﺎرت
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺑﺎ ده ﺷﺎﻧﺲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﺷﺎﻧﺲ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت را ﺑﮫ ﻧﻘﺾ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺖ وادار ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ را در وﺿﻌﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ داد ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﺣﺪ
اﻋﻠﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ...

 -٨اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﯾﮑﯽ از ﺗﺰھﺎی ﻻﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ در ﮐﻨﮕﺮه ﮔﺘﺎی ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات آﻟﻤﺎن ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ
و وارد ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ آن ﺷﺪ .در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ » :رھﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺬﯾﺮد ﮐﮫ در ﻗﺒﺎل آن
ھﻤﮫ ﻃﺒﻘﺎت دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﯾﮏ ﺗﻮده ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ «.ﻣﺎرﮐﺲ در اﺛﺮ ﻧﺎﻣﯽ ﺧﻮد »اﻧﺘﻘﺎد از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﮔﺘﺎ« اﯾﻦ
ﺗﺰ را ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﻣﺮدود اﻋﻼم داﺷﺖ – م.
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ﻓﺮدرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ – از ﻣﻘﺪﻣﮫ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﻣﺎرﮐﺲ » ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٨۵٠ - ۴٨در
ﻓﺮاﻧﺴﮫ «
 ...ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ھﯿﭻ ﺣﺴﻦ دﯾﮕﺮی ھﻢ ﻧﻤﯽ داﺷﺖ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ
داد ﺗﺎ ھﺮ ﺳﮫ ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد را ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﯿﻢ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﻏﯿﺮ
ﻣﻨﺘﻈﺮهای ﮐﮫ ﻣﻨﻈﻤﺎً در ﺗﻌﺪاد آراء ﻣﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد از ﯾﮏ ﺳﻮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﮫ
ﭘﯿﺮوزی و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺮس دﺷﻤﻨﺎن را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﺑﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺎ ﺑﺪل
ﮔﺮدد ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﻖ ھﯿﭻ ﺣﺴﻦ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽ داﺷﺖ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﮫ آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ از ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺎ و
ﻧﯿﺮوھﺎی ھﻤﮫ اﺣﺰاب ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻓﺮاھﻢ آورد و ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﻣﻌﯿﺎر ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻨﺎﺳﺐ
در اﻗﺪاﻣﺎت و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺎ ﺑﮫ دﺳﺖ دھﺪ و ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﻣﺎ را ھﻢ از واھﻤﮫ ﻧﺎﺑﮭﻨﮕﺎم و ھﻢ از ﺷﺠﺎﻋﺘﮭﺎی
ﺟﻨﻮن آﻣﯿﺰ ﻧﺎﺑﺠﺎ ﺑﺎزدارد ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻖ رأی ھﻢ ﻣﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺎزھﻢ از
ﺳﺮﻣﺎن زﯾﺎد ﻣﯽ آﻣﺪ .وﻟﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺣﻖ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﮭﺎ ﺑﻮد .در دوران ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﯿﺶ
از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫای ﺑﻮد در دﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺮای آﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﺗﻮدهھﺎی ﻣﺮدم در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﮫ
ھﻨﻮز از ﻣﺎ دور ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ و ھﻤﮫ اﺣﺰاب را در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻈﺎر ھﻤﮫ ﻣﺮدم ﺑﮫ دﻓﺎع از
ﻧﻈﺮﯾﺎت و اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن در ﻗﺒﺎل ﺣﻤﻼﺗﻤﺎن وادارﯾﻢ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺰﺑﻮر در راﯾﺸﺘﺎگ ﺗﺮﯾﺒﻮﻧﯽ
در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﮫ از آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ آزادی و اﺗﻮرﯾﺘﮫای ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺟﻠﺴﺎت ،ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد در ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﻧﯿﺰ ﺗﻮدهھﺎ را در ﺧﺎرج ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار
دھﻨﺪ .اﮔﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ھﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در راﯾﺸﺘﺎگ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ در
دﯾﻮارھﺎی آن ﺷﮑﺎف اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﺮد ،از ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﮭﺎ ﭼﮫ ﺳﻮدی ﻋﺎﯾﺪ دوﻟﺖ و
ﺑﻮرژوازی ﻣﯽ ﺷﺪ؟
وﻟﯽ ھﻢ روﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﺎﻧﮫ از ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﮐﺎرﺑﺮد ﺷﯿﻮه ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺎزهای در
ﻣﺒﺎرزه ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﮫ
ﺑﻮرژوازی ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﯾﺎری آﻧﮭﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ دھﺪ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه
ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﻋﻠﯿﮫ ھﻤﯿﻦ ﻧﮭﺎدھﺎ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورد .ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ھﺎی
اﯾﺎﻟﺘﯽ ،اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺷﮭﺮی ،دادﮔﺎھﮭﺎی ﺻﻨﻔﯽ و ﻣﺠﺎدﻟﮫ ﺑﺎ ﺑﻮرژوازی ﺑﺮ ﺳﺮ ھﺮ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای
ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن آراء ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .وﺿﻊ ﻃﻮری ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﻮرژوازی و
دوﻟﺖ ﺗﺮﺳﺸﺎن از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻨﯽ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﯿﺮﻋﻠﻨﯽ آن و ﺑﯿﻤﺸﺎن از
ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ھﺎی آن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ھﺎی آن در ﻗﯿﺎم ﺷﺪ.
 ...دوران ﺣﻤﻼت ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ و اﻧﻘﻼﺑﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ اﻗﻠﯿﺖ آﮔﺎه ﮐﻢ ﻋﺪهای اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ در
رأس ﺗﻮدهھﺎی ﻏﯿﺮآﮔﺎه ﻗﺮار دارد ،ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ھﺮ ﺟﺎ ﮐﮫ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻮﺳﺎزی ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻮدهھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺷﺎن در آن ﺷﺮﮐﺖ ورزﻧﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﯾﺪ درﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﭼﮫ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﭼﮫ ﺧﻮن ﺧﻮد را ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ و ﺟﺎﻧﺸﺎن را ﻓﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را ﺗﺎرﯾﺦ
ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﮫ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﮫ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﺮای آﻧﮑﮫ ﺗﻮدهھﺎ درﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ،ﮐﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺿﺮور اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﻢ و ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ھﻢ آن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دھﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻮﻣﯿﺪی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد ...
 ...ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ آﻟﻤﺎن وﺿﻊ ﺧﺎﺻﯽ دارد و اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ وﻇﯿﻔﮫ
ﺧﺎﺻﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ .آن دو ﻣﯿﻠﯿﻮن رأی دھﻨﺪهای ﮐﮫ اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﮫ ﺳﻮی ﺻﻨﺪوﻗﮭﺎی
رأی ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﺟﻮاﻧﺎن و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد رأی دھﻨﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺣﺰب
اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ ،ﭘﺮﺷﻤﺎرﺗﺮﯾﻦ و ﻓﺸﺮده ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮده و ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ »ﮔﺮوه ﺿﺮﺑﺘﯽ« ﻗﺎﻃﻊ ارﺗﺶ
٢١

ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ .ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم ﺗﻤﺎم آراء داده ﺷﺪه از آن
اﯾﻦ ﺗﻮدهھﺎ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎر آن ھﻢ ﺑﻄﻮری ﮐﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ راﯾﺸﺘﺎگ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺎﻟﺲ اﯾﺎﻻت
ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻟﻤﺎن و اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺷﮭﺮی و ﺷﻮراھﺎی ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺻﻨﻔﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺿﻤﻨﺎً اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺮ روﻧﺪی در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻄﻮر ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ،ﻣﺪاوم ،دﻓﻊ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل آرام ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﮭﺎی دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽ
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ روی  ٢.٢۵ﻣﯿﻠﯿﻮن رأی دھﻨﺪه ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ وﺿﻊ
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال اداﻣﮫ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻗﺮن ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻻﯾﮫھﺎی ﻣﯿﺎﻧﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺮده
ﺑﻮرژوازی و دھﻘﺎﻧﺎن ﺧﺮده ﭘﺎ را ﺑﮫ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﭼﻨﺎن ﻧﯿﺮوی ﻗﺎﻃﻌﯽ در ﮐﺸﻮر از
ﮐﺎر درﺧﻮاھﯿﻢ آﻣﺪ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوھﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺳﺮ ﻓﺮود آورﻧﺪ .ﭘﺲ
وﻇﯿﻔﮫ ﻋﻤﺪه ﻣﺎ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻮدش ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﺮﺗﺮ از ﺳﯿﺴﺘﻢ
دوﻟﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ از ﮐﺎر درﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﯿﮕﯿﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺿﺮﺑﺘﯽ روز ﺑﮫ
روز در ﺣﺎل ﺗﺤﮑﯿﻢ را در ﻧﺒﺮدھﺎی ﭘﯿﺶ آھﻨﮕﯽ از ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺮﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺎ روز ﭘﯿﮑﺎر ﻗﻄﻌﯽ از
ﮔﺰﻧﺪھﺎ ﻣﺼﻮن ﻧﮕﺎه دارﯾﻢ .ﻓﻘﻂ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی رﺷﺪ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺒﺎرز
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آﻟﻤﺎن را ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺑﮕﯿﺮد و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﻘﺐ ﺑﺮاﻧﺪ و آن ﺗﺼﺎدم ﺑﺰرگ ﺑﺎ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﮐﺸﺘﺎرھﺎی ﺧﻮﻧﯿﻨﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺸﺘﺎر ﺳﺎل  ١٨٧١در ﭘﺎرﯾﺲ اﺳﺖ .در ﻃﻮل زﻣﺎن
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ھﻢ ﻏﻠﺒﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺣﺰﺑﯽ را ﮐﮫ ﺷﻤﺎر اﻋﻀﺎﯾﺶ ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
از ﺻﻔﺤﮫ زﻣﯿﻦ ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺖ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم اﻧﺒﺎرھﺎی ﺗﻔﻨﮓ اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ
ﺑﻮد .وﻟﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ]ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺷﺪ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺒﺎرز ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آﻟﻤﺎن – م[ ﺟﻠﻮی ﺳﯿﺮ
ﻋﺎدی ﺗﮑﺎﻣﻞ را ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﻣﺎ در ﻟﺤﻈﮫ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﺪون ﮔﺮوه ﺿﺮﺑﺘﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ و آﻧﮕﺎه
ﭘﯿﮑﺎر ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺧﻮاھﺪ اﻓﺘﺎد و ﺑﮫ ﺑﮭﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮی ﺗﻤﺎم
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
رﯾﺸﺨﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را واروﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﻣﺎ »اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن« و »ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎزان« ﺑﺎ
ﺷﯿﻮهھﺎی ﻋﻠﻨﯽ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از ﺷﯿﻮهھﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﯾﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎزی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﯾﻢ.
اﺣﺰاﺑﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺣﺰب ﻧﻈﻢ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ از ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺘﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ
اﺣﺰاب از ﻓﺮط ﻧﻮﻣﯿﺪی ھﻢ آوا ﺑﺎ اودﯾﻠﻮن ﺑﺎرو ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ»:ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺖ ﻣﺎ را ﻣﯽ ﮐﺸﺪ« و ﺣﺎل
آﻧﮑﮫ ﻣﺎ در ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺖ ﻋﻀﻼﺗﻤﺎن ﻣﺤﮑﻢ و ﮔﻮﻧﮫھﺎﯾﻤﺎن ﺳﺮخ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﮫ
ﺷﮑﻔﺘﮕﯽ درﺧﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎودان ﻣﯽ رﺳﯿﻢ .و اﮔﺮ ﻣﺎ آﻧﻘﺪر ﻧﺎﺑﺨﺮد ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺳﻮد اﯾﻦ
اﺣﺰاب در ﭘﯿﮑﺎرھﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ درﮔﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭼﺎره دﯾﮕﺮی ﻧﺨﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﺟﺰ آﻧﮑﮫ
ﺧﻮدﺷﺎن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺖ ﺷﻮم را ﺑﺮھﻢ زﻧﻨﺪ ...
 ۶ﻣﺎرس ﺳﺎل ١٨٩۵
ﻓﺮدرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ – از ﮐﺘﺎب » اﻧﻘﻼب و ﺿﺪ اﻧﻘﻼب در آﻟﻤﺎن «
 ...در اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﮭﻮر ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ رودررو ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺷﺘﺎﻓﺖ و در ﻧﻈﺮ
داﺷﺖ ﮐﮫ ﺗﻌﺮض ﮐﻨﻨﺪه ھﻤﯿﺸﮫ در وﺿﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮی ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ،
در ﻟﺤﻈﮫ دارای اھﻤﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ دار و ﻧﺪار را ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از وﺟﻮد ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﮫ
ﻣﯿﺎن ﮔﺬارد .ھﯿﭻ اﻧﻘﻼب ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﺎﻧﮫای را در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺳﺮاغ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺪﯾﮭﯿﺎت ﻧﺒﺎﺷﺪ
 ...ﺷﮑﺴﺖ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﭘﯿﮑﺎر ﺳﺮﺳﺨﺖ واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ اھﻤﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﮐﻤﯽ
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از ﯾﮏ ﭘﯿﺮوزی آﺳﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺪارد .ﺷﮑﺴﺖ ﭘﺎرﯾﺲ در ژوﺋﻦ ﺳﺎل  ٩١٨۴٨و ﺷﮑﺴﺖ وﯾﻦ در
اﮐﺘﺒﺮ ١٠از ﻧﻈﺮ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﻓﮑﺎر ﻣﺮدم اﯾﻦ ھﺮ دو ﺷﮭﺮ ،ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از
ﭘﯿﺮوزﯾﮭﺎی ﻓﻮرﯾﮫ و ﻣﺎرس ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن و اھﺎﻟﯽ ﺑﺮﻟﻦ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ دو ﺷﮭﺮ ﻧﺼﯿﺒﺸﺎن ﻣﯽ ﺷﺪ وﻟﯽ در آن ﺻﻮرت ﻣﺮﮔﺸﺎن ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر از ﮐﺎر درﻣﯽ آﻣﺪ
و ﭘﺲ از ﺧﻮﯾﺶ ﭼﻨﺎن ﺷﻮﻗﯽ از اﻧﺘﻘﺎم در ﻋﻘﻮل و ﻗﻠﻮب زﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ادوار
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰهھﺎ را ﺑﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎﻧﮫ و ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داد.
اﻟﺒﺘﮫ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در ھﺮ ﭘﯿﮑﺎر ﮐﺴﯽ ﮐﮫ در ﭘﺎﺳﺦ ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺒﯽ ﮔﺎم ﺑﮫ آوردﮔﺎه ﻣﯽ ﻧﮭﺪ ،ﺧﻄﺮ
ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺪن ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ وﺟﻮد دارد ،وﻟﯽ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﯿﮭﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای آﻧﮑﮫ ﺷﺨﺺ
از ھﻤﺎن آﻏﺎز ﺧﻮد را ﻣﻐﻠﻮب اﻋﻼم ﮐﻨﺪ و ﺑﺪون ﮐﺸﯿﺪن ﺗﯿﻎ از ﻧﯿﺎم ﻃﻮق اﺳﺎرت ﺑﺮﮔﺮدن ﻧﮭﺪ؟
در اﻧﻘﻼب ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﺣﺴﺎﺳﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽ راﻧﺪ ﮐﮫ دارای ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﻃﻊ اﺳﺖ ١١وﻟﯽ ﺑﺠﺎی
آﻧﮑﮫ دﺷﻤﻦ را وادارد ﺗﺎ ﺑﺮای ھﺠﻮم ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﺸﺠﯿﻊ ﺷﻮد ،آن را ﺑﺪون ﭘﯿﮑﺎر ﺑﮫ دﺷﻤﻦ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر در ھﺮ اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺰاوار آن اﺳﺖ
ﮐﮫ ﺑﺎ او ﺑﺴﺎن ﯾﮏ ﺧﺎﺋﻦ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ ...
 ...و اﻣﺎ ﻗﯿﺎم ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﺟﻨﮓ ھﻨﺮی اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ھﺮ ﻧﻮع ھﻨﺮ دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻧﺎدﯾﺪه ﻧﮕﺎﺷﺘﻦ آﻧﮭﺎ ﮐﺎر را ﺑﮫ ﻓﻨﺎی ﺣﺰﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺪﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ
ﮐﮫ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻄﻘﯽ از ﻣﺎھﯿﺖ اﺣﺰاب و ﻣﺎھﯿﺖ وﺿﻊ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﮫ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﺑﺎ آن
ﺳﺮ و ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﮫ ﻗﺪری روﺷﻦ و ﺳﺎده ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ھﻤﺎن ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺎل  ،١٨۴٨ﺑﮫ ﺣﺪ
ﮐﺎﻓﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ ھﺎ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺖ .ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﮫ ھﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﺎم ﺑﺎزی ﮐﺮد ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﮫ
ﭘﯿﮫ ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﮫ ﺗﻦ ﻣﺎﻟﯿﺪه ﺷﻮد .ﻗﯿﺎم ﻣﻌﺎدﻟﮫای اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﮭﻮﻻﺗﯽ ﺑﮫ ﺣﺪ
اﻋﻠﯽ ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ ﮐﮫ اھﻤﯿﺖ آﻧﮭﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ھﺮ روز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﻧﯿﺮوھﺎی دﺷﻤﻦ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن و
اﻧﻀﺒﺎط و اﺗﻮرﯾﺘﮫ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮﺗﺮی ﮐﺎﻣﻞ دارﻧﺪ و ﻟﺬا اﮔﺮ ﻗﯿﺎم ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺮوی زﯾﺎدی ﻋﻠﯿﮫ
دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﮔﺮد آورﻧﺪ ،دﺷﻤﻦ آﻧﮭﺎ را درھﻢ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﺪ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دوم آﻧﮑﮫ وﻗﺘﯽ دﺳﺖ ﺑﮫ ﻗﯿﺎم
زده ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و ﺑﮫ ﺗﻌﺮض ﭘﺮداﺧﺖ .دﻓﺎع در ﺣﮑﻢ ﻣﺮگ ھﺮ ﻗﯿﺎم
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ اﺳﺖ .اﺗﺨﺎذ ﻣﻮﺿﻊ دﻓﺎﻋﯽ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﮫ ﮐﺎر را ﺑﮫ زورآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ ،ﻗﯿﺎم را
ﺑﮫ ﻧﺎﺑﻮدی ﺧﻮاھﺪ ﮐﺸﺎﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ دﺷﻤﻦ را ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎﯾﺶ ھﻨﻮز ﭘﺨﺶ اﺳﺖ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ
ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ روز ﺑﮫ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ھﺎی ﺗﺎزهای ،وﻟﻮ ﮐﻮﭼﮏ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﻮق ﻣﻌﻨﻮی ﺧﻮد را
ﭼﻨﺎن ﺣﻔﻆ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻗﯿﺎم ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻧﺎاﺳﺘﻮاری را ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل اﻗﻮﯾﺎ ﻣﯽ روﻧﺪ و ھﻤﯿﺸﮫ ﻃﺮف ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﮫ ﺳﻮی
ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ دﺷﻤﻦ را ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد را ﻋﻠﯿﮫ ﻗﯿﺎم ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ

 -٩ﻣﻨﻈﻮر ﻗﯿﺎم ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎﻧﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺎرﯾﺲ اﺳﺖ ﮐﮫ از  ٢٣ﺗﺎ  ٢۶ژوﺋﻦ ﺳﺎل  ١٨۴٨ﺑﮫ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﺑﮫ دﺳﺖ
ﺑﻮرژوازی ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﮫ ﺷﺪت ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻗﯿﺎم در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﯿﮑﺎر آﺷﮑﺎر ﻣﯿﺎن ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﺑﻮرژوازی
ﺑﻮد – م.
 -١٠ﻣﻨﻈﻮر ﺷﮑﺴﺖ ﻗﯿﺎم ﺧﻠﻖ در اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  ١٨۴٩در وﯾﻦ اﺳﺖ .از ﭘﯽ اﯾﻦ ﻗﯿﺎم ﻓﺮدﯾﻨﺎﻧﺪ اول اﻣﭙﺮاﻃﻮر
اﺗﺮﯾﺶ از وﯾﻦ ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻃﯽ ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از ﺳﮫ ھﻔﺘﮫ ﺑﮫ دﺳﺖ دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎی ﺧﺮده ﺑﻮرژوا اﻓﺘﺎد ﮐﮫ ﻣﻮرد
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮدﻧﺪ – م.
 -١١ﯾﻌﻨﯽ اوﺿﺎع و اﺣﻮال اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ در آن اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه دارای ﭼﻨﺎن اھﻤﯿﺖ ﻗﺎﻃﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎﻧﮫ در آن ﺷﺮاﯾﻂ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ ،وﻟﻮ ﺑﮫ ﺷﮑﺴﺖ ھﻢ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ،آن ﭼﻨﺎن » ﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎر از ﮐﺎر
درﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ اھﻤﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﮐﻤﯽ از ﯾﮏ ﭘﯿﺮوزی آﺳﺎن ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺪارد – «.م.
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ﺳﺎزد ﺑﮫ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ واداﺷﺖ و ﺧﻼﺻﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﺷﻌﺎر زﯾﺮﯾﻦ داﻧﺘﻮن ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﮫ ﺧﻮد دﯾﺪه اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد:
“de l’audace , de l’audace , encore de l’audace” ١٢
اوت  - ١٨۵١ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ١٨۵٢
ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ – از ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﮫ » دی ورﻟﺪ « ﺑﺎ ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ
ﻟﻨﺪن ،ژوﺋﯿﮫ ﺳﺎل ١٨٧١
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر :ﺑﮫ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ در ﮐﺸﻮرم اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﮫ ھﺮ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،از
ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻘﻼب ﻗﮭﺮآﻣﯿﺰ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ آﻣﺪ .ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﻠﻮب اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﻣﯿﺘﯿﻨﮕﮭﺎ و در
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻗﻠﯿﺖ ﺑﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺪل ﻧﺸﻮد ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺎرﮐﺲ :ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺑﮫ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﺑﻮرژوازی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻃﯽ دوراﻧﯽ ﮐﮫ
اﻧﺤﺼﺎر ﺣﻖ رأی را در دﺳﺖ داﺷﺘﮫ ھﻤﯿﺸﮫ آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﺑﺮاز
ﮐﺮده اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ھﺮ ﻟﺤﻈﮫای ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﻮرژوازی در ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای آن اھﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ
ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ در اﻗﻠﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮده داران روﺑﺮو ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ.
ﻟﻨﯿﻦ – از » ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات روﺳﯿﮫ «
 ...ﺗﺤﻘﻖ آزادی واﻗﻌﯽ ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ در ﮔﺮو ﯾﮏ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺒﺎت آن را
ﻣﺠﻤﻮع ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد ،اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ رﻓﺎه
واﻗﻌﯽ و رﺷﺪ آزاد و ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ ﮐﻠﯿﮫ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ.
 (٨اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﻃﺒﻘﺎت و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی را ﺑﮫ ﮐﻠﯽ از ﻣﯿﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮد.
 (٩ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺬﯾﺮد ،ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﭼﻨﮓ آورد ﺗﺎ ﺑﮫ
ﮐﻤﮏ آن ﺑﺮ اوﺿﺎع ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاﻧﻌﯽ را ﮐﮫ در راه رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ھﺪف ﻋﺎﻟﯿﮫ اش
ﻗﺮار دارد ﺑﺮاﻧﺪازد .دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﺷﺮط ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻻزم اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺖ.
ﻓﻮرﯾﮫ ﺳﺎل ١٩٠٢

 -١٢ﺗﮭﻮر ،ﺗﮭﻮر و ﺑﺎز ھﻢ ﺗﮭﻮر – م.
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ﻟﻨﯿﻦ – » ﺟﻨﮓ ﭼﺮﯾﮑﯽ «
ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﺟﺪی ﺣﺰب ﻣﺎ و ﺗﻮده ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﮫ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎرھﺎ ﺑﻄﻮر ﮔﺬرا ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﯾﻢ و اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﻃﺒﻖ وﻋﺪهای ﮐﮫ دادهاﯾﻢ،
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮ ﺑﯿﺎن دارﯾﻢ.
١
ﻣﻄﻠﺐ را از آﻏﺎز ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای ھﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﭼﮫ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺮﻟﻮﺣﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺌﻠﮫ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺷﮑﺎل ﻣﺒﺎرزه ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ؟ اوﻻ وﺟﮫ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮫ اﺷﮑﺎل اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
در آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺟﻨﺒﺶ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه واﺑﺴﺘﮫ ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد .ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ و ﺿﻤﻨﺎً آﻧﮭﺎ را »اﺧﺘﺮاع« ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﺷﮑﻠﮭﺎﯾﯽ از
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﻮد ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﯽ دھﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﯽ دھﺪ و ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑﺪل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﻓﺮﻣﻮل
ﺗﺠﺮﯾﺪی ،ﺑﺎ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﻧﺴﺨﮫ آﺋﯿﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﮫ اﮐﯿﺪاً ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﮋوھﺶ دﻗﯿﻖ ﻣﺒﺎرزه
ﺟﺎری ﺗﻮدهھﺎﺳﺖ ﮐﮫ ھﻢ روﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻨﺒﺶ و رﺷﺪ آﮔﺎھﯽ ﺗﻮدهھﺎ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺤﺮاﻧﮭﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،داﺋﻤﺎً ﺷﯿﻮهھﺎی ﺗﺎزه و دم ﺑﮫ دم ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮی از دﻓﺎع و ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ
آورد .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ھﯿﭻ ﺷﮑﻠﯽ از ﻣﺒﺎرزه را ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ رد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﮫ
ھﯿﭻ وﺟﮫ ﺧﻮد را ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ اﺷﮑﺎﻟﯽ از ﻣﺒﺎرزه ﮐﮫ ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ و ﻣﻮﺟﻮد ھﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﺷﮑﺎل ﺗﺎزهای
از ﻣﺒﺎرزه ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای رزﻣﻨﺪﮔﺎن دوران ﻣﻌﯿﻦ ھﻨﻮز ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ – اﮔﺮ ﺑﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ – در ﻣﮑﺘﺐ ﻋﻤﻞ ﺗﻮدهھﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد
و ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ دﻋﻮی آن ﻧﺪارد ﮐﮫ ﺷﮑﻞ ھﺎﯾﯽ از ﻣﺒﺎرزه را ﮐﮫ »ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزان« دور اﻓﺘﺎده از
زﻧﺪﮔﯽ اﺧﺘﺮاع ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﮫ ﺗﻮدهھﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزد .ﻣﺜﻼ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ھﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﯽ اﺷﮑﺎل اﻧﻘﻼب
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺤﺮان آﯾﻨﺪه ،ﺷﮑﻞ ھﺎی ﺗﺎزهای از ﻣﺒﺎرزه را ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن
ﺧﻮاھﺪ داد ﮐﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ آﻧﮭﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺛﺎﻧﯿﺎً ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺷﮑﻞ ھﺎی ﻣﺒﺎرزه از ﻧﻈﺮﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺸﺨﺺ ،ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی درک
ﻧﮑﺮدن اﻟﻔﺒﺎی ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ اﺳﺖ .در ﻟﺤﻈﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻠﯽ ،وﺿﻊ ﻣﻌﯿﺸﺖ و ﻏﯿﺮه ،اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﻣﺒﺎرزه در رده اول
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻋﻤﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ آن ،اﺷﮑﺎل ﻓﺮﻋﯽ و درﺟﮫ دوم
ﻣﺒﺎرزه ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ﺧﻮد دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای دادن ﭘﺎﺳﺦ آری ﯾﺎ ﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﺆال
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻗﺒﻮل ﯾﺎ رد ﯾﮏ ﺷﯿﻮه ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ،ﺑﺪون ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ وﺿﻊ ﻣﺸﺨﺺ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻌﯿﻦ در
ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻣﻌﯿﻦ ﺗﮑﺎﻣﻞ آن ،ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺪول ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﺳﺖ.
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ دو ﺣﮑﻢ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻋﻤﺪهای ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ رھﻨﻤﻮن ﻗﺮار دھﯿﻢ .ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ در اروﭘﺎی
ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎری در ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ .ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ
اروﭘﺎ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺎرﯾﺴﻢ و ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ را در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﮑﻞ ھﺎی ﻋﻤﺪه ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد و
ھﻤﯿﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻗﯿﺎم را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﺿﺎع
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و اﺣﻮال ﮐﺎﻣﻼ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ آن را ،ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﻮرژواھﺎی ﻟﯿﺒﺮال از ﻗﻤﺎش ﮐﺎدﺗﮭﺎ ١٣و
ﺑﺰزاﮔﻼوﺗﺲ ھﺎی روﺳﯽ ١٤ﺑﭙﺬﯾﺮد .در ﺳﺎﻟﮭﺎی ھﻔﺘﺎد ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﻋﺘﺼﺎب
ھﻤﮕﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﮐﺴﯿﺮ اﻋﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﮫای ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﺘﻮان
ﺑﻮرژوازی را از ﻃﺮﯾﻖ ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﻮراً ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎﺧﺖ ،رد ﻣﯽ ﮐﺮد وﻟﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ
اﻋﺘﺼﺎب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮدهای را )ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﮫ روﺳﯿﮫ در ﺳﺎل  (١٩٠۵ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از
وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺒﺎرزه ﮐﮫ ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﯿﻦ ﺿﺮور اﺳﺖ ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ
در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭼﮭﻞ ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎرﯾﮑﺎدی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻗﺮن ﺑﮫ
ﻋﻠﻞ ﻣﻌﯿﻨﯽ آن را رد ﻣﯽ ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻗﯿﺎم ﻣﺴﮑﻮ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﮐﺎرل ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ در ﺟﺮﯾﺎن
آن ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺑﺎرﯾﮑﺎدی ﺟﺪﯾﺪی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻧﻈﺮﯾﮫ اﺧﯿﺮ و
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎرﯾﮑﺎدی ،اﻋﻼم داﺷﺖ.
٢
از اﺛﺒﺎت اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﻋﺎم ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب روﺳﯿﮫ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ .ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
اﺷﮑﺎﻟﯽ از ﻣﺒﺎرزه را ﮐﮫ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻋﺮﺿﮫ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ :در اﺑﺘﺪا اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎرﮔﺮان ) ١٨٩۶ﺗﺎ  (١٩٠٠ﺳﭙﺲ ﺗﻈﺎھﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ) ١٩٠١و
 ،(١٩٠٢ﺷﻮرﺷﮭﺎی دھﻘﺎﻧﯽ ) ،(١٩٠٢آﻏﺎز اﻋﺘﺼﺎﺑﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮدهای ﺑﮫ ھﻤﺮاه اﺷﮑﺎل
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از درآﻣﯿﺰی آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﻈﺎھﺮات )ﺷﮭﺮ رﺳﺘﻮف در ﺳﺎل  ،١٩٠٢اﻋﺘﺼﺎﺑﮭﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل
 ١٩٠٣و  ٩ژاﻧﻮﯾﮫ ﺳﺎل  ،(١٩٠۵اﻋﺘﺼﺎب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی روﺳﯿﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮاردی از
ﻣﺒﺎرزات ﺑﺎرﯾﮑﺎدی ﻣﺤﻠﯽ )اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  ،(١٩٠۵ﻣﺒﺎرزات ﺑﺎرﯾﮑﺎدی ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻮدهھﺎ و ﻗﯿﺎم
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ )دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،(١٩٠۵ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ )آورﯾﻞ  -ژوﺋﻦ ﺳﺎل  ،(١٩٠۶ﻗﯿﺎﻣﮭﺎی
ﺑﺮﺧﯽ از واﺣﺪھﺎی ارﺗﺶ )ژوﺋﻦ  - ١٩٠۵ژوﺋﯿﮫ  ،(١٩٠۶ﻗﯿﺎﻣﮭﺎی دھﻘﺎﻧﯽ در ﺑﺨﺸﮭﺎﯾﯽ از
ﮐﺸﻮر )ﭘﺎﺋﯿﺰ  - ١٩٠۵ﭘﺎﺋﯿﺰ .(١٩٠۶
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ اوﺿﺎع ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺳﺎل  ١٩٠۶از ﻧﻈﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺷﮑﺎل ﻣﺒﺎرزه ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ.
ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎرزهای ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن در ﺻﺪد »ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ« ﺑﺮآﻣﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ
دﺳﺘﮫھﺎی ﻣﺠﺎزات »ﺑﺎﻧﺪ ﺳﯿﺎه« ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﯿﺸﯿﻨﻒ در ﺑﮭﺎر  ١٩٠٣ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺗﺎ
ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﺳﺪﻟﺘﺴﮫ در ﭘﺎﺋﯿﺰ  ١٩٠۶اداﻣﮫ داﺷﺖ .در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺪت ﺗﺸﮑﯿﻞ دﺳﺘﮫھﺎی ﻣﺠﺎزات »ﺑﺎﻧﺪ
ﺳﯿﺎه« و ﺣﻤﻼت ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﯾﮭﻮدﯾﮭﺎ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن و ﮐﺎرﮔﺮان آﮔﺎه داﺋﻤﺎً در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﮫ
و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻮد .وﺣﺸﯿﮕﺮی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﮫ دﺳﺘﮫھﺎی »ﺑﺎﻧﺪ ﺳﯿﺎه« ﺑﮫ وﺣﺸﯿﮕﺮی اوﺑﺎﺷﺎن ﺧﺮﯾﺪه ﺷﺪه
اﺿﺎﻓﮫ ﮔﺮدﯾﺪ و ﮐﺎر ﺑﮫ اﻋﺰام ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﮫ در روﺳﺘﺎھﺎ و ﺷﮭﺮھﺎ ﮐﺸﯿﺪ،
روی رﯾﻞ ھﺎی راه آھﻦ ﻗﻄﺎرھﺎی ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﮐﻮب ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪﻧﺪ و ﻏﯿﺮه و ﻏﯿﺮه.

 -١٣ﮐﺎدﺗﮭﺎ ﻋﻨﻮان اﺧﺘﺼﺎری اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﺑﻮرژوا ﻟﯿﺒﺮال روﺳﯿﮫ در دوران ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺑﻮد .ﻧﺎم
ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺣﺰب ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از »ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ھﻮادار ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« .ﻟﻔﻆ ﮐﺎدت از ﺣﺮوف اول ﻋﻨﻮان اﯾﻦ
ﺣﺰب و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﺟﻨﺎس ﻟﻔﻈﯽ آن ﺑﺎ  Cadetﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ﺧﻮد ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮑﺪه اﻓﺴﺮی دوران روﺳﯿﮫ
ﺗﺰاری ﺑﻮد ،اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -١٤ﺑﺰزاﮔﻼوﺗﺲ ھﺎ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﮔﺮوھﯽ از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻧﯿﻤﮫ ﮐﺎدت و ﻧﯿﻤﮫ ﻣﻨﺸﻮﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺳﺎل
 ١٩٠۶در ﭘﻄﺮزﺑﻮرگ ﻣﺠﻠﮫای ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑﺰزاﮔﻼوﯾﮫ  Bezzaglavieﯾﻌﻨﯽ »ﺑﯽ ﻋﻨﻮان« اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽ دادﻧﺪ و از
روﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎی روﺳﯿﮫ و روﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
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اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻋﺎم ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﭘﺪﯾﺪهای از اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻋﺎم ﮐﮫ ﺑﻤﺜﺎﺑﮫ ﯾﮏ
ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ در درﺟﮫ دوم و ﻣﺮﺗﺒﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ اھﻤﯿﺖ ﻗﺮار دارد ،ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟ اﺷﮑﺎل ،ﻋﻠﻞ و زﻣﺎن ﭘﯿﺪاﯾﺶ آن ﮐﺪام اﺳﺖ؟
ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺳﻌﮫ آن ،اھﻤﯿﺖ آن در ﺣﺮﮐﺖ ﻋﺎم اﻧﻘﻼب و راﺑﻄﮫ اش ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﮫ
ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮔﺮدﯾﺪه و رھﺒﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻨﮭﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺲ
از ﻃﺮح رﯾﺰی زﻣﯿﻨﮫ ﻋﺎم ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه اﮐﻨﻮن ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
ﭘﺪﯾﺪهای ﮐﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻣﺎﺳﺖ ،ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ اﻓﺮاد و ﯾﺎ
ﮔﺮوھﮭﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﮭﺎ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺸﯽ
دﯾﮕﺮ )ﮐﮫ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮاﺣﯽ روﺳﯿﮫ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ( ﺑﮫ ھﯿﭻ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ دو ھﺪف ﻣﺨﺘﻠﻒ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﮭﺎ را دﻗﯿﻘﺎً از ھﻢ
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺮد :ھﺪف اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه اوﻻ ﻗﺘﻞ اﻓﺮاد ،رؤﺳﺎ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﭘﻠﯿﺲ و ارﺗﺶ اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﯿًﺎ
ﻣﺼﺎدره ﭘﻮل دوﻟﺖ ﯾﺎ اﻓﺮاد .ﭘﻮل ھﺎی ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ،ﺑﺨﺸﯽ ﺑﮫ ﺣﺰب ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﺨﺸﯽ
ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﺗﮭﯿﮫ اﺳﻠﺤﮫ و ﺗﺪارک ﻗﯿﺎم و ﺑﺨﺸﯽ ھﻢ ﺑﺮای ﻧﮕﮭﺪاری اﻓﺮادی ﮐﮫ ﻣﺒﺎرزه
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ ،ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﻮﻟﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ھﺎی ﮐﻼن ﺑﮫ
دﺳﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ )ﺑﯿﺶ از  ٢٠٠٠٠٠روﺑﻞ در ﻗﻔﻘﺎز و  ٨٧۵٠٠٠روﺑﻞ در ﻣﺴﮑﻮ( در درﺟﮫ اول در
اﺧﺘﯿﺎر اﺣﺰاب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از آن ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه و در ﻣﻮاردی ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﺟﮭﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﺼﺎدره ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪ .ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﺒﺎرزه در ﺳﺎل
 ،١٩٠۶ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ از ﻗﯿﺎم دﺳﺎﻣﺒﺮ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﻧﻤﻮد .ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ درﮔﯿﺮی
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ و ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﻘﺮ ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺑﯿﮑﺎری در ﺷﮭﺮ و روﺳﺘﺎ از ﺟﻤﻠﮫ دﻻﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
در ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﺒﺎرزه ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺗﻨﮭﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺪااﻓﺘﺎده ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻟﻤﭙﻦ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﯾﺎ ﮔﺮوھﮭﺎی آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎرزه را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﮑﻞ ﻋﻤﺪه و ﺣﺘﯽ ﺗﻨﮭﺎ
ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎرزه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،اﯾﺠﺎد واﺣﺪھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ارﺗﺸﯽ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﮔﺮوھﮭﺎی ﻣﺠﺎزات »ﺑﺎﻧﺪ ﺳﯿﺎه« )در ﺳﺪﻟﺘﺴﮫ( و دادﮔﺎھﮭﺎی ﺻﺤﺮاﺋﯽ ،اﺷﮑﺎل ﻣﺒﺎرزه ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﺘﺒﺪادی ﺑﺮای »ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ« ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ ﺑﻮدﻧﺪ.
٣
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺘﺪاول ﻣﺒﺎرزهای ﮐﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دارد ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ:
اﯾﻦ آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻼﻧﮑﯿﺴﻢ اﺳﺖ ،ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت از ﻃﺮف اﻓﺮادی دﻧﺒﺎل
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ از ﺗﻮده ﺟﺪا ھﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺪ در روﺣﯿﮫ ﮐﺎرﮔﺮان دارد ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ وﺳﯿﻊ
ﻣﺮدم را از آﻧﮭﺎ ﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺟﻨﺒﺶ را ﺑﮫ ھﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ و ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﺿﺮر ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
در ﻣﯿﺎن ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﮫ ھﺮ روز روزﻧﺎﻣﮫھﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﺜﺎﻟﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻇﺎھﺮًا
ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد.
وﻟﯽ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺜﺎﻟﮭﺎ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ھﺴﺘﻨﺪ؟ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻟﺘﻮﻧﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ
ﮐﮫ در آن ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﯽ از ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .در آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺮﯾﮫ ﻧﻮﯾﮫ
ورﻧﯿﺎ )در ﺷﻤﺎره  ٩و  ١٢ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ( ﻋﻠﯿﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﺘﻮﻧﯽ ﺷﮑﻮه ﺳﺮاﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﺰب
ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات ﻟﺘﻮﻧﯽ )ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات روﺳﯿﮫ( ﻧﺸﺮﯾﮫ ﺧﻮد را
ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ در  ٣٠٠٠٠ﻧﺴﺨﮫ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺑﺨﺶ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﮫ ﻧﺎم ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺘﻞ
آﻧﮭﺎ وﻇﯿﻔﮫ ھﺮ اﻧﺴﺎن ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪی اﺳﺖ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ھﺮ ﮐﺲ ﺑﮫ ﭘﻠﯿﺲ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
٢٧

»دﺷﻤﻦ اﻧﻘﻼب« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﻗﺘﻠﺶ ﻣﺠﺎز ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ داراﺋﯿﺶ
ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل ﺿﺒﻂ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺮدم ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
رﺳﯿﺪ ﻣﮭﺮ و اﻣﻀﺎ ﺷﺪه ﺑﮫ ﺣﺰب ﭘﻮل ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .در آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺴﻮﯾﮫ ﺣﺴﺎب ﺣﺰب از  ۴٨٠٠٠روﺑﻞ
درآﻣﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ  ۵۶٠٠روﺑﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ﻟﯿﺒﺎوا اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺎدره ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻠﺤﮫ
ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ ﻧﺸﺮﯾﮫ ﻧﻮﯾﮫ ورﻧﯿﺎ از اﯾﻦ »ﻣﻘﺮرات اﻧﻘﻼﺑﯽ« و اﯾﻦ »ﺣﮑﻮﻣﺖ وﺣﺸﺖ
زا« ﺷﺪﯾﺪاً ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺟﺮأت ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎی ﻟﺘﻮﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ ،ﺑﻼﻧﮑﯿﺴﻢ و ﯾﺎ
ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﺪھﺪ .ﭼﺮا؟ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ در اﯾﻨﺠﺎ راﺑﻄﮫ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﯿﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﻣﺎه
دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺑﮫ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻣﺠﺪداً در ﺣﺎل ﺗﺪارک اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ اﺳﺖ .اﮔﺮ روﺳﯿﮫ را در
ﻣﺠﻤﻮع در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﮫای ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ وﺟﻮد دارد .ﺗﺮدﯾﺪی
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﺒﺎرزات »ﭼﺮﯾﮑﯽ« ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻌﺪ از دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺤﺮان
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻠﮑﮫ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ارﺗﺒﺎط دارد .ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻗﺪﯾﻢ روﺳﯿﮫ ﮐﺎر
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺗﻮﻃﺌﮫ ﮔﺮ ﺑﻮد ،اﮐﻨﻮن ﻣﺒﺎرزه ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه از ﻃﺮف ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺒﺎرز و ﯾﺎ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺪون ﺷﻐﻞ رھﺒﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ اﻓﺮادی ﮐﮫ اﻓﮑﺎرﺷﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ھﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ
ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﺑﻼﻧﮑﯿﺴﻢ و آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﻨﮕﺎم ﻗﯿﺎم،
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻟﺘﻮﻧﯽ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﮫ ھﺴﺘﯿﻢ ،ﭘﻮﭼﯽ اﯾﻦ ﺷﻌﺎرھﺎی از ﺑﺮ ﺷﺪه ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.
ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺜﺎل ﻟﺘﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ روﺷﻨﯽ درک ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺟﻨﮓ ﭼﺮﯾﮑﯽ،
ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ راﺑﻄﮫ آن ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ – ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ – ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣﺪ
ﻧﺎدرﺳﺖ ،ﻏﯿﺮﻋﻠﻤﯽ و ﻏﯿﺮﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺒﺎرزه را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و داﻧﺴﺖ ﮐﮫ
ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺬار ﻣﯿﺎن ﻗﯿﺎﻣﮭﺎی ﺑﺰرگ دارای ﭼﮫ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ درک ﮐﺮد ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﺪام ﯾﮏ از اﺷﮑﺎل ﻣﺒﺎرزه ﺿﺮورﺗﺎً ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ﻧﻤﯽ ﺗﻮان و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﮫ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ
آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ ،ﺗﺎراج ،ﺗﺠﺎوزات و زﯾﺎده روی اوﺑﺎش ،ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﮫ ورد زﺑﺎن ﮐﺎدت ھﺎ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﻧﺸﺮﯾﮫ ﻧﻮﯾﮫ ورﻧﯿﺎ اﺳﺖ ،از ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻃﻔﺮه رﻓﺖ!
ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﺎر ﻣﺎ را ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣﺪ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻌﺪ از دﺳﺎﻣﺒﺮ  ١٩٠۵ﯾﻌﻨﯽ در دوره ﻣﺠﺎزاﺗﮭﺎی »ﺑﺎﻧﺪ ﺳﯿﺎه« و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺻﺎدق
اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ دورهای ﭼﮫ ﭼﯿﺰ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺟﻨﺒﺶ را ﺑﯿﺶ از ھﻤﮫ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﻧﺒﻮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖ
و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه ﭼﺮﯾﮑﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ؟ ﻣﺮﮐﺰ روﺳﯿﮫ را ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ ﻟﮭﺴﺘﺎن و
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻟﺘﻮﻧﯽ .ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﺒﺎرزات ﭼﺮﯾﮑﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﻏﺮب روﺳﯿﮫ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ
ﺑﯿﺸﺘﺮ رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ در ﻣﺠﻤﻮع ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺑﻄﻮر
ﻣﺸﺨﺺ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ در روﺳﯿﮫ ﻣﺮﮐﺰی از ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮزی ﻏﺮب ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺸﮑﻞ ﯾﺎﻓﺘﮫ
اﺳﺖ .ﻣﺎ اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارﯾﻢ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﻟﮭﺴﺘﺎن و ﻟﺘﻮﻧﯽ در اﺛﺮ ﺟﻨﮕﮭﺎی ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﮐﻤﺘﺮی دارد .ﻧﮫ ،اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﺟﻨﮓ
ﭼﺮﯾﮑﯽ در اﯾﺠﺎد ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ در ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﺎل  ١٩٠۶روﺳﯿﮫ ﮔﻨﺎھﯽ
ﻧﺪارد.
در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ اﻏﻠﺐ ﺑﮫ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﻣﻠﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﺷﺎره ﺑﮫ روﺷﻨﯽ ﺿﻌﻒ اﺳﺘﺪﻻﻻت
ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﮫ را ﺑﺮﻣﻼ ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﮔﺮ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﻣﻠﯽ ﻋﻤﺪه ھﺴﺘﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ،
ﺑﻼﻧﮑﯿﺴﻢ ﯾﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ – و ﯾﺎ ﮔﻨﺎھﺎن ﺧﺎص و ﻋﺎم روﺳﯽ – ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ دﯾﮕﺮی در ﺑﯿﻦ
اﺳﺖ .آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم ،ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﯿﻨﯽ آن ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ! آﻧﻮﻗﺖ ﻣﺸﺎھﺪه
٢٨

ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ اﺧﺘﻨﺎق ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﺗﻀﺎد آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﭼﯿﺰی را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
زﯾﺮا اﯾﻨﮭﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﯽ ھﻢ ھﻤﻮاره وﺟﻮد داﺷﺘﮫاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺟﻨﮓ ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺗﺎزه در دوره
ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺧﺘﻨﺎق ﻣﻠﯽ و ﺗﻀﺎد آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﻠﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از
ﻧﻘﺎط ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺟﻨﮓ ﭼﺮﯾﮑﯽ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻧﻘﺎط وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ در
ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﮫ اﺧﺘﻨﺎق ﻣﻠﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاھﺪ داد ﮐﮫ ﻧﮫ
اﺧﺘﻨﺎق ﻣﻠﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ ﺟﻨﺒﺶ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزه ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﺷﮑﻞ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺒﺎرزه ،زﻣﺎﻧﯽ ﺿﺮورت ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮدهای در آﺳﺘﺎﻧﮫ ﻗﯿﺎم ﻗﺮار
دارد و ﻓﻮاﺻﻞ ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎدی ﺑﯿﻦ »ﻧﺒﺮدھﺎی ﻋﻈﯿﻢ« ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﭼﺮﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ اﯾﻦ ﺿﻌﻒ ﺣﺰب اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ
رھﺒﺮی اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ دﺷﻨﺎﻣﮭﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺎ روﺳﮭﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭼﺮﯾﮑﯽ در
راﺑﻄﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮار دارد ﮐﮫ در روﺳﯿﮫ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺨﻔﯽ ،ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ﺗﺸﮑﻞ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ ﭼﺮﯾﮑﯽ
وﺟﻮد دارد ﮐﮫ واﻗﻌﺎً ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺣﺰب را ﺑﮫ ھﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ درک ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﮐﺪام
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻨﮓ ﭼﺮﯾﮑﯽ را ﺑﻮﺟﻮد آوردهاﻧﺪ ،ﻗﺎدر ھﻢ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻨﻔﯽ آن را
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .وﻟﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺪون ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اداﻣﮫ دارد .ﻋﻠﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ
ﻣﺒﺎرزه را اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﮑﻮهھﺎی ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎرزات ﭼﺮﯾﮑﯽ در واﻗﻊ ﺷﮑﻮهھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
از ﺿﻌﻒ ﺣﺰب ﻣﺎ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻗﯿﺎم ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
آﻧﭽﮫ درﺑﺎره ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮔﻔﺘﯿﻢ ،در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻨﮓ ﭼﺮﯾﮑﯽ در روﺣﯿﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺰ
ﺻﺎدق اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﭼﺮﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ در روﺣﯿﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺪ ﻣﯽ ﮔﺬارد ،ﺑﻠﮑﮫ اﯾﻦ ﻋﺪم
ﺗﺸﮑﯿﻼت ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭼﺮﯾﮑﯽ و اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ رھﺒﺮی اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت در
دﺳﺖ ﺣﺰب ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﺎ ھﺮﮔﺰ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﭼﺮﯾﮑﯽ و ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺘﻦ ﺑﮫ آن ،اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺪ را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﯿﻢ زﯾﺮا اﯾﻦ اﺣﮑﺎم و دﺷﻨﺎﻣﮭﺎ ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ
ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ﭘﺪﯾﺪهای را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ،از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﮔﻔﺘﮫ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ :اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺎ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﻏﯿﺮﻋﺎدی را ﮐﮫ دارای ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺪ روﺣﯽ اﺳﺖ از ﺑﯿﻦ
ﺑﺒﺮﯾﻢ ،ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ دﻟﯿﻞ آن ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﻮد ﺣﺰب ﺑﮫ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮﻋﺎدی دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻮرژوا ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ و ﻧﮫ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ زﯾﺮا ﯾﮏ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر
ﻣﻄﻠﻖ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ و ﯾﺎ ﺟﻨﮓ ﭼﺮﯾﮑﯽ را ﮐﮫ ﺷﮑﻠﯽ از ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ ،ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﺑﻨﺎﻣﺪ و
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در ھﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ دارای ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺪ روﺣﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ از ﻣﻮﺿﻊ
ﻣﺒﺎرزات ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﮫ از ﻣﻮﺿﻊ ﺻﻠﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺤﺮان ھﺎی
ﻋﻤﯿﻖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ ﺑﯿﻦ دو ﺑﺨﺶ ﺟﺎﻣﻌﮫ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻠﯽ ھﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﻣﻮﺿﻊ ﺟﻨﮓ
داﺧﻠﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ھﺮ ﻧﻮع ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن اﺧﻼﻗﯽ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ از ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻣﺮدود
اﺳﺖ.
در دوران ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺣﺰب ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺣﺰﺑﯽ ﺟﻨﮕﺠﻮ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ھﯿﭻ
ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﻗﺒﻮل دارﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮ ﺟﻨﮓ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﻋﺪم اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ
اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎرزه را در اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻟﺤﻈﮫ ﻣﻌﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮای آن ﻧﯿﺰ دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻓﯽ آورد .ﺑﮫ
ﻧﻈﺮ ﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ از ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼ
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﺻﺮﯾﺤﺎً ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات ﻣﻨﻄﻘﮫ
ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ اﺻﻮل ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻌﺎرھﺎی
ﺗﻮ ﺧﺎﻟﯽ و ﮐﮭﻨﮫ ﺷﺪه ﻧﻈﯿﺮ آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ ،ﺑﻼﻧﮑﯿﺴﻢ و ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮار از ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ
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ﻋﯿﻨﯽ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﯾﺎ آن
ﺷﯿﻮه ﻧﺎدرﺳﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭼﺮﯾﮑﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻟﺤﻈﮫ از ﻃﺮف اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺳﺎزﻣﺎن در ﺣﺰب
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻟﮭﺴﺘﺎن اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺘﺮﺳﮑﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎ در ﺟﻨﮓ ﭼﺮﯾﮑﯽ
ﻋﻠﻢ ﮐﻨﺪ ،ﺷﺪﯾﺪًا ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ورزﯾﻢ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﮫای ﮐﮫ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺟﻨﮓ ﭼﺮﯾﮑﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽ ﮔﺮدد،
ﺑﺮﺧﻮردی اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﻤﻮد .ھﺮ ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﻣﺒﺎرزه ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﻄﺮات ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ
دارد ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ را ﮐﮫ دارای آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﮭﻨﮫ ﺣﺰب در اﺛﺮ ﮔﺬر ﺑﮫ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻮدهای )آژﯾﺘﺎﺳﯿﻮن( دﭼﺎر ﺑﯽ
ﻧﻈﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﻤﯿﺘﮫھﺎی ﻣﺎ ﺑﻌﺪاً در اﺛﺮ ﮔﺬر ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎی ﺗﻈﺎھﺮاﺗﯽ دﭼﺎر ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ھﺮ ﻋﻤﻞ
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ در ھﺮ ﺟﻨﮕﯽ ﻧﻄﻔﮫای از ﺑﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ در ﺻﻔﻮف ﻣﺒﺎرزﯾﻦ داﺧﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ از اﯾﻦ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﻨﮓ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﮭﺎ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ را ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﮓ
ﮐﺮدن را آﻣﻮﺧﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎﯾﯽ را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﻣﻐﺮور و از ﺧﻮد راﺿﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ :ﻣﺎ
آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،راھﺰن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،دزد ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،از اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﻣﺒﺮا ھﺴﺘﯿﻢ ،ﺟﻨﮓ ﭼﺮﯾﮑﯽ را رد
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،از ﺧﻮد ﺳﺆال ﻣﯽ ﮐﻨﻢ :آﯾﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد واﻗﻌﺎً ﺧﻮدﺷﺎن درک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟ در
ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر درﮔﯿﺮﯾﮭﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ »ﺑﺎﻧﺪ ﺳﯿﺎه« و ﺗﻮده ﻣﺮدم ﺟﺮﯾﺎن دارد .در ﻣﺮﺣﻠﮫ
ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻧﻘﻼب ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪهای اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻄﻮر
ﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﻮدی و ﻏﯿﺮ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ،و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻏﻠﺐ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﮫ
ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺿﻌﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻋﺪم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻣﻨﻄﻘﮫ از
رھﺒﺮی ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﻮدی اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽ ورزﯾﻢ .ﺑﺮای ﻣﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻮﺳﺎزی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﺪارد ،ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦ ھﺎ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات ﺑﮫ
ھﯿﭻ وﺟﮫ از اﯾﻦ ﻋﺪم آﻣﺎدﮔﯽ اﺣﺴﺎس ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﻏﺮور ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮدﺧﻮاھﺎﻧﮫ
ﺷﻌﺎرھﺎی ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ را ﮐﮫ در ﺟﻮاﻧﯽ درﺑﺎره آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ ،ﺑﻼﻧﮑﯿﺴﻢ ،و ﺗﺮورﯾﺴﻢ از ﺣﻔﻆ ﮐﺮدهاﻧﺪ،
ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﺟﮭﺎن ﺳﺨﺖ ﻣﯽ رﻧﺠﻢ.
ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺟﻨﮓ ﭼﺮﯾﮑﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی دارای آﮔﺎھﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺑﮫ داﺋﻢ اﻟﺨﻤﺮھﺎ و ﻟﻮﻣﭙﻦ ھﺎ
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺰب ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ھﯿﭻ ﮔﺎه
ﺟﻨﮓ ﭼﺮﯾﮑﯽ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﮭﺎ وﺳﯿﻠﮫ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ
وﺳﯿﻠﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع وﺳﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺎ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎ ھﻤﺎھﻨﮓ ﺷﺪه و از
ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻔﻮذ آﮔﺎھﯽ ﺑﺨﺶ و ﺗﺸﮑﻞ دھﻨﺪه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺻﯿﻘﻞ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺪون ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﺮط ﺗﻤﺎم
وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺒﺎرزه ،ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻮرژواﺋﯽ ﺑﮫ اﻗﺸﺎر ﻣﺎوراء و ﯾﺎ ﻣﺎدون ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ھﻤﮫ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ دﺳﺘﺨﻮش ﮐﻮران ﺣﻮادث ﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﻮدی ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ،
ﻣﺴﺦ و ﻓﺎﺳﺪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .اﻋﺘﺼﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ دﺳﺘﺨﻮش ﮐﻮران ﺣﻮادث ﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﻮدی ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ
»اﺗﺤﺎد« ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﮫ زﯾﺎن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ دﺳﺘﮫ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎز ﺑﻮرژوا در آن ﻧﺸﺴﺘﮫ و ﺑﮫ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ و ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ اﻣﺘﻌﮫای ﭼﻮن »آزادی
ﺧﻠﻖ«» ،ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ«» ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ« ،ﺟﻤﮭﻮرﯾﺨﻮاھﯽ ،آزاد اﻧﺪﯾﺸﯽ ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻھﺎی
ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ﻣﺴﺦ ﻣﯽ ﺷﻮد و روﺳﭙﯽ ﺧﺎﻧﮫ از ﮐﺎر درﻣﯽ آﯾﺪ .روزﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻣﺸﺎﻃﮫ ﮔﺮ
ﻣﮑﺎر و وﺳﯿﻠﮫای ﺑﺮای ﻓﺎﺳﺪ ﮐﺮدن ﺗﻮدهھﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﺒﺘﺬل ﺗﺮﯾﻦ
ﻏﺮاﯾﺰ ﺗﻮدهھﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﻏﯿﺮه و ﻏﯿﺮه .ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه،
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وﺳﯿﻠﮫای ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﻮار ﭼﯿﻦ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را از ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺸﺎر ﻣﺎوراء و ﯾﺎ ﻣﺎدون ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﻤﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺪ .ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ در دوران ﻣﺨﺘﻠﻒ از وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ را ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﮐﮫ دﻗﯿﻘﺎً ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ در راﺑﻄﮫ
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ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ.
۴
ﺗﻔﺎوت اﺷﮑﺎل ﻣﺒﺎرزه در اﻧﻘﻼب روﺳﯿﮫ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﺒﺎرزه در اﻧﻘﻼﺑﮭﺎی ﺑﻮرژوازی اروﭘﺎ در
ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮدن آن اﺳﺖ .ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٩٠٢ﻣﯽ ﮔﻔﺖ اﻧﻘﻼب آﯾﻨﺪه )ﺑﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎی
روﺳﯿﮫ( ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺧﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺒﺎرزهای ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻠﻖ
ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ آن ،ﺗﺎ اﻧﺪازهای اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﺎ در روﺳﯿﮫ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ اﻧﻘﻼﺑﮭﺎی ﺑﻮرژواﺋﯽ اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع وﺳﯿﻊ ﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه دوم ﻣﻮاﺟﮫ ھﺴﺘﯿﻢ .در
ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻖ ﺗﻌﺪاد دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ آﻧﮭﺎ ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
و ﻣﻮرد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻗﺸﺎر ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﻮرژوازی ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺟﺘﻨﺎب
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ دوره ،ﯾﻌﻨﯽ در دورهای ﮐﮫ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻤﺎم ﺧﻠﻖ را درﺑﺮ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ،ﻗﯿﺎم ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﮐﮭﻨﮫ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﻔﺮادی ﮐﮫ از ﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪودﻧﺪ درآﯾﺪ.
ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﯿﺎم ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را درﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ ﺑﯿﻦ دو ﺑﺨﺶ
ﻣﺮدم .ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﮕﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻧﺒﺮدھﺎی وﺳﯿﻊ ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرگ و ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی زد و ﺧﻮردھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻓﻮاﺻﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺎﺷﺪ – ﮐﮫ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ – ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺪاﻧﺪ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ را
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ آﻣﺎدﮔﯽ رھﺒﺮی ﺗﻮدهھﺎ را در ﻧﺒﺮدھﺎی ﻋﻈﯿﻢ و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن در زد و
ﺧﻮردھﺎی ﮐﻮﭼﮏ دارا ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ در دورهای ﮐﮫ ﻣﺒﺎرزات ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﮫ
ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺷﺪت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ در
آن ﻧﻘﺶ رھﺒﺮی را ﻧﯿﺰ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮد را آﻧﭽﻨﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ داده و
ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﮫ واﻗﻌﺎً ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﺟﻨﮕﻨﺪه ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ھﯿﭻ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ را ﺑﺮای ﺗﻀﻌﯿﻒ دﺷﻤﻦ
از دﺳﺖ ﻧﺪھﺪ.
 -١٥ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﮭﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات را اﻏﻠﺐ ﺑﮫ داﺷﺘﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﻄﺤﯽ ﺗﻌﺼﺐ آﻣﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭼﺮﯾﮑﯽ
ﻣﺘﮭﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﺑﺠﺎﺳﺖ ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ ﮐﮫ در ﻃﺮح ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭼﺮﯾﮑﯽ )رﺟﻮع ﺷﻮد
ﺑﮫ ﺷﻤﺎره » ٢ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮫ ﺣﺰﺑﯽ« و ﺑﮫ ﮔﺰارش ﻟﻨﯿﻦ درﺑﺎره ﮐﻨﮕﺮه( آن ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ھﺎ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ را ﺑﺮای ﻗﺒﻮل آن ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ :ﺿﺒﻂ داراﺋﯽ ھﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ
ﻣﺠﺎز ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺿﺒﻂ اﻣﻮال دوﻟﺘﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﺷﺮط ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺰب و ﺻﺮف اﻣﻮال ﺑﺮای ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﮭﺎی ﻗﯿﺎم ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﺮور ،ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺄﻣﻮران ﻗﻠﺪرﻣﻨﺶ دوﻟﺖ و اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل ﺑﺎﻧﺪھﺎی ﺳﯿﺎه ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ،
وﻟﯽ ﺑﮫ ﺷﺮط آﻧﮑﮫ :
 -١روﺣﯿﺎت ﺗﻮدهھﺎی ﻣﺮدم ﻣﺮاﻋﺎت ﮔﺮدد.
 -٢وﺿﻊ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺤﻞ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد.
 -٣دﻗﺖ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺮوی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﯿﮭﻮده ھﺪر ﻧﺮود.
ﻓﺮق ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻃﺮح و اﺻﻞ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫای ﮐﮫ در ﮐﻨﮕﺮه وﺣﺪت ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ ،ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ در آن ﺿﺒﻂ
اﻣﻮال دوﻟﺘﯽ ﻣﺠﺎز ﺷﻤﺮده ﻧﻤﯽ ﺷﺪ.
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ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﮫ دﺷﻮاری اﺳﺖ و آن را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ روزه اﻧﺠﺎم داد .ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﮫ ﺗﻤﺎم
ﺧﻠﻖ در ﻃﯽ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ،در ﺣﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺣﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ آﻣﻮزد،
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﮫ آﻧﭽﻨﺎن ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﮐﮫ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ از ﻋﮭﺪه اﻧﺠﺎم اﯾﻦ وﻇﯿﻔﮫ ﺑﺮآﯾﺪ.
ﻣﺎ ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ ادﻋﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮫ رﻓﻘﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﮐﺎر ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺷﮑﻠﯽ از
ﻣﺒﺎرزه را ﮐﮫ در ﻣﻐﺰ ﺧﻮد ﭘﺮوراﻧﺪهاﯾﻢ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ از ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ
اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺷﮑﻞ ﺟﻨﮓ ﭼﺮﯾﮑﯽ در ﭘﺮوﺳﮫ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ روﺳﯿﮫ ﭼﮫ ﻧﻘﺸﯽ را ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ از اﯾﻦ
ﻓﮑﺮ دور ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ ھﺮ اﻇﮭﺎر ﻧﻈﺮی را در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻋﻤﻞ ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮔﺮاﯾﺸﯽ در
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ .وﻟﯽ ﻣﺎ وﻇﯿﻔﮫ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺧﻮد در ﺑﮫ وﺟﻮد
آﻣﺪن ﻧﻈﺮﯾﮫ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺻﺤﯿﺢ درﺑﺎره اﺷﮑﺎل ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﮐﮫ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ
آﯾﻨﺪ ،ﺳﮭﯿﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺎ ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻣﻼﺣﻈﮫای ﻋﻠﯿﮫ ﭘﯿﺶ داورﯾﮭﺎ و
ﺷﻌﺎرھﺎی ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮﺧﻮرد ﺻﺤﯿﺢ ﮐﺎرﮔﺮان آﮔﺎه ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و
آﻧﮭﺎ را از ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺻﺤﯿﺢ راه ﺣﻞ ﺑﺎزﻣﯽ دارﻧﺪ ،ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﮫ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ.
 ٣٠دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ١٩٠۶
ﻟﻨﯿﻦ – از ﻣﻘﺎﻟﮫ » درﺑﺎره اﻧﻘﻼب ھﻤﮫ ﻣﻠﺖ «
اﻧﻘﻼب ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ ،ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻠﻤﮫ ،ﻓﻘﻂ آن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻣﻠﺖ را ﻓﺮاﮔﯿﺮد:
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب در ﮔﺮو اﺗﺤﺎد اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺮای ﭘﯿﮑﺎر
در راه ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی اﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ و اﯾﻦ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ از ھﻤﮫ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﮫ و ﯾﺎ
از ﻃﺒﻘﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ھﺪف ﻣﺸﺘﺮک دارﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ...
ﻣﻔﮭﻮم »اﻧﻘﻼب ھﻤﮫ ﻣﻠﺖ« ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ را ﺑﮫ ﺿﺮورت ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﻨﺪ ھﺪف ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺤﺪود ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ ،رھﻨﻤﻮن ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ را
ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﭘﻮﺷﯿﺪه داﺷﺘﻦ و ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ اھﻤﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در
ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﯾﺎ آن اﻧﻘﻼب ،ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻔﮭﻮم »اﻧﻘﻼب ھﻤﮫ ﻣﻠﺖ« ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺼﻮدی
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪول ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺟﻤﻠﮫ ﭘﺮدازی ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﮫ دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎی ﺧﺮده ﺑﻮرژوا
ﯾﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎی ﺧﺮده ﺑﻮرژوا اﺳﺖ.
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات ھﺎی ﺟﻨﺎح راﺳﺖ ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از آن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﮫ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ھﻢ روﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﻘﻼب ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ھﺮ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ واﻗﻌﯽ اﻧﻘﻼب ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :روی آوری ﺗﻮدهھﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ
ﺣﺼﻮل آﮔﺎھﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﺷﮑﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﺿﻊ ﮔﺮوھﺒﻨﺪی ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﺣﺰﺑﯽ و ھﻮﯾﺪاﯾﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺳﯿﻤﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺣﺰاب ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
ﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻠﯽ و ﺗﺠﺮﯾﺪی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ھﻤﯿﻦ ﺗﺠﺮﯾﺪی ﺑﻮدن ﻣﺒﮭﻢ و ﺗﺎرﯾﮏ
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺸﺨﺺ و دﻗﯿﻖ ﻃﺒﻘﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن.
ﻣﺜﻼ ھﻨﮕﺎم اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژواﯾﯽ روﺳﯿﮫ ،ﺑﺴﺎن ھﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژواﯾﯽ ،اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﺎ ﺷﻌﺎرھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﺸﺘﺮک ﯾﻌﻨﯽ »آزادی ﺳﯿﺎﺳﯽ« و »ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم« آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﻣﺸﺨﺺ اﯾﻦ
ﺷﻌﺎرھﺎ ﻓﻘﻂ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه و ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﺎﻣﮭﺎی ﻋﻤﻠﯽ در راه ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ »آزادی« و دادن
ﻣﺤﺘﻮی ﻣﻌﯿﻦ ﺑﮫ »دﻣﮑﺮاﺳﯽ« ﮐﮫ ﻟﻔﻆ آن ﺑﮫ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﯾﮏ ﮐﻼم ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺮ
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ﺗﻮدهھﺎی ﻣﺮدم و ﺑﺮ ﻃﺒﻘﺎت روﺷﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .در آﺳﺘﺎﻧﮫ و آﻏﺎز اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژواﯾﯽ ھﻤﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ :ھﻢ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،ھﻢ دھﻘﺎﻧﺎن ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﺷﮭﺮ و
ھﻢ ﺑﻮرژواھﺎی ﻟﯿﺒﺮال ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻼﮐﺎن ﻟﯿﺒﺮال .ﻓﻘﻂ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و در رھﮕﺬر
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻃﺒﻘﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از اﯾﻦ
»دﻣﮑﺮاﺳﯽ« آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻄﻠﺐ ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد :در اﯾﻦ رھﮕﺬر ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ،
ورﻃﮫ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ھﻤﯿﻦ »دﻣﮑﺮاﺳﯽ« ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ھﺴﺘﻨﺪ ،آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﻘﻂ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه و در رھﮕﺬر ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﻘﻼب روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﮫ ﯾﺎ ﻗﺸﺮ
»دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ« ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﻃﺒﻘﮫ ﯾﺎ ﻗﺸﺮ دﯾﮕﺮ دور ﺑﺮود و آﻧﮕﺎه ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم
ﺗﺤﻘﻖ ھﺪف ھﺎی »ﻣﺸﺘﺮک«)ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﻣﺸﺘﺮک( ،ﺗﺼﺎدﻣﺎت ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﯿﻮه ﺗﺤﻘﻖ آﻧﮭﺎ ،ﻣﺜﻼ
ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﯾﺎ آن درﺟﮫ و وﺳﻌﺖ و ﺗﻮاﻟﯽ ﻣﺮاﺣﻞ آزادی و ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻠﻖ و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﯿﻮه واﮔﺬاری زﻣﯿﻦ ﺑﮫ دھﻘﺎﻧﺎن و ﻏﯿﺮه ،ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ...
 ٢ﻣﮫ ﺳﺎل ١٩٠٧
ﻟﻨﯿﻦ – از ﻣﻘﺎﻟﮫ » ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و روﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﻢ «
 ...در زﻣﯿﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،روﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﻢ در واﻗﻊ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ در اﺻﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺌﻮری
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آزادی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ
دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻨﮫای ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد و ﺣﮑﻢ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ را
ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯿﮭﻦ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ در ﻣﺤﯿﻂ دﻣﮑﺮاﺳﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ »اراده
اﮐﺜﺮﯾﺖ« ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ ﻧﮫ دوﻟﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺷﻤﺮد و ﻧﮫ از
اﺗﺤﺎد و اﺋﺘﻼف ﺑﺎ ﺟﻨﺎح ھﺎی ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاه و ﺳﻮﺳﯿﺎل رﻓﺮﻣﯿﺴﺖ ﺑﻮرژوازی ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ ﺳﺮﺑﺎز
زد.
ﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ اﯾﺮادھﺎی روﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ از ﻧﻈﺮﯾﺎت دارای ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﮐﺎﻓﯽ
ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻟﯿﺒﺮال از دﯾﺮﺑﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ،ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ ھﻤﯿﺸﮫ دﻋﻮی
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺎرﯾﺴﻢ ﺑﻮرژواﯾﯽ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺣﻖ رأی و
ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک در اﻣﻮر دوﻟﺘﯽ دارﻧﺪ ،ﻃﺒﻘﺎت و ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را از ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﺎرﯾﺦ
اروﭘﺎ در ﻧﯿﻤﮫ دوم ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ و ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب روﺳﯿﮫ در آﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﮫ روﺷﻨﯽ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﭼﮫ اﻧﺪازه ﺑﯽ رﺑﻂ اﺳﺖ .آزادی در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
»دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ« از ﺗﻔﺎوت ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻤﯽ ﮐﺎھﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮ آن ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ .ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺎرﯾﺴﻢ ﻣﺎھﯿﺖ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻤﮭﻮری ھﺎی ﺑﻮرژواﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﮐﮫ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺘﻤﮕﺮی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ از ﻣﯿﺎن
ﻧﻤﯽ ﺑﺮد ﺑﻠﮑﮫ آن را ﻋﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺎرﯾﺴﻢ ﺑﮫ روﺷﻨﮕﺮی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺗﻮدهھﺎﯾﯽ ﺑﮫ
ﻣﺮاﺗﺐ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از آﻧﭽﮫ ﻗﺒﻼ در ﺣﻮادث ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ورزﯾﺪﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﺤﺮاﻧﮭﺎ و اﻧﻘﻼب ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮﻋﮑﺲ
ﺣﺪ اﻋﻼی ﺣﺪت ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ را ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺑﺮوز اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ھﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﻮادث ﭘﺎرﯾﺲ
در ﺑﮭﺎر ﺳﺎل  ١٨٧١و ﺣﻮادث روﺳﯿﮫ در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ١٩٠۵ﺑﺎ ﮐﻤﺎل وﺿﻮح ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﮐﺎر
ﺑﻄﻮر ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺪﺗﯽ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺑﻮرژوازی ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﭘﺮوﻟﺘﺮی ،ﺑﯽ
آﻧﮑﮫ ﻟﺤﻈﮫای ﺗﺰﻟﺰل و ﺗﺮدﯾﺪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دھﺪ ،ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻧﯿﺮوھﺎی ارﺗﺶ
٣٣

اﺟﻨﺒﯽ ﮐﮫ وﻃﻨﺶ را وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد .ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﭘﯽ ﻧﺒﺮد ﮐﮫ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ
دروﻧﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺎرﯾﺴﻢ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺴﻢ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺣﻞ دﻋﻮا را از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﮫ
اﻋﻤﺎل ﻗﮭﺮ در ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻊ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰﺗﺮ از ادوار ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،ھﯿﭽﮕﺎه ﻧﺨﻮاھﺪ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ اﯾﻦ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺎرﯾﺴﻢ ﺑﮫ ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺑﭙﺮدازد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺗﻮدهھﺎی ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺮوزی آﻓﺮﯾﻦ در ﭼﻨﯿﻦ »دﻋﻮاھﺎﯾﯽ« ﺑﻄﻮر واﻗﻌﯽ آﻣﺎده ﺳﺎزد
...
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮﭼﮏ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﻟﺰاﻣﺎً ﻣﻮﺟﺐ
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﮫ »ﻻﯾﮫھﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ« ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد )واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎ ،ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﮐﺎر در
ﺧﺎﻧﮫ ،ﮐﺎرﮔﺎھﮭﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﮭﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺑﺰرگ ،ﻣﺜﻼ ﺻﻨﺎﯾﻊ دوﭼﺮﺧﮫ ﺳﺎزی و اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺳﺎزی و ﻏﯿﺮه( .اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﺟﺪﯾﺪ
ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ﺧﻮد ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺻﻔﻮف ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﺧﺮده ﺑﻮرژواﯾﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﮫ ﺻﻔﻮف اﺣﺰاب ﺑﺰرگ ﮐﺎرﮔﺮی رﺧﻨﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ وﻗﻮع اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ
ﻣﻨﻮال ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا اﺷﺘﺒﺎه ﻓﺎﺣﺸﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم »ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل« ﭘﺮوﻟﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﮫ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺤﺚ و ﻣﺸﺎﺟﺮه ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺗﺌﻮری ﻣﺎرﮐﺲ و آﻧﭽﮫ ﮐﮫ اﮐﻨﻮن
ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺰﺋﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در ﻋﺮﺻﮫ ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭼﻮن اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮھﺎی ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ و ﺑﺮوز اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮ زﻣﯿﻨﮫ آﻧﮭﺎ ،ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻃﺒﻘﮫ
ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﭙﺲ در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺑﺲ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و آن ھﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﺑﮫ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﺟﻨﺒﮫ ﺣﺎد ﺧﻮاھﺪ داد و ﺗﻤﺎم اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮھﺎ را روی
ﻧﮑﺎﺗﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪن روش ﺗﻮدهھﺎ اھﻤﯿﺖ ﻓﻮری و ﻓﻮﺗﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ
داﺷﺖ و در ﮔﺮﻣﺎﮔﺮم ﭘﯿﮑﺎر ﻣﺎ را وادار ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ دﺷﻤﻦ را از دوﺳﺖ ﺟﺪا ﺳﺎزﯾﻢ و ﺑﺮای
وارد آوردن ﺿﺮﺑﺎت ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ،ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ﺑﺪ را ﺑﮫ دور اﻧﺪازﯾﻢ.
ﻣﺒﺎرزات اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻠﯿﮫ روﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﻢ ﻓﻘﻂ ﭘﯿﺶ درآﻣﺪ
ﻧﺒﺮدھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺘﺮگ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ رﻏﻢ ﺗﻤﺎم دو دﻟﯽ ھﺎ و ﺿﻌﻒ ھﺎی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺮده
ﺑﻮرژوا ﺑﮫ ﺳﻮی ﭘﯿﺮوزی ﮐﺎﻣﻞ اﻣﺮ ﺧﻮد ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود.
ﻣﺎرس  -آورﯾﻞ ﺳﺎل ١٩٠٨
ﻟﻨﯿﻦ – از ﻣﻘﺎﻟﮫ » اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اروﭘﺎ «
 ...ﯾﮑﯽ از ژرف ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻠﯽ ﮐﮫ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺎر اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮھﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﭘﺪﯾﺪ
ﻣﯽ آورد ،واﻗﻌﯿﺖ رﺷﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﻼک ﺳﻨﺠﺶ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﯾﮏ ﻧﻮع آرﻣﺎن
ﭘﺮورده ﭘﻨﺪار ﺧﺎم ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻗﺒﻮل ﺷﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
اﺳﺖ ،آن وﻗﺖ روﺷﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺟﻠﺐ داﺋﻤﯽ »ﺳﺮﺑﺎزان« ﺟﺪﯾﺪ و ﺟﺬب ﻻﯾﮫھﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﺗﻮدهھﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺰﻟﺰﻻت و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﮫ ﺗﺌﻮری و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ،ﺗﮑﺮار
اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﮫ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﮭﻨﮫ ﺷﺪه و ﺷﯿﻮهھﺎی ﮐﮭﻨﮫ ﺷﺪه و ﻏﯿﺮه را ﺑﮫ ھﻤﺮاه
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ھﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻢ و ﺑﯿﺸﯽ از اﻧﺮژی ،دﻗﺖ و وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﻄﻮر
ﻣﺮﺗﺐ ﺻﺮف »ﺗﻌﻠﯿﻢ« ﺳﺮﺑﺎزان ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
٣۴

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﺷﺎﺧﮫھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ
ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮگ ھﺎﯾﺶ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﮫ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
رﺷﺪ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،آﺳﺎن ﺗﺮ ،ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ،ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی
واﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ در رﺷﺪ ﺧﻮد ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﺮده ھﻤﻮاره ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﭼﻨﺎن ھﻮاداراﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،ﺑﺮﺧﯽ از اﺟﺰاء ﺟﮭﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﯾﺎ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻌﺎرھﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎ را درﯾﺎﻓﺘﮫاﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن را ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﻨﺘﮭﺎی ﺟﮭﺎن ﻧﮕﺮی
ﺑﻮرژواﺋﯽ در ﮐﻞ آن و ﺟﮭﺎن ﻧﮕﺮی ﺑﻮرژوا دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﺋﯽ از آن ،ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻌﯽ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﮕﺴﻠﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺋﻤﯽ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮھﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﺼﻠﺖ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ
ﮐﮫ در ﻣﯿﺎن ﺗﻀﺎدھﺎ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻀﺎدھﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺘﺮﻗﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا
ﺷﯿﻮهھﺎی ﮐﮭﻨﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺮﻣﯽ اﻧﺪازد و ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه را رﺷﺪ ﻣﯽ دھﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﭘﻠﮫ
ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﻠﻮی رﺷﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ھﻢ ﮐﺎرﮔﺮان را
رﺷﺪ ﻣﯽ دھﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ دھﺪ و ﺑﺎ اﻧﻀﺒﺎط ﻣﯽ ﺳﺎزد و ھﻢ ﺑﺮ آﻧﮭﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ آورد ،ﻇﻠﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﺑﮫ ﺳﻮی اﻧﺤﻄﺎط و ﻓﻘﺮ ﻣﯽ راﻧﺪ و ﻏﯿﺮه .ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺧﻮدش ﮔﻮرﮐﻨﺎن ﺧﻮد را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آورد،
ﺧﻮدش ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﺸﮑﻠﮫ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﯾﻦ را ﻣﯽ آﻓﺮﯾﻨﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ »ﺟﮭﺶ« ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ،اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺟﺪا ﺟﺪا ھﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی در وﺿﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ و دﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﻧﻤﯽ
زﻧﻨﺪ .ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻤﺜﺎﺑﮫ ﺗﺌﻮری ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻀﺎدھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎزه و ﺗﺎرﯾﺦ
زﻧﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﻮد ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮدهھﺎ از
زﻧﺪﮔﯽ درس ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻧﮫ از ﮐﺘﺎب و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ اﻓﺮاد ﯾﺎ ﮔﺮوھﮭﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ
ھﻤﯿﺸﮫ درﺑﺎره اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺧﺼﯿﺼﮫ ،اﯾﻦ ﯾﺎ آن »درس« ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﻣﺒﺎﻟﻐﮫ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ
و ﺗﺌﻮری ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﮫ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﮫ وﺿﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮگ ھﺎی ﺑﻮرژوا ،ﻟﯿﺒﺮال ھﺎ و دﻣﮑﺮات ھﺎ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را درک ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯽ آﻧﮑﮫ
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﻣﺮوزﯾﻦ را درک ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ از ﯾﮏ ﻗﻄﺐ ﯾﺎوه ﭘﺮدازی ﺑﮫ ﻗﻄﺐ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ
ﭘﺮﻧﺪ .ﮔﺎه ﺗﻤﺎم ﻣﻄﻠﺐ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ اﺷﺨﺎص ﺷﺮﯾﺮ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﮫ را ﻋﻠﯿﮫ ﻃﺒﻘﮫ دﯾﮕﺮ
»ﺑﺮﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰﻧﺪ« و ﮔﺎه ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﯾﺎوه ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮی »ﺣﺰب ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ
ﺟﻮی رﻓﺮم« اﺳﺖ .آﻧﺎرﮐﻮﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ و رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺎن ﻧﮕﺮی
ﺑﻮرژواﯾﯽ و ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻔﻮذ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن داﻧﺴﺖ ،اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی را
ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﮫ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎ ﯾﺎ
ﺧﺼﺎﯾﺼﯽ از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ را ﮐﮫ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸﺨﺼﮫ اﯾﻦ ﯾﺎ آن دوران ،اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻃﺒﻘﮫ
ﮐﺎرﮔﺮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ ،ﻧﺎﻓﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻋﻼم ﻣﯽ دارﻧﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﮫ زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ
واﻗﻌﯽ ،اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت را در ﺧﻮد ﺟﻤﻊ دارﻧﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﮑﺎﻣﻞ در
ﻋﺮﺻﮫ ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ھﻢ ﺗﺤﻮﻻت ﮐﻨﺪ و ھﻢ ﺟﮭﺶ ھﺎی ﺗﻨﺪ را ﮐﮫ ﻗﻄﻊ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﺳﺖ ،در ﺧﻮد
ﺟﻤﻊ دارﻧﺪ.
روﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺪﻻﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ »ﺟﮭﺶ ھﺎ« و ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺻﻮﻟﯽ ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮭﻨﮫ را ﺟﻤﻠﮫ ﭘﺮدازی ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .آﻧﮭﺎ رﻓﺮم را ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺰﺋﯽ از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺎرﮐﻮﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎ »ﮐﺎرھﺎی ﺧﺮده رﯾﺰ« ،ﺧﺎﺻﮫ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﯾﺒﻮن ﭘﺎرﻟﻤﺎن را ﻣﺮدود
ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ اﺧﯿﺮ در واﻗﻊ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﻧﺸﺴﺘﻦ در اﻧﺘﻈﺎر »روزھﺎی ﺑﺰرگ« ﺑﺪون
داﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮔﺮدآوری ﻧﯿﺮوھﺎی آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﺣﻮادث ﺑﺰرگ اﺳﺖ .ھﻢ روﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ و ھﻢ
آﻧﺎرﮐﻮﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ھﺴﺘﻨﺪ در راه ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ و ﻓﻮری ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﻌﻨﯽ در راه ﻣﺘﺸﮑﻞ
٣۵

ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑﺰرگ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﮐﮫ ﺧﻮب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ھﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮب ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و از روح ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺳﺮﺷﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ھﺪف ھﺎی ﺧﻮﯾﺶ درﯾﺎﻓﺖ
روﺷﻨﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﺟﮭﺎن ﻧﮕﺮی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ راﺳﺘﯿﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ...
 ...ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻤﯽ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮھﺎ در ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻐﯿﯿﺮات وارده در ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻤﮫ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ و ﺑﻮرژوازی از
آن ﺟﻤﻠﮫ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺑﻮرژوازی ھﻤﯿﺸﮫ ﯾﮑﺴﺎن ﯾﺎ ﻻاﻗﻞ ھﻤﯿﺸﮫ ھﻤﮕﻮن ﺑﻮد ،ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ
ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ را ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ھﻤﺎﻧﻘﺪر ﯾﮑﺴﺎن ﯾﺎ ھﻤﮕﻮن ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﺪ .وﻟﯽ
ﺑﻮرژوازی در ھﻤﮫ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳﺖ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺸﻮرداری و دو اﺳﻠﻮب ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﮑﺎر ﺑﺮد و ﺿﻤﻨﺎً اﯾﻦ دو اﺳﻠﻮب ﮔﺎه ﯾﮑﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دﯾﮕﺮی ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت درھﻢ ﻣﯽ آﻣﯿﺰﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو اﺳﻠﻮب ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
اﺳﻠﻮب ﻗﮭﺮ ،اﺳﻠﻮب ﺧﻮدداری از ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی،
اﺳﻠﻮب ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﻤﺎم ﻧﮭﺎدھﺎی ﮐﮭﻨﮫ و ﻓﺮﺗﻮت ،اﺳﻠﻮب ﻧﻔﯽ ﻗﻄﻌﯽ رﻓﺮم .ﭘﯿﺮوی از اﯾﻦ اﺳﻠﻮب،
ذات ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎراﻧﮫای اﺳﺖ ﮐﮫ اﮐﻨﻮن ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎص ﻃﺒﻘﮫ ﻣﻼﮐﺎن
ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ و ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺳﻠﻮب دوم ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺳﻠﻮب »ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ« ،ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻦ در
ﺟﮭﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ ،در ﺟﮭﺖ رﻓﺮم ،در ﺟﮭﺖ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎ و ﻏﯿﺮه.
اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﻮرژوازی از ﯾﮏ اﺳﻠﻮب ﺑﮫ اﺳﻠﻮب دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ،ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺣﺴﺎب ﺑﺪﺧﻮاھﺎﻧﮫ اﯾﻦ ﯾﺎ
آن ﺷﺨﺺ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﻮﺟﻮد در وﺿﻊ
ﺧﻮد ﺑﻮرژوازی اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻋﺎدی ﺑﺪون ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﺳﺘﻮار و ﺑﺪون
دادن ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺮدم ﮐﮫ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﺸﺎن در زﻣﯿﻨﮫ »ﻓﺮھﻨﮕﯽ« ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﮫ ﻋﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺮاﻋﺎت ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮھﻨﮓ،
ﺗﻮﻗﻌﯽ اﺳﺖ زاﯾﯿﺪه ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ آن ،ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ،
ﻧﺮﻣﺶ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ آن ،ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه رﻗﺎﺑﺖ در ﻋﺮﺻﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮه .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﻧﻮﺳﺎن
ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺑﻮرژوازی ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺘﻘﺎل از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﮭﺮ ﺑﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺬﺷﺖ ھﺎی ﺻﻮری و ﻇﺎھﺮی ،ﭘﺪﯾﺪهای
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻃﯽ ﻧﯿﻢ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ در ھﻤﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ...
 ١۶دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ١٩١٠
ﻟﻨﯿﻦ – از ﻣﻘﺎﻟﮫ » ﺷﮑﺴﺖ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل دوم «
 ...ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ھﯿﭻ ﺷﮑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﺑﺪون وﺟﻮد وﺿﻊ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻤﮑﻦ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺎزه ھﺮ وﺿﻊ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﻧﻤﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .و اﻣﺎ ﻧﺸﺎﻧﮫھﺎی وﺿﻊ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻄﻮر
ﮐﻠﯽ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎً اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد اﮔﺮ ﺳﮫ ﻧﺸﺎﻧﮫ ﻋﻤﺪه زﯾﺮﯾﻦ را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ:
 (١ﻃﺒﻘﺎت ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ؛
ﺑﺤﺮان در ﻣﯿﺎن »ﺑﺎﻻﯾﯽ ھﺎ« ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻃﺒﻘﮫ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﮫ ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪی و ﺑﺮآﺷﻔﺘﮕﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه در آن راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮای ﻓﺮاز آﻣﺪن اﻧﻘﻼب ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ »ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ھﺎ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ« ﺑﺮ روال ﺳﺎﺑﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ
»ﺑﺎﻻﯾﯽ ھﺎ ھﻢ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ« ﺑﺮ روال ﺳﺎﺑﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 (٢ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻋﺎدی ﻓﻘﺮ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺘﻢ زده.
٣۶

 (٣ﺗﺮﻓﯿﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻠﻞ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮدهھﺎ ﮐﮫ در دوران »آرام« ﺑﮫ آراﻣﯽ ﻣﯽ
ﮔﺬارﻧﺪ ﻏﺎرﺗﺸﺎن ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ در ادوار ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﭼﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺤﺮان و ﭼﮫ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﺧﻮد
»ﺑﺎﻻﯾﯽ ھﺎ« ﺑﮫ ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺪون اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ اراده اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﮔﺮوه و ﺣﺰب ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ اراده اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻃﺒﻘﮫ
ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد ،اﺻﻮﻻ اﻧﻘﻼب ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .اﯾﺠﺎد ﻣﺠﻤﻮع ھﻤﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
وﺿﻊ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد  ...از ھﺮ وﺿﻊ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻧﻘﻼب ﭘﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ،اﻧﻘﻼب ﻓﻘﻂ در ﻧﺘﯿﺠﮫ
آﻧﭽﻨﺎن وﺿﻌﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ذھﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ھﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻮان ﻃﺒﻘﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﮫ
ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺖ ﮐﮭﻨﮫ را ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ و ﺣﺘﯽ در دوران ﺑﺤﺮان ﻧﯿﺰ
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ آن را »ﻧﯿﻨﺪازﻧﺪ« ﺧﻮد »ﻧﺨﻮاھﺪ اﻓﺘﺎد« ،ﮐﻼ )ﯾﺎ ﺟﺰﺋﺎً( در ھﻢ ﺷﮑﻨﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻧﻈﺮﯾﮫ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ درﺑﺎره اﻧﻘﻼب.
ﻣﮫ  -ژوﺋﻦ ﺳﺎل ١٩١۵
ﻟﻨﯿﻦ – از ﻣﻘﺎﻟﮫ » درﺑﺎره ﺳﺎزش «
ﻣﻔﮭﻮم ﺳﺎزش در ﻗﺎﻣﻮس ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪن از ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎ و دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن
از ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺣﺰب دﯾﮕﺮ.
ﺗﺼﻮری ﮐﮫ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﺎﻣﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل درﺑﺎره ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ھﺎ دارﻧﺪ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ اﻓﺘﺮا
ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﺑﺪان ﻣﯿﺪان ﻣﯽ دھﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ھﺎ ھﯿﭽﮕﺎه ،ﺑﺎ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﮫ ھﯿﭻ ﺳﺎزﺷﯽ ﺗﻦ
درﻧﻤﯽ دھﻨﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮری ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﮫ ﺣﺰب ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ
ﺣﺘﯽ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ وﻓﺎی ﻣﺎ را ﺑﮫ اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و اﻧﻘﻼب اذﻋﺎن ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد .اﻧﮕﻠﺲ ﺣﻖ داﺷﺖ ﮐﮫ
ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﮐﻤﻮﻧﺎرھﺎی ﺑﻼﻧﮑﯿﺴﺖ)ﺳﺎل  (١٨٧٣ﺳﺨﻦ آﻧﺎن را درﺑﺎره »ھﯿﭻ ﺳﺎزﺷﯽ
ﻣﺒﺎد!« ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻗﺮارداد .او ﻣﯽ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺟﻤﻠﮫ ﭘﺮدازی ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﭼﮫ
ﺑﺴﺎ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺳﺎزش را ﺑﻄﻮر ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﮫ ﺣﺰب رزﻣﻨﺪه ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﺗﺤﺎﺷﯽ
ﻗﻄﻌﯽ و ھﻤﯿﺸﮕﯽ از »ﻗﺒﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺮض ﺑﮫ اﻗﺴﺎط« ١٦ﮐﺎری اﺳﺖ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ .وﻇﯿﻔﮫ ﯾﮏ ﺣﺰب
اﻧﻘﻼﺑﯽ راﺳﺘﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺗﺤﺎﺷﯽ از ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺳﺎزﺷﯽ را ﻣﺤﺎل اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ آن اﺳﺖ ﮐﮫ
در ﺟﺮﯾﺎن ھﺮ ﺳﺎزﺷﯽ ،آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺳﺎزش ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ اﺻﻮل ﺧﻮد ،ﺑﮫ ﻃﺒﻘﮫ ﺧﻮد ،ﺑﮫ
وﻇﯿﻔﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد ،ﺑﮫ وﻇﯿﻔﮫ ﺗﺪارک اﻧﻘﻼب و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺗﻮدهھﺎی ﺧﻠﻖ ﺑﺮای اﺣﺮاز ﭘﯿﺮوزی
در اﻧﻘﻼب وﻓﺎدار ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ١٩١٧

 -١٦ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از اﻧﮕﻠﺲ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ آﺛﺎر ،ﺟﻠﺪ  ،٢٢ﺻﻔﺤﮫ  – ۴۴١-۴۴٠م.
٣٧

ﻟﻨﯿﻦ – از ﻣﻘﺎﻟﮫ » وﻇﺎﯾﻒ اﻧﻘﻼب «
 ...ﺷﻮراھﺎ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﺎم ﻗﺪرت ﺗﺎﻣﮫ ﺑﮫ دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺘﯽ ھﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻧﯿﺰ – ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎﻻ
آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ آﻧﮭﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد – ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ اﻧﻘﻼب و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺮای
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮراھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻣﺮدم ،ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ اﺣﺰاب در درون ﺷﻮراھﺎ،
آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﺣﺰاب ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﻗﺪرت از دﺳﺖ ﯾﮏ ﺣﺰب
ﺑﮫ دﺳﺖ ﺣﺰب دﯾﮕﺮ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن از دﺳﺖ داده ﺷﻮد ،آن وﻗﺖ ﺑﻄﻮری ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﯿﺮ ﮔﺴﺘﺮش اﻧﻘﻼب ...
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺑﺮوز ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﻮرژوازی و ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
وﻗﻮع اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻓﻼﮐﺖ ،ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺟﻨﮓ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﭼﻮﻧﺎن ﮐﮫ ﺗﻤﺎم
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮای ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﭘﯿﺮوزی ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺒﻘﮫ
ﮐﺎرﮔﺮ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دھﻘﺎﻧﺎن ﺗﮭﯽ دﺳﺖ از اﯾﻦ ﻃﺒﻘﮫ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫای ﮐﮫ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ،وﻟﯽ
اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺧﻮﻧﯿﻦ از ﮐﺎر درآﯾﺪ و ﺑﮫ ﺑﮭﺎی ﺟﺎن ھﺰاران ﻣﻼک و
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار و اﻓﺴﺮان ھﻮادار آﻧﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﻮد .ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت اﻧﻘﻼب ﮐﮫ در ﺧﺎرج از
ﭼﮭﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ،از ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﻓﺪاﮐﺎری و ﺟﺎﻧﺒﺎزی روﯾﮕﺮدان
ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﺷﻮراھﺎ ﺑﮫ آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ اﻧﻘﻼب ،ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻨﺪ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا از آﻧﮭﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﻧﯿﻤﮫ اول ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ١٩١٧
ﻟﻨﯿﻦ – از ﻣﻘﺎﻟﮫ » ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﻗﯿﺎم «
ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﺧﻮاھﺎﻧﮫ ﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﺣﺰاب »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ« ﺣﺎﮐﻢ ،در
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ دروغ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﺗﺪارک دﯾﺪن ﺑﺮای ﻗﯿﺎم و ﺑﻄﻮر
ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﺎم ﺑﮫ ﮐﺮدار ﯾﮏ ھﻨﺮ رﻓﺘﺎر ﮐﺮدن» ،ﺑﻼﻧﮑﯿﺴﻢ« اﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺸﺘﯿﻦ ﺳﺮﮐﺮده اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﻣﺘﮭﻢ ﮐﺮدن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﮫ ﺑﻼﻧﮑﯿﺴﻢ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﮭﺮﺗﯽ اﺳﻔﻨﺎک
ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎدھﺎی ﺧﻮد ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻼﻧﮑﯿﺴﻢ در ﻣﺎھﯿﺖ اﻣﺮ
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺗﺎزهای ﺑﮫ »اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎی« ﺑﯽ ﻣﺎﯾﮫ ﺑﺮﻧﺸﺘﯿﻦ ﻧﻤﯽ اﻓﺰاﯾﻨﺪ و »ﻋﯿﺎر« آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻗﺪر
ﺳﺮﺳﻮزﻧﯽ ﺑﺎﻻ ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﮭﺎ را ﺑﮫ ﺑﻼﻧﮑﯿﺴﻢ ﻣﺘﮭﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻗﯿﺎم را ﯾﮏ ھﻨﺮ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ! ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ از
اﯾﻦ ﻓﺎﺣﺶ ﺗﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ :ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻣﻨﮑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻣﺎرﮐﺲ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺻﺮﯾﺢ ﺗﺮﯾﻦ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ و ﻗﺎﻃﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﮫ ،ﻗﯿﺎم را درﺳﺖ ﯾﮏ
ھﻨﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه و ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ :ﺑﺎ ﻗﯿﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﮐﺮدار ﯾﮏ ھﻨﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ اول را ﺑﮫ دﺳﺖ
آورد و از ﭘﯽ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺳﻮی ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ دﯾﮕﺮ رﻓﺖ و در اﯾﻦ رھﮕﺬر ﺗﻌﺮض ﺑﺮ دﺷﻤﻦ را
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺴﺎﺧﺖ و از آﺷﻔﺘﮕﯽ دﺷﻤﻦ ﺑﮭﺮه ﮔﺮﻓﺖ و ﻏﯿﺮه و ﻏﯿﺮه.
ﺑﺮای آﻧﮑﮫ ﻗﯿﺎم ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮫ ﺑﺮ ﺗﻮﻃﺌﮫ و ﺑﺮ ﺣﺰب ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮ ﻃﺒﻘﮫ ﭘﯿﺸﺮو اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
اوﻻ .ﻗﯿﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اوج ﻣﻮج اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻠﻖ اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺛﺎﻧﯿﺎً .ﻗﯿﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ آن ﻧﻘﻄﮫ ﭼﺮﺧﺸﯽ در
ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب ﻓﺮازﻧﺪه اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻔﻮف ﭘﯿﺸﺮو ﺧﻠﻖ ﺑﮫ ﻧﻘﻄﮫ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪه
و ﺗﺰﻟﺰل و ﺗﺮدﯾﺪ در ﺻﻔﻮف دﺷﻤﻦ و در ﺻﻔﻮف ﯾﺎران ﺳﺴﺖ و دو دل و ﻧﺎاﺳﺘﻮار اﻧﻘﻼب
٣٨

ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ھﺮ وﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺛﺎﻟﺜﺎً .ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﺳﮫ ﺷﺮط در ﻃﺮح رﯾﺰی ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻗﯿﺎم اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ از ﺑﻼﻧﮑﯿﺴﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
وﻟﯽ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﮫ ﺷﺮط ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺧﻮدداری از رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻗﯿﺎم ﺑﮫ ﮐﺮدار ﯾﮏ
ھﻨﺮ ،ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﮫ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﺳﺖ ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ...
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ١٩١٧
ﻟﻨﯿﻦ – از ﻣﻘﺎﻟﮫ » اﻧﺪرز ﺷﺨﺺ ﻏﺎﯾﺐ «
 ...وﻟﯽ ﻗﯿﺎم ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ ﮔﻮﻧﮫ وﯾﮋهای از ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﯾﮋهای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﮭﺎ را
ﺑﮫ دﻗﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد .ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺎ وﺿﻮﺣﯽ ﺷﮕﺮف ﺑﯿﺎن داﺷﺘﮫ و ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ
ﮐﮫ »ﻗﯿﺎم« ﻣﺴﻠﺢ »ﺑﮫ ﮐﺮدار ﺟﻨﮓ ،ﯾﮏ ھﻨﺮ اﺳﺖ«.
ﻣﺎرﮐﺲ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ھﻨﺮ را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد:
 (١ﺑﺎ ﻗﯿﺎم ھﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎزی ﮐﺮد و ھﻨﮕﺎم دﺳﺖ زدن ﺑﺪان ،ﺑﺎﯾﺪ دﻗﯿﻘﺎً داﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن رﻓﺖ.
 (٢ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﻞ دارای اھﻤﯿﺖ ﻗﺎﻃﻊ و در ﻟﺤﻈﮫ دارای اھﻤﯿﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻔﻮق زﯾﺎد ﮔﺮد
آورده ﺷﻮد ،زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت دﺷﻤﻦ ﮐﮫ از آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﮭﺘﺮ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ ،ﻗﯿﺎم ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
 (٣ھﻤﯿﻦ ﮐﮫ ﻗﯿﺎم آﻏﺎز ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و در ھﺮ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﮫ ﺗﻌﺮض
ﭘﺮداﺧﺖ» .دﻓﺎع  ،ﻣﺮگ ﻗﯿﺎم ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ اﺳﺖ«.
 (۴ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ دﺷﻤﻦ را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ و از ﻟﺤﻈﮫای ﮐﮫ واﺣﺪھﺎی ارﺗﺶ او در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺨﺶ ھﺴﺘﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
 (۵ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ روز )و ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻓﻘﻂ ﭘﺎی ﯾﮏ ﺷﮭﺮ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ھﺮ ﺳﺎﻋﺖ( ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ
ھﺎﯾﯽ وﻟﻮ ﺟﺰﺋﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ آورد و ﺑﮫ ھﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺷﺪه »ﺗﻔﻮق روﺣﯽ« را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد.
ﻣﺎرﮐﺲ درس ھﺎی ﺗﻤﺎم اﻧﻘﻼﺑﮭﺎ را در زﻣﯿﻨﮫ ﻗﯿﺎم ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن داﻧﺘﻮن – ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ
اﺳﺘﺎد ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ اﻧﻘﻼب در ﺗﺎرﯾﺦ – ﺗﻠﺨﯿﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ»:ﺗﮭﻮر ،ﺗﮭﻮر و ﺑﺎز ھﻢ ﺗﮭﻮر«.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را در ﻣﺤﯿﻂ روﺳﯿﮫ و در اﯾﻦ اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  ١٩١٧ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﻨﺪﯾﻢ ،ﻣﻌﻨﺎی آن
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد :ﺗﻌﺮض ھﻤﺰﻣﺎن و ھﺮ ﭼﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﮫ ﭘﻄﺮوﮔﺮاد ﮐﮫ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ھﻢ
از ﺧﺎرج ﺑﺎﺷﺪ و ھﻢ از داﺧﻞ ،ھﻢ از ﮐﻮی ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎﺷﺪ و ھﻢ از ﻓﻨﻼﻧﺪ و روال و
ﮐﺮوﻧﺸﺘﺎت ،ﺗﻌﺮض ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻔﻮﻗﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ٢٠-١۵
ھﺰار ﻧﻔﺮی )و ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ( »ﮔﺎرد ﺑﻮرژواﯾﯽ« )داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮑﺪه اﻓﺴﺮی( و »واﺣﺪھﺎی
واﻧﺪه«) ١٧ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺰاﻗﺎن( و ﻏﯿﺮه.
ﺑﺎﯾﺪ ﺳﮫ ﻧﯿﺮوی ﻋﻤﺪه ﻣﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮان و واﺣﺪھﺎی ارﺗﺸﯽ ﺑﮫ ﻗﺴﻤﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ آﻣﺎج ھﺎی زﯾﺮﯾﻦ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﮫ ﺗﺼﺮف درآﯾﻨﺪ و ﺑﮫ ﺑﮭﺎی ھﺮ ﺗﻠﻔﺎﺗﯽ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ:
اﻟﻒ( ﺗﻠﻔﻦ؛ ب( ﺗﻠﮕﺮاف؛ ج( اﯾﺴﺘﮕﺎھﮭﺎی راه آھﻦ؛ د( در درﺟﮫ اول ﭘﻞ ھﺎ.
 – Vendee -١٧ﻣﺄﺧﻮذ از ﻧﺎم اﺳﺘﺎن واﻧﺪه در ﻏﺮب ﻓﺮاﻧﺴﮫ .در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژواﯾﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن ھﺠﺪھﻢ
ﻓﺮاﻧﺴﮫ و در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎل ھﺎی ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺎور آن ﻗﺸﺮھﺎی ﻏﻨﯽ و ﻣﯿﺎﻧﮫ ﺣﺎل
دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﺗﺤﺮﯾﮏ اﺷﺮاف ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻧﮭﺎ در اﻧﻘﻼب ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮان آﻧﮭﺎ و از ﺟﻤﻠﮫ
ﻟﻮﺋﯽ ھﺠﺪھﻢ در اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﺑﮫ ﺷﻮرش ھﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ دﺳﺖ ﻣﯽ
زدﻧﺪ – م.
٣٩

ﺑﺎﯾﺪ از اﺳﺘﻮارﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ)»ﮔﺮوھﮭﺎی ﺿﺮﺑﺘﯽ« ﻣﺎ و ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ و ﻧﯿﺰ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎوﯾﺎن(
ﮔﺮوھﮭﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ﺗﺎ ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط را اﺷﻐﺎل ﮐﻨﻨﺪ و در ھﻤﮫ ﺟﺎ و در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻣﮭﻢ ﺷﺮﮐﺖ ورزﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ :
ﭘﻄﺮوﮔﺮاد را ﻣﺤﺎﺻﺮه و راﺑﻄﮫ آن را ﺑﺎ ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺣﻤﻠﮫ ﻣﺸﺘﺮک و ھﻤﺎھﻨﮓ
ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ و ﮐﺎرﮔﺮان و واﺣﺪھﺎی ارﺗﺸﯽ ﺑﮫ ﺗﺼﺮف درآورﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ھﺪﻓﯽ ﮐﮫ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﺪان ﻻزﻣﮫاش ھﻨﺮ و ﺗﮭﻮر ﺳﮫ ﺑﺎره اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ ﺗﻔﻨﮓ و ﻧﺎرﻧﺠﮏ ﮔﺮوھﮭﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺮ »ﻣﺮاﮐﺰ«
دﺷﻤﻦ )داﻧﺸﮑﺪهھﺎی اﻓﺴﺮی ،ﺗﻠﮕﺮاف و ﺗﻠﻔﻦ و ﻏﯿﺮه( ﺣﻤﻠﮫ ﺑﺮﻧﺪ و آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﺷﻌﺎر :ﻣﺮگ ﺗﺎ
آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮ ،وﻟﯽ راه ﻋﺒﻮر ﺑﮫ دﺷﻤﻦ ﻧﺪادن ،ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﮫ در ﺻﻮرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ،وﺻﺎﯾﺎی ﺳﺘﺮگ داﻧﺘﻮن و ﻣﺎرﮐﺲ از ﺳﻮی رھﺒﺮان
ﭼﻨﺎن ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﮫ ﺷﻮد .ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ اﻧﻘﻼب روﺳﯿﮫ و اﻧﻘﻼب ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﮔﺮو دو ﺗﺎ ﺳﮫ
روز ﭘﯿﮑﺎر اﺳﺖ.
اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل ١٩١٧
ﻟﻨﯿﻦ – از ﮐﺘﺎب » اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی و ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﻣﺮﺗﺪ «
 ...ھﯿﭻ اﻧﻘﻼب ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺪون ﭘﯿﺪاﯾﺶ »ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ« در ارﺗﺶ ﺳﺮﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺳﺮﺑﮕﯿﺮد .زﯾﺮا ارﺗﺶ ﻣﺘﺤﺠﺮﺗﺮﯾﻦ اﻓﺰار ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﮐﮭﻨﮫ ،ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﮕﺮ اﻧﻀﺒﺎط ﺑﻮرژواﯾﯽ
و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ و ﺣﻔﻆ روح ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮی و اﻃﺎﻋﺖ ﺑﺮده وار زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن از اﯾﻦ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖ آﻧﺎن ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ روﺣﯽ اﺳﺖ .ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ھﯿﭻ ﮔﺎه وﺟﻮد ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺴﻠﺢ را در
ﮐﻨﺎر ارﺗﺶ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﮑﺮده و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ .اﻧﮕﻠﺲ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺲ از
ھﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮدﻧﺪ و »ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﺑﻮرژواھﺎ ﮐﮫ ﺳﮑﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺪرت را ﺑﮫ دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺧﻠﻊ
ﺳﻼح ﮐﺎرﮔﺮان را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وﻇﯿﻔﮫ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ «.ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺴﻠﺢ ﻧﻄﻔﮫ ارﺗﺶ ﻧﻮ و ﯾﺎﺧﺘﮫ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻟﮫ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﯾﺎﺧﺘﮫ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻤﻮ آن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وﻇﯿﻔﮫ
ﺑﻮرژوازی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وﻇﯿﻔﮫ ھﺮ اﻧﻘﻼب ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ ﻧﯿﺰ – ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ
ﺑﺎرھﺎ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﮫاﻧﺪ – درھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ارﺗﺶ ﮐﮭﻨﮫ ،ﻣﻨﺤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن و ﺗﻌﻮﯾﺾ آن ﺑﺎ ارﺗﺶ
ﻧﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻃﺒﻘﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آھﻨﮓ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﺧﺎﺳﺖ ،ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ و
اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ و آن را ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﺨﺸﺪ ،ﻣﮕﺮ از اﯾﻦ راه ﮐﮫ ارﺗﺶ
ﮐﮭﻨﮫ را ﺑﮫ ﮐﻠﯽ از ھﻢ ﻓﺮوﭘﺎﺷﺪ )ﺧﺮده ﺑﻮرژواھﺎی ﻣﺮﺗﺠﻊ ﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺗﺮﺳﻮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺎﻧﮓ
ﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ »ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ« اﺳﺖ( ،ﻣﮕﺮ از اﯾﻦ راه ﮐﮫ ﯾﮏ دوران ﺑﺲ دﺷﻮار و ﺑﺲ
دردﻧﺎک را ﺑﺪون ھﯿﭻ ارﺗﺸﯽ ﺑﮕﺬراﻧﺪ )اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ دوران دردﻧﺎک را ﮔﺬراﻧﺪ( و
ﻣﮕﺮ از اﯾﻦ راه ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ و در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ دﺷﻮار داﺧﻠﯽ ﯾﮏ ارﺗﺶ ﻧﻮ ﺑﺎ اﻧﻀﺒﺎط ﻧﻮ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﻮ از ﻃﺒﻘﮫ ﻧﻮ ﺑﮫ ﭘﺎ دارد ...
اﮐﺘﺒﺮ  -ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل ١٩١٨
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ﻟﻨﯿﻦ – از ﭘﯿﺎم » درود ﺑﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی و آﻟﻤﺎﻧﯽ «
 ...اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﺑﺪون ھﻮاداری و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن از ﭘﯿﺸﺎھﻨﮓ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .وﻟﯽ اﯾﻦ ھﻮاداری و اﯾﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﯾﮑﺒﺎره ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ،ﺑﺎ رأی
ﮔﯿﺮی ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﺑﻠﮑﮫ در اﺛﻨﺎی ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ دﺷﻮار و ﺳﺨﺖ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺒﺎرزه
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در راه ﺗﺴﺨﯿﺮ ھﻮاداری ،در راه ﺗﺴﺨﯿﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﺴﺨﯿﺮ
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد .ﭘﺲ از ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه اداﻣﮫ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺑﮫ اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮ .در اﻧﻘﻼب روﺳﯿﮫ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺑﺮای ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ )در ﻣﺒﺎرزه اش
ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺧﻮد( ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﺢ و ﺗﻤﺎم دھﻘﺎﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻗﺪرت ﻣﻼﮐﺎن و از ﺳﯿﺎﺳﺖ
»ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯿﺴﺘﯽ« ﺳﻮﺳﯿﺎل ﺧﺎﺋﻨﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﺸﻮﯾﮑﮭﺎ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ روﻟﻮﺳﯿﻮﻧﺮھﺎ ﺑﺮآﺷﻔﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ.
وﻟﯽ ﺣﺘﯽ در روﺳﯿﮫ ﮐﮫ در ﻟﺤﻈﮫ اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی وﺿﻊ آن ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮد و ﺗﻤﺎم
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،ﺗﻤﺎم ارﺗﺶ و ﺗﻤﺎم دھﻘﺎﻧﺎن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﯾﮏ دﻟﯽ ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﮭﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ،
ﻣﺒﺎرزه ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺘﻘﺮار دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺧﻮد ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﻣﺒﺎرزه ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در راه
ﺗﺴﺨﯿﺮ ھﻮاداری و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﺎه ھﺎ و ﺳﺎل ھﺎ وﻗﺖ ﮔﺮﻓﺖ.
 ١٠اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل ١٩١٩
ﻟﻨﯿﻦ – از ﮐﺘﺎب » ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮدﮐﯽ » ﭼﭗ ﮔﺮاﯾﯽ « در ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ «
 ...اﮐﻨﻮن ﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺲ ﻣﻌﺘﺒﺮی در دﺳﺖ دارﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺻﺮاﺣﺖ ﮔﻮﯾﺎی آن اﺳﺖ
ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺼﺎﯾﺺ ﺑﻨﯿﺎدی اﻧﻘﻼب ﻣﺎ دارای اھﻤﯿﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻠﯽ و
ﺻﺮﻓﺎً روﺳﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ واﺟﺪ اھﻤﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .و ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ از اھﻤﯿﺖ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم وﺳﯿﻊ ﮐﻠﻤﮫ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ ،زﯾﺮا ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮﺧﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻤﺎم ﺧﺼﺎﯾﺺ ﺑﻨﯿﺎدی و
ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺼﺎﯾﺺ درﺟﮫ اول اﻧﻘﻼب ﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن در ھﻤﮫ ﮐﺸﻮرھﺎ ،اھﻤﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
دارﻧﺪ .ﻧﮫ ،ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﺪود اﯾﻦ ﮐﻠﻤﮫ اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ درک اھﻤﯿﺖ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﮑﺮار آن ﭼﯿﺰی در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﮫ
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ رخ داده اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ اھﻤﯿﺘﯽ را ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺼﺎﯾﺺ ﺑﻨﯿﺎدی اﻧﻘﻼب ﻣﺎ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ...
 ...ﺑﺮای آﻧﮑﮫ ﺑﺘﻮان ﺑﮫ »ﺗﻮده« ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ و ھﻮاﺧﻮاھﯽ و ھﻤﺪردی و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ »ﺗﻮده« را ﺑﮫ
ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ از دﺷﻮارﯾﮭﺎ ﻧﮭﺮاﺳﯿﺪ و ﺑﺪون ﺑﯿﻢ از اﯾﺮادﮔﯿﺮی ھﺎ ،ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺮاﺷﯽ ھﺎ،
اھﺎﻧﺖ ھﺎ و ﭘﯿﮕﺮدھﺎی »رھﺒﺮان«)ﮐﮫ ﭼﻮن اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺖ و ﺳﻮﺳﯿﺎل ﺷﻮوﯾﻨﯿﺴﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،در اﮐﺜﺮ
ﻣﻮارد ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﻮرژوازی و ﭘﻠﯿﺲ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ( ،ﺣﺘﻤﺎً در آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺗﻮده
ھﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﻓﺪاﮐﺎری ﺗﻦ در داد و ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ را از ﺳﺮ راه
ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﮫ ﺷﯿﻮهای ﻣﻨﻈﻢ و ﭘﯿﮕﯿﺮ ،ﺳﺮﺳﺨﺖ ،ﮐﻮﺷﺎ و ﺷﮑﯿﺒﺎ درﺳﺖ در آن ﻣﺆﺳﺴﺎت و
ﺟﺎﻣﻌﮫھﺎ و ﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎ ،وﻟﻮ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ،ﮐﮫ ﺗﻮده ﭘﺮوﻟﺘﺮ ﯾﺎ ﻧﯿﻤﮫ ﭘﺮوﻟﺘﺮ را درﺑﺮ داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﮫ ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﭘﺮداﺧﺖ ...
 ...ﻣﺎ در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  -ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ١٩١٧در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻮرژواﯾﯽ روﺳﯿﮫ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .آﯾﺎ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻣﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻧﮫ؟ اﮔﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺒﻮد ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺻﺮﯾﺢ ﮔﻔﺖ و
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ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ،زﯾﺮا اﯾﻦ اﻣﺮ ﺿﺮور اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ .و اﮔﺮ
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮد ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮﯾﮭﺎی ﻣﻌﯿﻦ رﺳﯿﺪ ...
 ...ﺑﺪون وﺟﻮد روﺣﯿﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮدهھﺎ ،ﺑﺪون وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ روﺣﯿﮫ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺤﻘﻖ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻣﺎ در روﺳﯿﮫ ﺿﻤﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫای ﺑﺲ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ،دردﻧﺎک و ﺧﻮﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را درﯾﺎﻓﺘﮫاﯾﻢ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ
روﺣﯿﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺘﻮار ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ھﺸﯿﺎراﻧﮫ و ﮐﺎﻣﻼ ﻋﯿﻨﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوھﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ )و ﻧﯿﺰ ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺠﻮار و ﮐﻠﯿﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن( و
اﯾﻀﺎً ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ ...
 ...اﻧﺘﻘﺎد – و آن ھﻢ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ،ﻗﺎﻃﻊ ﺗﺮﯾﻦ و آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎد – را ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮫ ﻋﻠﯿﮫ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺎرﯾﺴﻢ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻠﯿﮫ رھﺒﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و از
ﺗﺮﯾﺒﻮن ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﮐﺮدار اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺳﺎﺧﺖ .ﻓﻘﻂ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎدی
– اﻟﺒﺘﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻃﺮد رھﺒﺮان ﻧﺎﻻﯾﻖ و ﺗﻌﻮﯾﺾ آﻧﺎن ﺑﺎ رھﺒﺮان ﻻﯾﻖ – اﻗﺪام اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ و
ﺛﻤﺮﺑﺨﺸﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ در آن واﺣﺪ ،ھﻢ »رھﺒﺮان« را ﭼﻨﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ﻃﺒﻘﮫ
ﮐﺎرﮔﺮ و ﺗﻮدهھﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ھﻢ ﺗﻮدهھﺎ را ﭼﻨﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از وﺿﻊ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺳﺮ درآورﻧﺪ و وﻇﺎﯾﻒ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ وﺿﻊ را ﮐﮫ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﭘﯿﭽﯿﺪه
اﺳﺖ ،درﯾﺎﺑﻨﺪ ...
 ...ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ دﺷﻤﻦ زورﻣﻨﺪﺗﺮ از ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻨﮭﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﺪ اﻋﻼی ﻧﯿﺮو
ﺑﮑﺎر رود و از ھﺮ »ﺷﮑﺎﻓﯽ« ﻣﯿﺎن دﺷﻤﻨﺎن ،ھﺮ اﻧﺪازه ھﻢ ﮐﮫ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ ،و از ھﺮ ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﯿﺎن ﺑﻮرژوازی ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﯿﺎن ﮔﺮوھﮭﺎ ﯾﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮرژوازی درون ھﺮ ﯾﮏ
از ﮐﺸﻮرھﺎ و ﻧﯿﺰ از ھﺮ اﻣﮑﺎﻧﯽ ،ھﺮ اﻧﺪازه ھﻢ ﮐﮫ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺑﮫ دﺳﺖ آوردن ﻣﺘﺤﺪ
ﺗﻮدهای ،ﺣﺘﯽ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻮﻗﺖ ،ﻣﺮدد ،ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ،ﻣﺸﮑﻮک و ﻣﺸﺮوط ﺣﺘﻤﺎً و ﺑﺎ ﻧﮭﺎﯾﺖ دﻗﺖ ،ﻣﻮاﻇﺒﺖ،
اﺣﺘﯿﺎط و ﻣﮭﺎرت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﮐﺴﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را ﻧﻔﮭﻤﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﻔﮭﻤﯿﺪه اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﮫ ﮐﺎرﺑﺮد
اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻃﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﮫ ﻃﻮﻻﻧﯽ و در اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻋﺮﺻﮫ ﻋﻤﻞ
ﺑﮫ ﺛﺒﻮت ﻧﺮﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﯿﻮه ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ در راه رھﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺸﺮی
زﺣﻤﺘﮑﺶ از ﭼﻨﮓ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان را ھﻨﻮز ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﮫ اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎً اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ھﻢ ﺑﺮای دوران
ﭘﯿﺶ از ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺻﺎدق اﺳﺖ و ھﻢ ﺑﺮای دوران ﭘﺲ از ﺗﺼﺮف
اﯾﻦ ﻗﺪرت.
ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﺌﻮری ﻣﺎ ﺣﮑﻢ ﺟﺰﻣﯽ )دﮔﻢ( ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ رھﻨﻤﻮن ﻋﻤﻞ اﺳﺖ و ﺑﺰرگ
ﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه و ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺒﮭﮑﺎری ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ھﺎی »ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺮواﻧﮫ« ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎرل ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ
و اﺗﻮﺑﺎﺋﺮ و ﻏﯿﺮه در آن اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را ﻧﻔﮭﻤﯿﺪه و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫاﻧﺪ آن را در ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت
اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺪ ...
 ...اﮔﺮ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی »ﻧﺎب« در ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮھﯽ از ﻻﯾﮫھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﯿﺎل و ﺑﺴﯿﺎر رﻧﮕﺎرﻧﮓ – از
ﭘﺮوﻟﺘﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮫ ﭘﺮوﻟﺘﺮ)ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﻧﯿﻤﯽ از وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻌﺎش ﺧﻮد را از راه ﻓﺮوش
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ آورد( ،از ﻧﯿﻤﮫ ﭘﺮوﻟﺘﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ دھﻘﺎﻧﺎن ﺧﺮده ﭘﺎ )و ﭘﯿﺸﮫ ور و اﻓﺰارﻣﻨﺪ
ﺧﺮده ﭘﺎ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺻﺎﺣﺐ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻮﭼﮏ( و از دھﻘﺎن ﺧﺮده ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ دھﻘﺎن ﻣﯿﺎﻧﮫ
ﺣﺎل و ﻏﯿﺮه ﻣﺤﺼﻮر ﻧﺒﻮد و اﮔﺮ در درون ﺧﻮد ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ھﺎﯾﯽ از ﻻﯾﮫھﺎی رﺷﺪ
ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺗﺮ و ﮐﻢ رﺷﺪﺗﺮ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪﯾﮭﺎی ﻣﺮﮐﺐ از اﻓﺮاد ھﻢ وﻻﯾﺘﯽ و ھﻢ ﺣﺮﻓﮫ و ﮔﺎه ھﻢ دﯾﻦ و ﻏﯿﺮه
وﺟﻮد ﻧﻤﯽ داﺷﺖ – ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ھﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﻤﯽ ﺑﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ھﻤﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ
۴٢

اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻮر ،ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺎﺧﺖ و ﺳﺎزش ﺑﺎ ﮔﺮوھﮭﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﺮوﻟﺘﺮھﺎ و ﺑﺎ اﺣﺰاب
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺻﺎﺣﺒﺎن واﺣﺪھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﺮای ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺎھﻨﮓ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﺑﺨﺶ آﮔﺎه آن ﺿﺮورت و آن ھﻢ ﺿﺮورت ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮا و ﻣﻄﻠﻖ
ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺟﺎن ﮐﻼم در آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ را در ﺟﮭﺖ ﺗﺮﻓﯿﻊ و ﻧﮫ ﺗﻨﺰل ﺳﻄﺢ
ﻋﻤﻮﻣﯽ آﮔﺎھﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺮی ،در ﺟﮭﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﮑﺎر و
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﭘﯿﺮوزی ،ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮﯾﻢ .ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را ھﻢ ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﯿﺮوزی
ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﮭﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﺸﻮﯾﮑﮭﺎ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در دوران ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  ،١٩١٧ﺑﻠﮑﮫ ﭘﺲ از آن
ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻣﺎﻧﻮر ،ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺎﺧﺖ و ﺳﺎزش را اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﺮد ،وﻟﯽ اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮫ اﺷﮑﺎل و
ﺷﯿﻮهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﺮوزی ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﮭﺎ را ﺑﮫ زﯾﺎن ﻣﻨﺸﻮﯾﮏ ھﺎ ﺗﺴﮭﯿﻞ و ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺗﺤﮑﯿﻢ و
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ .دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎی ﺧﺮده ﺑﻮرژوا )و از آن ﺟﻤﻠﮫ ﻣﻨﺸﻮﯾﮑﮭﺎ( ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯿﺎن ﺑﻮرژوازی
و ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،ﻣﯿﺎن دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ و ﻧﻈﺎم ﺷﻮراﺋﯽ ،ﻣﯿﺎن رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ و ﻣﺸﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻣﯿﺎن
ﮐﺎرﮔﺮدوﺳﺘﯽ و ﺗﺮس از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺮی و ﻏﯿﺮه ﻧﻮﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﭘﺎﯾﮫ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮫ اﯾﻨﮑﮫ آن را ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎرد .و اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺘﻔﺎدهای ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ در ﻗﺒﺎل ﻋﻨﺎﺻﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻮی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ روی ﻣﯽ آورﻧﺪ ،در آن
ﻟﺤﻈﮫ و در آن ﺣﺪودی ﮐﮫ روی آوردهاﻧﺪ ﮔﺬﺷﺖ ھﺎﯾﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﻢ و ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آن ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻨﺎﺻﺮی
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺑﻮرژوازی روی ﻣﯽ آورﻧﺪ ،ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﻢ ...
 ...ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼب ﮐﮫ ﺗﻤﺎم اﻧﻘﻼب ھﺎ و از ﺟﻤﻠﮫ ھﺮ ﺳﮫ اﻧﻘﻼب روﺳﯿﮫ در ﻃﻮل ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ
ﺻﺤﺖ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﮑﺎت زﯾﺮﯾﻦ را درﺑﺮ دارد :ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻧﻘﻼب ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ
ﺗﻮدهھﺎی اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﻮﻧﺪه و ﺳﺘﻢ زده ﺑﮫ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اداﻣﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ﮐﮭﻨﮫ ﭘﯽ ﺑﺮده ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻧﻘﻼب ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ﺳﺎﺑﻖ
زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﻘﻼب ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺮوز ﮔﺮدد ﮐﮫ »ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ھﺎ« اداﻣﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫ
ﺷﯿﻮه ﮐﮭﻨﮫ را ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ و »ﺑﺎﻻﯾﯽ ھﺎ« اداﻣﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ﮐﮭﻨﮫ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ
را ﺑﮫ ﺻﻮرت دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اﻧﺠﺎم اﻧﻘﻼب ﺑﺪون ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان ھﻤﮫ ﮔﯿﺮ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر)ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ھﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرﺷﻮﻧﺪﮔﺎن و ھﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان را درﺑﺮ ﮔﯿﺮد( اﻣﮑﺎن
ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ :اوﻻ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺮان )ﯾﺎ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﮐﺎرﮔﺮان آﮔﺎه ،ﻓﮑﻮر و از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل( ﺿﺮورت اﻧﻘﻼب را ﺑﮫ ﺣﺪ ﮐﻤﺎل درﯾﺎﻓﺘﮫ ،آﻣﺎده
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﻣﺮگ را ﭘﺬﯾﺮا ﺷﻮﻧﺪ .ﺛﺎﻧﯿﺎً ﻃﺒﻘﺎت ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا در زﻣﯿﻨﮫ اداره اﻣﻮر دوﻟﺖ ﺑﮫ ﭼﻨﺎن
ﺑﺤﺮاﻧﯽ دﭼﺎر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ واﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮدهھﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻣﯿﺪان ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ )ﻧﺸﺎﻧﮫ
ھﺮ اﻧﻘﻼب اﺻﯿﻞ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﯾﻌﻨﯽ ده ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن و ﺣﺘﯽ ﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮده زﺣﻤﺘﮑﺶ و ﺳﺘﻢ زدهای ﮐﮫ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﻮد( و دوﻟﺖ را ﻧﺎﺗﻮان ﮐﻨﺪ و ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺳﺮﯾﻊ آن را ﺑﺮای اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻣﯿﺴﺮ ﺳﺎزد ...
 ...ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻤﻮﻣﺎً و ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب ھﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎً ھﻤﻮاره ﭘﺮ ﻣﻀﻤﻮن ﺗﺮ ،ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮ ،ﭘﺮ ﺷﺎﺧﮫ ﺗﺮ،
زﻧﺪه ﺗﺮ و »زﯾﺮک ﺗﺮ« از آن اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺗﺼﻮر ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ اﺣﺰاب و آﮔﺎه ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺎھﻨﮕﺎن
ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮﯾﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﯽ ﮔﻨﺠﺪ .ﻋﻠﺖ آن ﻧﯿﺰ روﺷﻦ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺎھﻨﮓ ھﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺷﻌﻮر،
اراده ،ﺷﻮر و ﺷﻮق و ﺗﺼﻮرات دھﮭﺎ ھﺰار اﻧﺴﺎﻧﻨﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﮫ اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﻧﯿﺮوی ﺷﻌﻮر ،اراده،
ﺷﻮر و ﺷﻮق و ﺗﺼﻮرات ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ اﻧﺴﺎن ﮐﮫ ﺗﺎزﯾﺎﻧﮫھﺎی ﭘﯿﮑﺎر ﭘﺮ ﺗﺐ و ﺗﺎب ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﺎت آﻧﮭﺎ را
ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ واﻣﯽ دارد و آن ھﻢ در ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﻌﺪادھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اوج ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﺣﺪت و
ﺷﺪﺗﯽ ﺧﺎص ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .از اﯾﻨﺠﺎ دو ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ
آﯾﺪ :ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﮫ ﻃﺒﻘﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﮫ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم اﺷﮑﺎل ﯾﺎ
۴٣

ﺟﻮاﻧﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺪون ھﯿﭻ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﺮا ﮔﯿﺮد )و ﭘﺲ از ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﺮ آﻧﭽﮫ
را ﮐﮫ ﭘﯿﺶ از ﺗﺼﺮف آن ﻧﺎﺗﻤﺎم ﮔﺬارده ﺑﻮد ﺑﮫ ﻓﺮﺟﺎم رﺳﺎﻧﺪ و آن ھﻢ ﮔﺎه در ﮐﻤﺎل ﺑﯽ ﭘﺮواﯾﯽ و ﺑﺎ
ﺗﻦ دردادن ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻋﻈﯿﻢ( .دوم آﻧﮑﮫ ﻃﺒﻘﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ و ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ
ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮ ،آﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ.
ھﻤﮫ ﮐﺲ ﺗﺼﺪﯾﻖ دارد ﮐﮫ ارﺗﺸﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺳﻼح ھﺎ و ﺗﻤﺎم
وﺳﺎﯾﻞ و ﺷﯿﻮهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دﺷﻤﻦ ﺑﺮای ﭘﯿﮑﺎر در دﺳﺖ دارد ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ آورد ،آﻣﺎده
ﻧﺴﺎزد ،رﻓﺘﺎرش ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﮫ و ﺣﺘﯽ ﺗﺒﮭﮑﺎراﻧﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻋﺮﺻﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺻﺎدق اﺳﺖ ﺗﺎ در اﻣﻮر ﺟﻨﮕﯽ .در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﭘﯿﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ ھﻨﮕﺎم ﭘﯿﺶ
آﻣﺪ اﯾﻦ ﯾﺎ آن وﺿﻊ ﭼﮫ ﺷﯿﻮهھﺎﯾﯽ از ﻣﺒﺎرزه را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮد ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﻤﺎم ﺷﯿﻮهھﺎی ﻣﺒﺎرزه آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،آﻧﮕﺎه ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺎﺻﻠﮫ
در وﺿﻊ ﻃﺒﻘﺎت دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻘﻞ از اراده ﻣﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺷﮑﻞ و ﺷﯿﻮهای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را در
دﺳﺘﻮر روز ﻗﺮار دھﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ در آن ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ – و ﮔﺎه ﺣﺘﯽ ﺷﮑﺴﺖ
ﻗﻄﻌﯽ – روﺑﺮو ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﻤﺎم ﺷﯿﻮهھﺎی ﻣﺒﺎرزه آﻣﺎدﮔﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ،
از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﮫ واﻗﻌﺎً ﭘﯿﺸﺮو و واﻗﻌﺎً اﻧﻘﻼﺑﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اوﺿﺎع و اﺣﻮال
ﺑﮫ ﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻧﺪھﺪ ﺗﺎ ﺳﻼﺣﯽ را ﺑﮫ ﮐﺎر اﻧﺪازﯾﻢ ﮐﮫ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺧﻄﺮ را ﺑﺮای دﺷﻤﻦ درﺑﺮ دارد و ﺑﺎ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺿﺮﺑﺎت ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺑﺮ او وارد ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﺑﺎز ھﻢ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ...
آورﯾﻞ  -ﻣﮫ ﺳﺎل ١٩٢٠

اﺷﮑﺎل ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ
ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ و ﻓﺮدرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ – از ﮐﺘﺎب » ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ «
 ...ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺮﮐﺸﯿﺪن ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻃﺒﻘﮫ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا و ﺑﮫ
ﭼﻨﮓ آوردن دﻣﮑﺮاﺳﯽ.
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای آن اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ را ﮔﺎم ﺑﮫ
ﮔﺎم از ﭼﻨﮓ ﺑﻮرژوازی ﺑﺮون ﮐﺸﺪ ،ﺗﻤﺎم اﻓﺰارھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ را در دﺳﺖ دوﻟﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی
ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪه ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻃﺒﻘﮫ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﺎزد و ﻣﺠﻤﻮع ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ھﺮ
ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دھﺪ ...
 ...ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ،ﺗﻤﺎﯾﺰات ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود و ﺗﻤﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ در دﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی
ھﻤﯿﺎر ﺗﻤﺮﮐﺰ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻗﺪرت ﻋﺎﻣﮫ ﺧﺼﻠﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ .ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ
ﺣﻘﯿﻘﯽ آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻋﻤﺎل ﻗﮭﺮ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﮫ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﻃﺒﻘﮫ دﯾﮕﺮ .وﻗﺘﯽ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﮑﺎر ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻮرژوازی اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻃﺒﻘﮫ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد و از
ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻘﻼب ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻃﺒﻘﮫ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ﻣﺒﺪل ﻣﯽ ﺳﺎزد و در ﻣﻘﺎم ﻃﺒﻘﮫ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﮭﻨﮫ را ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﻗﮭﺮ از ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد ،آن وﻗﺖ ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی،
ﺷﺮاﯾﻂ وﺟﻮد ﺗﻀﺎد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻃﺒﻘﺎت و ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻃﺒﻘﮫ را ﻧﯿﺰ از ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد.
۴۴

ﺟﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮭﻨﮫ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﺎت و ﺗﻀﺎدھﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ آن را ﺟﺎﻣﻌﮫای ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ در آن
رﺷﺪ آزاد ھﺮ ﻓﺮد ﺷﺮط رﺷﺪ آزاد ھﻤﮕﺎن اﺳﺖ.
دﺳﺎﻣﺒﺮ  - ١٨۴٧ژاﻧﻮﯾﮫ ١٨۴٨
ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ – از ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ژوزف واﯾﺪه ﻣﮫ ﯾﺮ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک
ﻟﻨﺪن ۵ ،ﻣﺎرس ﺳﺎل ١٨۵٢
 ...و اﻣﺎ درﺑﺎره ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﻧﮫ ﮐﺸﻒ وﺟﻮد ﻃﺒﻘﺎت در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻣﺮوزﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ و
ﻧﮫ ﮐﺸﻒ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ .ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﺑﻮرژوا ﻣﺪﺗﮭﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺎرﯾﺨﯽ
اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﺎت و اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺑﻮرژوا ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺒﻘﺎت را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﺎر
ﺗﺎزهای ﮐﮫ ﻣﻦ اﻧﺠﺎم دادهام ،اﺛﺒﺎت ﻧﮑﺎت زﯾﺮﯾﻦ اﺳﺖ:
 -١وﺟﻮد ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻌﯿﻨﯽ از رﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -٢ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﮫ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.
 -٣ﺧﻮد اﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻓﻘﻂ ﮔﺬاری اﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﻮی ﻧﺎﺑﻮدی ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﻃﺒﻘﮫ و ﺑﮫ ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓﺎرق
از ﻃﺒﻘﺎت.
ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ – از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺟﺸﻦ ھﻔﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد » ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان «
 ...آﺧﺮﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ،ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮن اﺳﺖ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﮐﮫ
ﮐﻤﻮن ﯾﮏ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﮫ ﭼﻨﮓ آورد ،دو ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻤﻮن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﮑﻞ ﺗﺎزهای از ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺘﻤﮕﺮی را از ﻃﺮﯾﻖ واﮔﺬاری ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎر ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ
ھﺮ ﻓﺮد ﻗﺎدر ﺑﮫ ﮐﺎر را وادارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺳﺘﻤﮕﺮی را از ﻣﯿﺎن ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺮد .وﻟﯽ ﭘﯿﺶ از ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻮﻟﯽ ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻻزم اﺳﺖ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺮط اﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ھﻢ ارﺗﺶ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﺳﺖ .ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺣﻖ
رھﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﺮﺻﮫ ﭘﯿﮑﺎر ﺑﮫ دﺳﺖ آورد .وﻇﯿﻔﮫ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺘﺸﮑﻞ
و ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای ﭘﯿﮑﺎر ﻓﺮازﻧﺪه.
 ٢۵ﺳﭙﺘﺎﺑﺮ ﺳﺎل  ١٨٧١در ﻟﻨﺪن
ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ – از رﺳﺎﻟﮫ ﺗﻠﺨﯿﺼﯽ از ﮐﺘﺎب ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » دوﻟﺖ و آﻧﺎرﺷﯽ «
 ...ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮ آن ﻗﺸﺮھﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﮐﮭﻨﮫ ﮐﮫ ﻋﻠﯿﮫ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﮫ ﻣﺒﺎرزه
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮫھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی وﺟﻮد ﻃﺒﻘﺎت از ﻣﯿﺎن ﻧﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اداﻣﮫ ﺧﻮاھﺪ
ﯾﺎﻓﺖ ...
 - ١٨٧۴آﻏﺎز ﺳﺎل ١٨٧۵
۴۵

ﻓﺮدرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ – از ﻣﻘﺎﻟﮫ » ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ «
 ...ﻣﺎرﮐﺲ و ﻣﻦ از ﺳﺎل  ١٨۴۵ﺑﮫ ﺑﻌﺪ در اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻮدهاﯾﻢ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﮭﺎﺋﯽ اﻧﻘﻼب
ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﻓﺮازﻧﺪه ،زوال ﺗﺪرﯾﺠﯽ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻨﻮان دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺧﻮد دارد .ھﺪف
ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ھﻤﯿﺸﮫ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺘﻤﮕﺮی اﻗﺘﺼﺎدی اﻗﻠﯿﺖ دارای اﻣﺘﯿﺎزات ﺧﺎص را
ﺑﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﻣﺴﻠﺢ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ اﯾﻦ اﻗﻠﯿﺖ دارای
اﻣﺘﯿﺎزات ﺧﺎص ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺮای ﺳﺘﻤﮕﺮی و ﺿﺮورت ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ
از ﻣﯿﺎن ﻣﯽ رود .وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺎ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻮدهاﯾﻢ ﮐﮫ ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﺪﯾﻦ
ھﺪف و دﯾﮕﺮ ھﺪف ھﺎی ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﮭﻢ ﺗﺮ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮازﻧﺪه ،ﭘﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ دوﻟﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﮫ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻗﺪرت ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻃﺒﻘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار را
درھﻢ ﺷﮑﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﺗﺎزه ﺳﺎزﻣﺎن دھﺪ ...
آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﮭﺎ ﻣﻄﻠﺐ را واروﻧﮫ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﺑﺎﯾﺪ از اﻧﺤﻼل
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ آﻏﺎز ﺷﻮد .وﻟﯽ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﭘﯿﺮوزی ،آن را
ﺑﮫ ﺻﻮرت آﻣﺎده ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ھﻤﺎن دوﻟﺖ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ وﻇﺎﯾﻒ
ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .وﻟﯽ ﻣﻨﮭﺪم ﺳﺎﺧﺘﻦ آن در ﭼﻨﺎن
ﻟﺤﻈﮫای در ﺣﮑﻢ ﻣﻨﮭﺪم ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺳﻼﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ آن ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ دﺷﻤﻨﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﺧﻮد را درھﻢ ﮐﻮﺑﺪ و ﺑﮫ آن اﻧﻘﻼب اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ ﮐﮫ ﺑﺪون آن
ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺮوزﯾﺶ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﮫ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺎزه و ﺑﮫ ﮐﺸﺘﺎر ﺑﺰرﮔﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺸﺘﺎر ﭘﺲ از ﮐﻤﻮن
ﭘﺎرﯾﺲ ،ﺧﻮاھﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ...
 ١٢ﻣﮫ ﺳﺎل ١٨٨٣
ﻟﻨﯿﻦ – از رﺳﺎﻟﮫ » درﺑﺎره ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ «
 ...دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﯾﻌﻨﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻃﺒﻘﮫ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدن
ﺑﻮرژوازی و دﻓﻊ اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ آن ﺿﺮورت دارد.
ﻣﺴﺌﻠﮫ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ دارای ﭼﻨﺎن اھﻤﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺲ آن را ﻧﻔﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ در ﺣﺮف
ﻗﺒﻮل داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮫ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻧﻔﯽ
ﮐﺮد و آن اﯾﻦ ﮐﮫ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎء ،ﻣﺜﻼ در ﻣﻮرد ﮐﺸﻮر ﮐﻮﭼﮏ ﮐﮫ ھﻤﺴﺎﯾﮫ
ﺑﺰرﮔﺶ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻮرژوازی ،ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﮫ ﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻮدن
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﺣﻔﻆ ﺳﺮھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﺪ ،ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﮫ را ﺑﻄﻮر
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺪون ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﭙﺬﯾﺮد و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﭼﮫ در آرﻣﺎن ﻣﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻗﮭﺮ ﺑﺮ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ وﺟﻮد
ﻧﺪارد ...
اوت  -اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل ١٩١۶
۴۶

ﻟﻨﯿﻦ – از ﮐﺘﺎب » دوﻟﺖ و اﻧﻘﻼب «
 ...ﮐﻨﮫ آﻣﻮزش ﻣﺎرﮐﺲ را درﺑﺎره دوﻟﺖ ﻓﻘﻂ ﮐﺴﯽ درﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﯾﮏ
ﻃﺒﻘﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮای ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﻃﻮر اﻋﻢ و ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮای ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﮐﮫ ﺑﻮرژوازی
را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮای ﯾﮏ دوران ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﻌﻨﯽ دوران ﻣﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و
اﺳﺘﻘﺮار »ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓﺎرق از ﻃﺒﻘﺎت« ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ،ﻧﯿﺰ ﺿﺮور ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﺷﮑﺎل دوﻟﺘﮭﺎی
ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع  ،وﻟﯽ ﻣﺎھﯿﺖ آﻧﮭﺎ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ :اﯾﻦ دوﻟﺘﮭﺎ ھﺮ ﺷﮑﻠﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در
آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﻤﮫ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻮرژوازی ھﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺬار از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ اﻟﺒﺘﮫ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ وﻓﻮر و ﺗﻨﻮع ﻋﻈﯿﻢ اﺷﮑﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻤﺮاه ﻧﺒﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﺎھﯿﺖ آﻧﮭﺎ اﻟﺰاﻣﺎً ﯾﮑﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد:
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ...
 ...دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ اﻗﻠﯿﺖ از اﮐﺜﺮﯾﺖ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از دوﻟﺘﯽ ﮐﮫ ﺗﺒﻌﯿﺖ
اﻗﻠﯿﺖ را از اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻗﮭﺮ ﻣﻨﻈﻢ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﮫ ﺑﺮ ﻃﺒﻘﮫ
دﯾﮕﺮ و ﺑﺨﺸﯽ از اھﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ.
ھﺪف ﻧﮭﺎﺋﯽ ﻣﺎ ﺑﺮاﻓﺘﺎدن دوﻟﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮاﻓﺘﺎدن ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ اﻋﻤﺎل ﻗﮭﺮ ﻣﺘﺸﮑﻞ و ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ
ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ اﻋﻤﺎل ﻗﮭﺮ ﺑﺮ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎﺳﺖ .ﻣﺎ در اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮارﺳﯿﺪن آﻧﭽﻨﺎن ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ در
آن اﺻﻞ ﺗﺒﻌﯿﺖ اﻗﻠﯿﺖ از اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﮕﺮدد .وﻟﯽ ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﮐﻮﺷﺶ در راه اﺳﺘﻘﺮار
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﯾﻘﯿﻦ دارﯾﻢ ﮐﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﺟﺮﯾﺎن رﺷﺪ ﺧﻮد ﺑﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ و آﻧﮕﺎه
اﺻﻮﻻ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﻋﻤﺎل ﻗﮭﺮ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ھﺎ و ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮی ﯾﮏ اﻧﺴﺎن از اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮ و
ﺑﺨﺸﯽ از اھﺎﻟﯽ از ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ،از ﻣﯿﺎن ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ زﯾﺮا اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﻋﺎدت ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺪون
اﻋﻤﺎل ﻗﮭﺮ و ﺑﺪون ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮی ﺷﺮاﯾﻂ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﻻزم ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﻨﺪ ...
اوت  -ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ١٩١٧
ﻟﻨﯿﻦ – از ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
 ...اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان را درھﻢ ﮐﻮﺑﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﺎ
ﮐﺎرﮔﺮان و دھﻘﺎﻧﺎن زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ را ﺑﮫ دﺳﺖ آوردﯾﻢ ،درھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان ،وﻇﯿﻔﮫ ﻣﺎن ﺑﻮد و ﻣﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﮫ را اﻧﺠﺎم داده و اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﯿﻢ.
ﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﯿﻢ ﮐﮫ آن را ﺑﺎ اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دھﯿﻢ.
ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﻮرژوازی در ھﻤﮫ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻋﻠﯿﮫ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﺪﯾﺪ
ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰد و اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ھﻢ روﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮاھﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ اﯾﻦ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ را درھﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺷﮑﺴﺖ و در ﭘﻮﯾﮫ ﭘﯿﮑﺎر ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻮرژوازی ﻣﻘﺎوﻣﺘﮕﺮ ﺑﮫ آﻣﺎدﮔﯽ ﻗﻄﻌﯽ
ﺑﺮای اﺣﺮاز ﭘﯿﺮوزی و اداره ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ ...
 ٢٠اوت ﺳﺎل ١٩١٨
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ﻟﻨﯿﻦ – از ﮐﺘﺎب » اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی و ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﻣﺮﺗﺪ «
 ...وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﮫ ﮐﻨﮫ آﻣﻮزش
ﻣﺎرﮐﺲ در ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،ﻣﻄﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ھﻤﮫ ﻣﻌﻠﻮم .ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺗﻤﺎم ﭘﺮﮔﻮﯾﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻣﻄﻠﺐ رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد ،ﺧﻮد را ﻣﺠﺒﻮر دﯾﺪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺎرﮐﺲ را درﺑﺎره دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﻘﻞ
ﮐﻨﺪ.
و اﻣﺎ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ »ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ« اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﭼﻄﻮر اﻧﺠﺎم داده؟ اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﮐﻤﺪی ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر
اﺳﺖ! ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ:
»اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ ]ﮐﮫ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ آن را ﺗﺤﻘﯿﺮ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ[ ﺑﺮ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮫ از ﮔﻔﺘﮫھﺎی
ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﮑﯿﮫ دارد« – اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﯿﻨﺎً در ﺻﻔﺤﮫ  ٢٠ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺻﻔﺤﮫ ۶٠
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺣﺘﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ »ﮐﻠﻤﮫ ﮐﻮﭼﮏ ]ﻋﯿﻨﺎً ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه!!
 [ Des wortchensدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺲ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ١٨٧۵ﺿﻤﻦ ﯾﮏ
ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﮫ ﯾﺎد آوردﻧﺪ«.
و اﯾﻦ اﺳﺖ آن »ﮐﻠﻤﮫ ﮐﻮﭼﮏ« ﻣﺎرﮐﺲ:
»ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ دوران ﺗﺤﻮل اﻧﻘﻼﺑﯽ اوﻟﯽ ﺑﮫ دوﻣﯽ ﻗﺮار دارد.
دوران ﮔﺬار ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ دوران اﺳﺖ ﮐﮫ در آن دوﻟﺖ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ«.
اوﻻ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺸﮭﻮر ﻣﺎرﮐﺲ را ﮐﮫ ﺗﻠﺨﯿﺼﯽ از ﺳﺮاﺳﺮ آﻣﻮزش اﻧﻘﻼﺑﯽ اوﺳﺖ »ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮫ« و
ﺣﺘﯽ »ﮐﻠﻤﮫ ﮐﻮﭼﮏ« ﻧﺎﻣﯿﺪن ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﻧﻔﯽ ﮐﺎﻣﻞ آن اﺳﺖ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﮫ
ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ آﺛﺎر ﻣﺎرﮐﺲ را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً از ﺑﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﭼﻨﺎن ﮐﮫ از ﻣﺠﻤﻮع آﺛﺎر ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ،
در ﻣﯿﺰ ﺗﺤﺮﯾﺮ او ﯾﺎ در ﻣﻐﺰش ،ﮐﺸﻮھﺎی ﭼﻨﺪی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎی ﻣﺎرﮐﺲ
را ﺑﺎ ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﺗﻤﺎم ﻃﻮری ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از آﻧﮭﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﮫ ھﻢ ﻣﺎرﮐﺲ و ھﻢ اﻧﮕﻠﺲ ،ھﻢ در ﻧﺎﻣﮫھﺎ و ھﻢ در آﺛﺎر ﺑﮫ
ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ﺧﻮد ﺑﺎرھﺎ ،ھﻢ ﭘﯿﺶ از ﮐﻤﻮن و ھﻢ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﭘﺲ از آن ،از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ .ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﮫ ﻓﺮﻣﻮل »دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ« ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ
ﺟﺰ ﺑﯿﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ و از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ھﻤﺎن وﻇﯿﻔﮫای ﮐﮫ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ
ﺑﺮای »درھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ« ﻣﺎﺷﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه دارد و ھﻢ ﻣﺎرﮐﺲ و ھﻢ اﻧﮕﻠﺲ از ﺳﺎل
 ١٨۵٢ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٨٩١ﯾﻌﻨﯽ در ﻃﻮل ﭼﮭﻞ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺠﺎرب ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﻘﻼﺑﮭﺎی ﺳﺎل ١٨۴٨
و از آن ھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﻘﻼب ﺳﺎل  ،١٨٧١درﺑﺎره آن ]وﻇﯿﻔﮫ[ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ ...
 ...دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻗﺪرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻗﮭﺮ ﺗﮑﯿﮫ دارد و ﺑﮫ ھﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ واﺑﺴﺘﮫ ﻧﯿﺴﺖ.
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻗﺪرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از راه اﻋﻤﺎل ﻗﮭﺮ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺮ ﺑﻮرژوازی ﻓﺮاﭼﻨﮓ
آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﻗﮭﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﮫ ھﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ واﺑﺴﺘﮫ ﻧﯿﺴﺖ ...
 ...ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﮫ »رﺗﻖ و ﻓﺘﻖ« اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ( دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻران
ﺑﻮرژوا ،ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﺸﯿﻦ ھﺎی ﺑﻮرژوا و دادرﺳﺎن ﺑﻮرژوا ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺎده ،واﺿﺢ و
ﻣﺴﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ دهھﺎ و ﺻﺪھﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ از اﻓﺮاد ﻃﺒﻘﮫ ﺳﺘﻤﺰده در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﻮرژواﯾﯽ و
از آن ﺟﻤﻠﮫ در دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ،آن را از روی ﺗﺠﺮﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ھﻤﮫ
روزه اﺣﺴﺎس و ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وﻟﯽ در روﺳﯿﮫ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری را ﭘﺎک درھﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪهاﻧﺪ و ﺳﻨﮓ ﺑﺮ ﺳﻨﮓ آن ﻧﮕﺬاﺷﺘﮫاﻧﺪ،
ﺗﻤﺎم دادرﺳﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺘﮫاﻧﺪ ،ﺑﺴﺎط ﭘﺎرﻟﻤﺎن را ﺑﺮﭼﯿﺪهاﻧﺪ و ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان و دھﻘﺎﻧﺎن
۴٨

ﯾﮏ ارﮔﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺲ دﺳﺘﺮس ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘﮫاﻧﺪ ،ﺷﻮراھﺎی ﺧﻮد را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻران ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺷﻮراھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎﻻی ﺳﺮ دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻران ﮔﺬاﺷﺘﮫاﻧﺪ و
ﺷﻮراھﺎی ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪه دادرﺳﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای آن ﮐﮫ ﺗﻤﺎم
ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺘﻤﺰده ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮروی ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﯿﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺑﺎر دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺮ از دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻤﮭﻮری ﺑﻮرژواﯾﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﮐﮫ ﺑﺮای ھﺮ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻔﮭﻮم و واﺿﺢ اﺳﺖ ،ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﻧﻤﯽ ﻓﮭﻤﺪ ،زﯾﺮا »ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮده« و اﺻﻮﻻ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ »از ﺳﺮش اﻓﺘﺎده اﺳﺖ« ﮐﮫ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﺪ :دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺮای ﭼﮫ
ﻃﺒﻘﮫای؟ او از دﯾﺪﮔﺎه دﻣﮑﺮاﺳﯽ »ﺧﺎﻟﺺ« )ﯾﻌﻨﯽ ﭼﮫ ﻧﻮع  :ﺑﺪون ﻃﺒﻘﺎت ﯾﺎ ﺑﺮون ﻃﺒﻘﺎت؟(
داوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ...
 ...ﻣﯿﺎن ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ و ﻣﺎرﮐﺲ – اﻧﮕﻠﺲ ﺗﻔﺎوت از زﻣﯿﻦ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ،ھﻤﺎن ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﺎن
ﯾﮏ ﻟﯿﺒﺮال و ﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺮی وﺟﻮد دارد .دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺧﺎﻟﺺ و ﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎً »دﻣﮑﺮاﺳﯽ« ﮐﮫ
ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ از آن دم ﻣﯽ زﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ واﮔﻮی ھﻤﺎن »دوﻟﺖ آزاد ﺧﻠﻖ« ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻔﻨﮓ ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ.
ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﯾﮏ اﺣﻤﻖ ﻋﻼﻣﮫ دور از ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﺎدﮔﯽ ﯾﮏ دﺧﺘﺮﺑﭽﮫ ده ﺳﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ:
وﻗﺘﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ھﺴﺖ ،دﯾﮕﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺮای ﭼﮫ ﻻزم اﺳﺖ؟ و ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ
دھﻨﺪ:
 ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻮرژوازی درھﻢ ﺷﮑﺴﺘﮫ ﺷﻮد، ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ اﺗﻮرﯾﺘﮫ ﺧﻠﻖ ﻣﺴﻠﺢ در ﻗﺒﺎل ﺑﻮرژوازی ﺣﻔﻆ ﺷﻮد، ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ھﺮاس در دل ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ اﻓﮑﻨﺪه ﺷﻮد، ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﻗﮭﺮاً درھﻢ ﮐﻮﺑﺪ،ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺳﺮش ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .او ﭼﻨﺎن ﻋﺎﺷﻖ دﻣﮑﺮاﺳﯽ »ﺧﺎﻟﺺ« اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺮﺷﺖ
ﺑﻮرژواﯾﯽ آن را درﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ و »ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی« ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﺮف ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ،
وﻗﺘﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ »درھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ« اﻗﻠﯿﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ» ،ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ
ﻗﮭﺮآﻣﯿﺰ« اﻗﻠﯿﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ را در ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر
ﺑﺮد .ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ دﻣﮑﺮاﺳﯽ »ﺧﺎﻟﺺ« اﺳﺖ ﺳﮭﻮاً ھﻤﺎن اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﮫ ھﻤﮫ دﻣﮑﺮات ھﺎی ﺑﻮرژوا ھﻤﯿﺸﮫ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﺮاﺑﺮی ﺻﻮری را
)ﮐﮫ در ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺳﺮاﭘﺎ دروﻏﯿﻦ و ﺳﺎﻟﻮﺳﺎﻧﮫ اﺳﺖ( واﻗﻌﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد! ﻣﻄﻠﺐ ﺑﯽ
اھﻤﯿﺘﯽ اﺳﺖ!
اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرﺷﻮﻧﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ھﺮ ﻗﺪر ھﻢ ﮐﮫ ﺑﺮای ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ
ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺤﺘﻮی اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ دﯾﮕﺮ :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﺜﻤﺎر ﯾﮏ ﻃﺒﻘﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺒﻘﮫ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﮐﻠﯽ از ﻣﯿﺎن
ﻧﺮود ،ﺑﺮاﺑﺮی واﻗﻌﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﯿﺎم ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﺎﻧﮫ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻮرش ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻓﻮراً درھﻢ
ﺷﮑﺴﺖ .وﻟﯽ ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر و اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان را ﻓﻮراً ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺖ.
در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﮫ ﺑﺰرگ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ھﻤﮫ ﻣﻼﮐﺎن و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﻓﻮراً ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﺮد.
واﻧﮕﮭﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻗﺪام ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ را ﺣﻞ ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻼﮐﺎن و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران را ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻼ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺳﺎﺧﺖ و ﺷﯿﻮه دﯾﮕﺮ ،ﺷﯿﻮه ﮐﺎرﮔﺮی را
ﺑﺮای رھﺒﺮی اﻣﻮر ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎ و اﻣﻼک ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﻧﮭﺎ ﮐﺮد .ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان ﮐﮫ ﻃﯽ ﻧﺴﻞ ھﺎی
ﻣﺘﻮاﻟﯽ ھﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،ھﻢ از ﻧﻈﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻏﺮق ﺛﺮوت و ھﻢ از ﻧﻈﺮ ورزﯾﺪﮔﯽ و ﻣﮭﺎرت
ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و اﺳﺘﺜﻤﺎرﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﮐﮫ اﻧﺒﻮه آﻧﺎن ﺣﺘﯽ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺗﺮﯾﻦ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺮﯾﻦ
۴٩

ﺟﻤﮭﻮرﯾﮭﺎی ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺗﻮﺳﺮی ﺧﻮرده ،ﺗﺎرﯾﮏ ،ﺑﯽ ﺳﻮاد ،ﺗﺮﺳﯿﺪه و ﺟﺪا و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ،
ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﮫ از
ﺑﺮﺗﺮی ھﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ :ﭘﻮل در دﺳﺖ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ )ﭘﻮل را
ﻓﻮراً ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد( ،ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﻣﯿﺰان آن اﻏﻠﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ اﺳﺖ در
دﺳﺘﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ارﺗﺒﺎط ھﺎی آﻧﮭﺎ ،ورزﯾﺪﮔﯽ و ﻣﮭﺎرت آﻧﮭﺎ در زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و
رھﺒﺮی اﻣﻮر ،وﻗﻮف آﻧﺎن ﺑﺮ ﺗﻤﺎم »رﻣﻮز رھﺒﺮی« )ﻋﺎدات ،ﺷﯿﻮهھﺎ ،وﺳﺎﯾﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت(،
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮ و ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﮐﺎدر ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻨﯽ )ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ﺑﻮرژواﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﮑﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ( ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ورزﯾﺪﮔﯽ و ﻣﮭﺎرت ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﮭﺎ در اﻣﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ )ﮐﮫ اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﮭﻤﯽ اﺳﺖ( و ﻏﯿﺮه و ﻏﯿﺮه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردهاﻧﺪ – ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﻣﻮرد ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﺎدﯾﺶ ھﻤﯿﻦ
اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﻧﻘﻼب ھﻤﺰﻣﺎن در ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﮫ از ﮐﺸﻮرھﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﮐﻤﯿﺎب اﺳﺖ – ﺑﺎز ھﻢ از
اﺳﺘﺜﻤﺎرﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﻧﺪ ،زﯾﺮا ارﺗﺒﺎط ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﮫ
ﺑﺨﺸﯽ از اﺳﺘﺜﻤﺎرﺷﻮﻧﺪﮔﺎن از ﻣﯿﺎن ﮐﻢ رﺷﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮده دھﻘﺎﻧﺎن ﻣﯿﺎﻧﮫ ﺣﺎل و ﭘﯿﺸﮫ وران و ﻏﯿﺮه ﺑﮫ
دﻧﺒﺎل اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان ﻣﯽ روﻧﺪ و اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ را ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﺧﻮد ﻧﮭﺎن دارﻧﺪ ،ﻣﻄﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ھﻤﮫ اﻧﻘﻼﺑﮭﺎ و از آن ﺟﻤﻠﮫ ﮐﻤﻮن )زﯾﺮا در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ورﺳﺎی از ﭘﺮوﻟﺘﺮھﺎ ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ،
وﻟﯽ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﻋﻼﻣﮫ آن را »ﻓﺮاﻣﻮش« ﮐﺮده اﺳﺖ( ،ﺻﺤﺖ آن را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ...
 ...اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در ھﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﻨﯿﺎدی ﻗﺎﻋﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﺳﺮﺳﺨﺖ و ﺗﺎ ﭘﺎی ﺟﺎن اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان ﮐﮫ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﯽ دراز ﺑﺮﺗﺮی ھﺎی ﻋﻤﻠﯽ زﯾﺎدی را در
ﻗﯿﺎس ﺑﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان ھﯿﭻ ﮔﺎه – ﻣﮕﺮ در ﺧﻮش
ﺧﯿﺎﻟﯿﮭﺎی ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﺳﺎده ﻟﻮح ﺧﻮش ﺑﯿﺎن – ﺑﺪون آزﻣﻮدن ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮد در ﻋﺮﺻﮫ ﻧﺒﺮد ﻧﮭﺎﯾﯽ و
ﺗﺎ ﭘﺎی ﺟﺎن ،در ﻋﺮﺻﮫ ﻧﺒﺮدھﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ ،ﺗﻦ ﺑﮫ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﺗﺼﻤﯿﻢ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داد.
ﮔﺬار از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﯾﮏ دوران ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﺎﻣﻞ را درﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ
دوران ﺑﮫ ﺳﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪه ،اﻣﯿﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻗﺪرت ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺮای اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﯿﺪ
ﻧﯿﺰ ﺗﻼش ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻗﺪرت را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪه ﮐﮫ
اﻧﺘﻈﺎر ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و آن را ﺑﺎور ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻓﮑﺮش را ھﻢ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻄﻮر
ﻧﻤﯽ دادﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺟﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن »ﺑﮭﺸﺖ« از دﺳﺖ داده،
ﺑﺮای ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﺧﻮد ﮐﮫ ﭼﻨﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺷﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺎﻻ ﻣﺸﺘﯽ »رﺟﺎﻟﮫ ﺑﯽ ﺳﺮ و ﭘﺎ«
آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و ﻓﻘﺮ )ﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎی »ﺳﺎده و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ«( ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻧﺮژی ده
ﭼﻨﺪان و ﺑﺎ ﺧﺸﻤﯽ دﯾﻮاﻧﮫ وار و ﮐﯿﻨﮫای ﺻﺪ ﭼﻨﺪان ﺑﮫ ﻧﺒﺮد ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰﻧﺪ و از ﭘﯽ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﻧﯿﺰ ﺗﻮده ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﺑﮫ راه ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﮫ ﭼﻨﺎن ﮐﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
دهھﺎ ﺳﺎﻟﮫ ھﻤﮫ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﻣﺘﺰﻟﺰل و دو دل اﺳﺖ ،اﻣﺮوز دﻧﺒﺎل ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻣﯽ رود و
ﻓﺮدا از دﺷﻮارﯾﮭﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﯽ رﻣﺪ ،در ﻗﺒﺎل ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﯿﻤﮫ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ ﺣﺎل
ﺳﺮاﺳﯿﻤﮕﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،ﺗﻌﺎدل ﻋﺼﺒﯽ را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ ،دﯾﻮاﻧﮫ وار ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﯿﭽﺪ ،ﻧﻖ ﻣﯽ زﻧﺪ
و از اردوﮔﺎھﯽ ﺑﮫ اردوﮔﺎه دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰد  ...ﺑﮫ ﮐﺮدار ﻣﻨﺸﻮﯾﮑﮭﺎ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ
روﻟﻮﺳﯿﻮﻧﺮھﺎی ﻣﺎ.
و ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ،در دوران ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺷﺪﯾﺪ و ﺣﯿﺎت و ﻣﻤﺎت ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﺌﻠﮫ
ﺑﻮدن و ﻧﺒﻮدن اﻣﺘﯿﺎزات ﺻﺪھﺎ و ھﺰارھﺎ ﺳﺎﻟﮫ را در دﺳﺘﻮر روز ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،از اﮐﺜﺮﯾﺖ و
اﻗﻠﯿﺖ ،از دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺧﺎﻟﺺ ،از ﻻزم ﻧﺒﻮدن دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،از ﺑﺮاﺑﺮی اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان ﺑﺎ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﺷﻮﻧﺪﮔﺎن دم ﻣﯽ زﻧﻨﺪ!! ...
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اﮐﺘﺒﺮ  ١٠ -ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل ١٩١٨
ﻟﻨﯿﻦ – از ﭘﯿﺎم » ﺷﺎدﺑﺎش ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن «
 ...اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺣﺘﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن را ﯾﺎری ﮐﺮد ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﯿﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺬار ﺑﮫ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ روﺳﯿﮫ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ :دوﻟﺖ
ﺑﻮرژواﯾﯽ داوﻃﻠﺒﺎﻧﮫ اﺳﺘﻌﻔﺎ داد و وﺣﺪت ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ،وﺣﺪت ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ اﺣﯿﺎء ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺎھﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮراھﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ھﻮﯾﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ اﻣﺮوزه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮرد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و در رأس آﻧﮭﺎ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،در ھﯿﭻ ﻧﻘﻄﮫای از ﺟﮭﺎن ،ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮕﺮی ﺟﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮراھﺎ ،ﺟﺰ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﮏ ﺷﯿﻮه ﻗﮭﺮ ﺑﯽ اﻣﺎن ،ﺳﺮﯾﻊ و ﻗﺎﻃﻊ را ﺑﺮای درھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ،ﻣﻼﮐﺎن و ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﺎن ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار آﻧﺎن اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ھﺮ ﮐﺲ
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻧﻔﮭﻤﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ و او را ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻘﺎم رھﺒﺮی ﯾﺎ راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ
ﮐﻨﺎر زد.
وﻟﯽ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ اﻋﻤﺎل ﻗﮭﺮ و ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه اﻋﻤﺎل ﻗﮭﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﺎھﯿﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ .ﻣﺎھﯿﺖ ﻋﻤﺪه آن ﺗﺸﮑﻞ و اﻧﻀﺒﺎط ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،ﮔﺮدان ﭘﯿﺸﺮو زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن،
ﭘﯿﺸﺎھﻨﮓ و ﯾﮕﺎﻧﮫ رھﺒﺮ آﻧﺎن اﺳﺖ .ھﺪف ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﺠﺎد ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﻃﺒﻘﺎت ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ اﻓﺮاد زﺣﻤﺘﮑﺶ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﭘﺎﯾﮫ ھﺮ
ﮔﻮﻧﮫ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﺮد از ﻓﺮد .اﯾﻦ ھﺪف را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻓﻮراً ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﺗﺤﻘﻖ آن ﺑﮫ ﯾﮏ دوران ﺑﺲ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮔﺬار از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﯿﺎز دارد ،ھﻢ ﺑﺪان ﺟﮭﺖ ﮐﮫ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﮐﺎری اﺳﺖ دﺷﻮار ،ھﻢ ﺑﺪان ﺟﮭﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدی در ﮐﻠﯿﮫ ﺷﺌﻮن زﻧﺪﮔﯽ وﻗﺖ ﻻزم
اﺳﺖ و ھﻢ ﺑﺪان ﺟﮭﺖ ﮐﮫ ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﻋﻈﯿﻢ ﻋﺎدت ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ﺧﺮده ﺑﻮرژواﯾﯽ و ﺑﻮرژواﯾﯽ
اداره اﻣﻮر ﻓﻘﻂ در رھﮕﺬر ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺳﺮﺳﺨﺖ ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﻧﯿﺰ
ﻣﺎرﮐﺲ از ﯾﮏ دوران ﮐﺎﻣﻞ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و آن را دوران ﮔﺬار از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری ﺑﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ.
در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ دوران ﮔﺬار ،در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد :ھﻢ از ﺟﺎﻧﺐ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ،ھﻢ از ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﺎن ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار آﻧﺎن در ﻣﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﻮرژوا ﮐﮫ
ﻣﻘﺎوﻣﺘﺸﺎن آﮔﺎھﺎﻧﮫ اﺳﺖ و ھﻢ از ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮده ﻋﻈﯿﻤﯽ از زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و از آن ﺟﻤﻠﮫ دھﻘﺎﻧﺎن ﮐﮫ
ﺳﺨﺖ در ﺑﻨﺪ ﻋﺎدات و ﺳﻨﻦ ﺧﺮده ﺑﻮرژواﯾﯽ اﺳﯿﺮﻧﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺘﺸﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻏﯿﺮآﮔﺎھﺎﻧﮫ اﺳﺖ .ﺗﺰﻟﺰل
و ﻧﻮﺳﺎن در اﯾﻦ ﻗﺸﺮھﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳﺖ .دھﻘﺎن ﺑﻤﺜﺎﺑﮫ ﯾﮏ زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﮔﺮاﯾﺶ
دارد و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﮫ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻮرژوازی ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ .دھﻘﺎن ﺑﻤﺜﺎﺑﮫ ﻓﺮوﺷﻨﺪه
ﮔﻨﺪم ﺑﮫ ﺳﻮی ﺑﻮرژوازی ،ﺑﮫ ﺳﻮی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ آزاد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﮭﻨﮫ »ﻋﺎدی« و
»ﺳﻨﺘﯽ« واﭘﺲ ﻣﯽ ﮔﺮاﯾﺪ.
ﺑﺮای آن ﮐﮫ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دھﻘﺎن و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ھﻤﮫ ﻗﺸﺮھﺎی ﺧﺮده ﺑﻮرژوا را ﺑﮫ ﭘﯿﺮوی از
ﺧﻮد وادارد ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﮫ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﮫ ﻻزم اﺳﺖ ،ﻧﯿﺮوی ﺗﺸﮑﻞ و
اﻧﻀﺒﺎط آن ﻻزم اﺳﺖ ،ﻗﺪرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ آن ﮐﮫ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﺎوردھﺎی ﻓﺮھﻨﮓ ،داﻧﺶ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ ،ﻗﺮاﺑﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺮی آن ﺑﺎ روﺣﯿﮫ ھﺮ ﻓﺮد زﺣﻤﺘﮑﺶ و
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اﻋﺘﺒﺎر و ﺣﯿﺜﯿﺖ آن در اﻧﻈﺎر زﺣﻤﺘﮑﺸﺎﻧﯽ ﮐﮫ از روﺳﺘﺎ ﯾﺎ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮﭼﮏ ھﺴﺘﻨﺪ و در ﺣﺎﻟﺖ
ﺗﻔﺮﻗﮫ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و از ﻟﺤﺎظ رﺷﺪ و اﺳﺘﻮاری ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮی ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻻزم
اﺳﺖ .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﮫ ﭘﺮدازی درﺑﺎره »دﻣﮑﺮاﺳﯽ« ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ،درﺑﺎره »وﺣﺪت« ﯾﺎ »وﺣﺪت
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮐﺎر« ،درﺑﺎره »ﺑﺮاﺑﺮی« ﺗﻤﺎم »اﻓﺮاد ﺟﺒﮭﮫ ﮐﺎر« و ھﮑﺬا و ﻗﺲ ﻋﻠﯿﮭﺬا ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ
ﭘﺮدازی ﮐﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎل ﺷﻮﯾﻨﯿﺴﺖ ھﺎ و ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ ھﺎی داغ ﺧﺮده ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺧﻮرده ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻓﺮاوان
ﺑﺪان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ،ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﻧﺨﻮاھﺪ رﻓﺖ .ﺟﻤﻠﮫ ﭘﺮدازی ﻓﻘﻂ ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ ھﺎ ﭘﺮده دود ﻣﯽ
ﮐﺸﺪ ،اذھﺎن را ﮐﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻼھﺖ دﯾﺮﯾﻦ ،ﺧﻤﻮد و ﮐﮭﻨﮫ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﺎص ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺎرﯾﺴﻢ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ را ﻗﻮت ﻣﯽ دھﺪ.
ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ و دﺷﻮار و ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺲ از
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ،ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ دوﻟﺖ ﺑﻮرژواﯾﯽ و ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﯿﺰ از ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽ رود )ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﺳﺎده ﭘﻨﺪاران ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻗﺪﯾﻤﯽ و
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ( ،ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘﻂ اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮی ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و از ﺟﮭﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﺣﺎدﺗﺮ
ھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﯿﺮوی ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻮرژوازی و ﻋﻠﯿﮫ ﺧﻤﻮد و ﮐﮭﻨﮫ ﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﻋﻠﯿﮫ
ﺗﺰﻟﺰل و ﻧﻮﺳﺎن ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﮫ ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﺪ ،ﻧﻔﻮذ ﺳﺎزﻣﺎن آﻓﺮﯾﻦ
ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺸﺪ ،ﺑﮫ »ﺑﯽ ﻃﺮف« ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﺸﺮھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ از ﺑﻮرژوازی دور ﺷﻮﻧﺪ و
ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺮس و ﻟﺮز ﺑﺴﯿﺎر از ﭘﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽ دارﻧﺪ ،دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ و اﻧﻀﺒﺎط ﻧﻮﯾﻦ ،اﻧﻀﺒﺎط
رﻓﯿﻘﺎﻧﮫ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺳﺘﻮار آﻧﺎن را ﺑﺎ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،اﺗﺤﺎد ﺻﻔﻮف آﻧﮭﺎ را ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ،
آری اﯾﻦ اﻧﻀﺒﺎط ﻧﻮﯾﻦ را ﮐﮫ ﺑﻨﯿﺎد رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺟﺎی اﻧﻀﺒﺎط ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ،
ﺑﮫ ﺟﺎی اﻧﻀﺒﺎط ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،ﺑﮫ ﺟﺎی اﻧﻀﺒﺎط ﺑﺮدﮔﯽ ﻣﺰدی »آزاد« ﺧﺎص ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری،
ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزد.
ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻃﺒﻘﺎت ،دوران دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﯾﮏ ﻃﺒﻘﮫ و آن ھﻢ ﻃﺒﻘﮫای از ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺘﻤﺰده ﻻزم
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎزد و ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺎن را ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ
ﺗﻤﺎم درھﻢ ﺷﮑﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ از ﻧﻈﺮ ﻓﮑﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﻮرژوا دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﻤﻠﮫ
ﭘﺮدازی ﺧﺮده ﺑﻮرژواﯾﯽ درﺑﺎره آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ،ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ راﺑﻄﮫای را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ )در
واﻗﻊ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ ﭘﺮدازی ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﺪﺗﮭﺎ ﭘﯿﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ »آزادی و
ﺑﺮاﺑﺮی« ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ» ،آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی« ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار و ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ( ...
 ٢٧ﻣﮫ ﺳﺎل ١٩١٩
ﻟﻨﯿﻦ – از ﻣﻘﺎﻟﮫ » اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ «
 ...ﺳﮫ ﺷﺮط ﭘﯿﺮوزی ﺑﻠﺸﻮﯾﺴﻢ : ...
 (١اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ در ﻣﯿﺎن ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ؛
 (٢ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻧﯿﻤﯽ از ارﺗﺶ؛
 (٣ﺑﺮﺗﺮی ﻗﺎﻃﻊ ﻧﯿﺮو در ﻟﺤﻈﮫ دارای اھﻤﯿﺖ ﻗﺎﻃﻊ در ﻣﺮاﮐﺰ دارای اھﻤﯿﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﯾﻌﻨﯽ در دو
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ١٨و در ﺟﺒﮭﮫھﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ ارﺗﺶ؛
 -١٨ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ،ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺴﮑﻮ و ﭘﺘﺮوﮔﺮاد )ﺑﻌﺪھﺎ ﻟﻨﯿﻨﮕﺮاد( ،ھﺮ دو ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ – م.
۵٢

وﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﮫ ﺷﺮط  ،ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﮭﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺗﻮدهھﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻏﯿﺮﭘﺮوﻟﺘﺮ را ﺑﮫ
ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﮭﺎ را از ﭼﻨﮓ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ روﻟﻮﺳﯿﻮﻧﺮھﺎ و دﯾﮕﺮ اﺣﺰاب ﺧﺮده ﺑﻮرژوا
ﺑﺮون ﮐﺸﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ درﺳﺖ در ھﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ .ﻋﻠﺖ ﻋﻤﺪه ﭘﯽ ﻧﺒﺮدن »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ«ھﺎی )ﺑﺨﻮان
دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎی ﺧﺮده ﺑﻮرژوای( اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل دوم ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،ﭘﯽ ﻧﺒﺮدن ﺑﺪﯾﻦ
ﻧﮑﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ وﺟﻮد ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ در دﺳﺖ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﮫ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺳﻼﺣﯽ
ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮدهھﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻏﯿﺮ ﭘﺮوﻟﺘﺮ ﺑﮫ ﺳﻮی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﺑﺮون ﮐﺸﯿﺪن اﯾﻦ ﺗﻮدهھﺎ از
ﭼﻨﮓ ﺑﻮرژوازی و اﺣﺰاب ﺧﺮده ﺑﻮرژوا ﺑﺪل ﮔﺮدد.
آﻗﺎﯾﺎن »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ«ھﺎی اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل دوم ﮐﮫ از ﭘﯿﺶ داوری ھﺎی ﺧﺮده ﺑﻮرژواﯾﯽ اﺷﺒﺎﻋﻨﺪ و
ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ آﻣﻮزش ﻣﺎرﮐﺲ درﺑﺎره دوﻟﺖ را از ﯾﺎد ﺑﺮدهاﻧﺪ ،دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ را ﺟﺰو
ﻣﻘﺪﺳﺎت ،ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﺘﺠﮫ آراء رﺳﻤﯽ و اﺳﺎس »دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮ« )ﯾﺎ ﻣﮭﻤﻼت دﯾﮕﺮی از
اﯾﻦ دﺳﺖ( ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﮫ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﻓﻘﻂ ﺳﻼﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻃﺒﻘﺎت
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺪ )و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ
ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺪ(.
ﺑﻮرژوازی ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺳﻼح ﻃﺒﻘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﻋﻠﯿﮫ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﺗﻤﺎم زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن
ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ .در دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻤﮭﻮری ھﺎی ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﺸﮫ ﺣﺎل ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻮال
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را »از ﯾﺎد ﺑﺮدهاﻧﺪ«.
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ )ﭘﺲ از ﮔﺮد آوردن »ﻣﺸﺖ ھﺎی ﮐﻮﺑﻨﺪه« ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ(
ﺑﻮرژوازی را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎزد و ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ را از ﭼﻨﮕﺶ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﺪ و اﯾﻦ ﺳﻼح را ﺑﺮای
ﺗﺤﻘﻖ ھﺪف ھﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮدش ﺑﮫ ﮐﺎر اﻧﺪازد.
و اﻣﺎ ھﺪف ھﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
درھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻮرژوازی.
»ﺑﯽ ﻃﺮف« ﺳﺎﺧﺘﻦ دھﻘﺎﻧﺎن و ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﺟﻠﺐ آﻧﮭﺎ – و در ھﺮ ﺣﺎﻟﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺨﺶ زﺣﻤﺘﮑﺶ
و ﻏﯿﺮاﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ آﻧﮭﺎ – ﺑﮫ ﺳﻮی ﺧﻮﯾﺶ.
ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺰرگ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ در ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺿﺒﻂ ﺷﺪه از
ﺑﻮرژوازی.
ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮ روی وﯾﺮاﻧﮫھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری.
 ١۶دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ١٩١٩
ﻟﻨﯿﻦ – از » ﺗﺰھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ وﻇﺎﯾﻒ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻨﮕﺮه دوم اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ «
...
 (٢ﭘﯿﺮوزی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ )ﮐﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ اول ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ اﺳﺖ( ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﮐﮫ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻃﺒﻘﮫ واﻗﻌﺎً اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﮫ وﻇﯿﻔﮫ زﯾﺮﯾﻦ را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ:
اوﻻ ( ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان و در درﺟﮫ اول ﺑﻮرژوازی ﺑﻤﺜﺎﺑﮫ ﻋﻤﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﺎن؛ درھﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪن ﮐﺎﻣﻞ آﻧﺎن؛ درھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺎن؛ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﻣﮑﺎن ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ
ﺗﻼش آﻧﺎن ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﺳﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ و ﺑﺮدﮔﯽ ﻣﺰدی.
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ﺛﺎﻧﯿﺎً ( ﺟﻠﺐ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و آن ھﻢ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺗﻤﺎم ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﯾﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ آن ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻠﺐ ﺗﻤﺎم
ﺗﻮده زﺣﻤﺘﮑﺶ – ﺗﻤﺎم آﻣﺎج اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ – ﺑﮫ ﺳﻮی ﭘﯿﺸﺎھﻨﮓ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آن و روﺷﻦ ﮐﺮدن اﻓﮑﺎر ،ﺳﺎزﻣﺎن دادن ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮدن و ﺑﺎ اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺮدن آﻧﺎن در
ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻣﺒﺎرزه ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺴﻮراﻧﮫ و ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻠﯿﮫ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان و ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن اﯾﻦ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ
اھﺎﻟﯽ )ﮐﮫ در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ ھﺴﺘﻨﺪ( از ﺑﻨﺪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﺑﻮرژوازی
و اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻘﺶ رھﺒﺮی ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﭘﯿﺸﺎھﻨﮓ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در آﻧﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ
ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻋﻤﻠﯽ.
ﺛﺎﻟﺜﺎً ( ﺑﯽ ﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﺎ ﺑﯽ زﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺎﮔﺰﯾﺮی ﮐﮫ ﻃﺒﻘﮫ ﺻﺎﺣﺒﺎن واﺣﺪھﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻮﭼﮏ در ﻋﺮﺻﮫھﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﻗﺸﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮان و
ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﻏﯿﺮه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺒﻘﮫ ،ﻣﯿﺎن ﺑﻮرژوازی و ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،ﻣﯿﺎن دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ و
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮروی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﺑﺎ آن ﮐﮫ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﮫ و اﯾﻦ ﻗﺸﺮ اﻗﻠﯿﺖ اھﺎﻟﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽ دھﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺗﻌﺪاد آﻧﮭﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ زﯾﺎد اﺳﺖ .دو وﻇﯿﻔﮫ اول و دوم
ﻣﺴﺘﻘﻠﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ ﮐﺪام ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻞ ﺧﺎﺻﯽ را در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان و اﺳﺘﺜﻤﺎرﺷﻮﻧﺪﮔﺎن اﯾﺠﺎب
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وﻇﯿﻔﮫ ﺳﻮم از دو وﻇﯿﻔﮫ اول ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﻘﻂ درآﻣﯿﺰی ﻣﺎھﺮاﻧﮫ و ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ و ﺗﻮأم
ﺑﺎ ﻧﺮﻣﺶ ﺷﯿﻮهھﺎی ﻧﻮع اول و دوم را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ وﺿﻊ ﻣﺸﺨﺺ ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮارد
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ...
 (۶ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻮرژوازی ﺑﺎ ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه را ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﮔﺴﺘﺮده و ﺣﺎد و ﺑﯽ اﻣﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد .ھﻤﮫ
ﮔﺮوھﮭﺎ و اﺣﺰاب و اﻋﻀﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﮫ ﮐﻼ ﯾﺎ ﺟﺰﺋﺎً در ﻣﻮﺿﻊ رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ و »ﺳﺎﻧﺘﺮ« و
ﻏﯿﺮه ﻗﺮار دارﻧﺪ ،در اﺛﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﯾﺎ ھﻮاﺧﻮاه ﺑﻮرژوازی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ در زﻣﺮه
ﻣﺘﺰﻟﺰﻟﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﯾﺎ )از ھﻤﮫ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮ( ﺑﮫ زﻣﺮه دوﺳﺘﺎن ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی
ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﻓﺮاھﻢ آوردن زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺮای دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ و »ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﺴﺘﯽ« اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را ﻧﯿﺰ در ﺧﺼﻠﺖ اﯾﻦ
ﻣﺒﺎرزه اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺒﺎرزه ﺑﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻄﺎ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﮫ
اﻓﺸﺎء ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻗﺎﻃﻊ ھﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی را ﻧﯿﺰ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎﯾﯽ از ﺧﻮد
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻔﮭﻤﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﮫ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻗﺎﻃﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻮرژوازی ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ در ھﺮ
ﻟﺤﻈﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼح اﻧﺘﻘﺎد را ﺑﮫ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ ﺑﺪل ﮐﻨﺪ و ﺑﻄﻮری ﮐﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ آن
را ﺗﺒﺪﯾﻞ ھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﻧﺎﭘﯿﮕﯿﺮی ﯾﺎ ﺿﻌﻒ در اﻓﺸﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻊ رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ
»ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﺴﺘﯽ« اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﮑﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﮫ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﮫ
دﺳﺖ ﺑﻮرژوازی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮدا ﺑﺮای ﺿﺪ اﻧﻘﻼب از ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﻣﺮوز در
ﻧﻈﺮ اﻓﺮاد ﮐﻮﺗﮫ ﻧﮕﺮ ﻓﻘﻂ »اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮرﯾﮏ« ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ...
ژوﺋﻦ  -ژوﺋﯿﮫ ﺳﺎل ١٩٢٠
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ﺧﺼﻠﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻋﺎم اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ و ﻓﺮدرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ – از ﮐﺘﺎب » ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ «
 ...ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﻮرژوازی ،ﺑﺎ آزادی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎزار ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﺷﺪن ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻣﺮزﺑﻨﺪﯾﮭﺎی ﻣﻠﯽ و ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻘﮭﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ از
ﻣﯿﺎن ﻣﯽ رود.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﮐﺎر از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺮزﺑﻨﺪﯾﮭﺎ و ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت را ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،دﺳﺖ ﮐﻢ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺘﻤﺪن ،ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ آزادی
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﺳﺖ ...
دﺳﺎﻣﺒﺮ  - ١٨۴٧ژاﻧﻮﯾﮫ ١٨۴٨
ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ و ﻓﺮدرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ – از » ﭘﯿﺎم ﮐﻤﯿﺘﮫ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ «
ﺧﺮده ﺑﻮرژواھﺎی دﻣﮑﺮات ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ اﻧﻘﻼب را ھﺮ ﭼﮫ زودﺗﺮ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ  ...وﻟﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﺎ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺎ آن اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب را ﭘﯽ در ﭘﯽ آﻧﻘﺪر اداﻣﮫ دھﯿﻢ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘﺎت ﮐﻢ و
ﺑﯿﺶ دارا از ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ را ﺑﮫ دﺳﺖ آورد و ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﭘﺮوﻟﺘﺮھﺎ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻠﮑﮫ در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرھﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺟﮭﺎن آﻧﻘﺪر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ
رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن ﭘﺮوﻟﺘﺮھﺎ را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ از ﻣﯿﺎن ﺑﺒﺮد و دﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه دارای اھﻤﯿﺖ
ﻗﺎﻃﻊ در دﺳﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺮھﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮد .ھﺪف ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ آن اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﺗﻀﺎدھﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻃﺒﻘﺎت ھﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﮭﺒﻮد دھﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻧﻮﯾﻦ ﺑﮫ ﭘﺎ دارﯾﻢ ...
ﻣﺎرس ﺳﺎل ١٨۵٠
ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ – از » اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ﻣﻮﻗﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان «
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ :
اﯾﻨﮑﮫ رھﺎﯾﯽ ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد و ﻣﺒﺎرزه در راه رھﺎﯾﯽ
ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺑﮫ دﺳﺖ آوردن اﻣﺘﯿﺎزات و اﻧﺤﺼﺎرھﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ
ﺑﮫ دﺳﺖ آوردن ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺮاﺑﺮ و ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ؛
اﯾﻨﮑﮫ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮی اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮد زﺣﻤﺘﮑﺶ از اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎر ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ
زﻧﺪﮔﯽ ،ﭘﺎﯾﮫ ﮐﻠﯿﮫ ﺻﻮر ﺑﺮدﮔﯽ و ﭘﺎﯾﮫ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﻓﻘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﻔﺖ ﻓﮑﺮی و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ؛
اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎﻟﻨﺘﯿﺠﮫ رھﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ھﺪف واﻻﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﮫای ﺗﺎﺑﻊ آن ﺑﺎﺷﺪ؛
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اﯾﻨﮑﮫ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﻋﯽ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﯿﻞ ﺑﮫ اﯾﻦ ھﺪف واﻻ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن
ﮐﺎرﮔﺮان رﺷﺘﮫھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﺎر در ھﺮ ﮐﺸﻮر و ﻓﻘﺪان اﺗﺤﺎد ﺑﺮادراﻧﮫ ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺑﺪون ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؛
اﯾﻨﮑﮫ رھﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻌﻀﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ھﻤﮫ
ﮐﺸﻮرھﺎی دارای ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻣﺮوزﯾﻦ اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﮫ ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ در ﮔﺮو ھﻤﮑﺎری ﻋﻤﻠﯽ و
ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎﺳﺖ؛
اﯾﻨﮑﮫ اوج ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺎزه ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اروﭘﺎ اﻣﯿﺪھﺎی
ﺗﺎزهای ﺑﺮﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰد و ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﯾﮏ اﺧﻄﺎر ﺟﺪی اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﺮھﯿﺰ از اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﺑﺮای
اﺗﺤﺎد ﺑﯽ درﻧﮓ ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی ھﻨﻮز در ﺣﺎل ﺗﻔﺮﻗﮫ؛
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﮫ ،اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﮫ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻗﺮار ﺟﻠﺴﮫ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﻮرخ  ٢٨ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ١٨۶۴در ﺳﻨﺖ ﻣﺎرﺗﯿﻨﺲ ھﺎل ﻟﻨﺪن ،اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﮐﮫ
ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻻزم ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ...
اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل ١٨۶۴
ﻟﻨﯿﻦ – از ﻣﻘﺎﻟﮫ » درﺑﺎره ﺷﻌﺎر ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺘﺤﺪه اروﭘﺎ «
 ...دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﮭﺖ واﻗﻌﺎً دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺑﮫ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ اﻧﻘﻼﺑﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﮫ ھﯿﭻ
وﺟﮫ و ھﯿﭻ ﮔﺎه و در ھﯿﭻ اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﯽ ﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻌﺎر اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺗﺤﺖ
اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار دھﻨﺪ و ﻧﮫ آن را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎ ھﻤﯿﺸﮫ آن را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه آن را ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﻗﺸﺮھﺎی ﺗﺎزهای از ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی و ﺗﻮدهھﺎی ﻧﯿﻤﮫ
ﭘﺮوﻟﺘﺮ را ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﻨﺪ .وﻟﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﮐﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﯾﮏ ﻋﻤﻞ واﺣﺪ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دوران ﺗﻼﻃﻢ ھﺎی ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
و اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﻌﻨﯽ دوران ﺣﺎدﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ و اﻧﻘﻼﺑﮭﺎ و ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﮭﺎ ﺗﻠﻘﯽ
ﮐﺮد ،اﻧﻘﻼﺑﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺮی ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ...
ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﺳﺖ و از اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﮫ ﭘﯿﺮوزی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﺨﺴﺖ در ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر و ﺣﺘﯽ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺠﺰا
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ...
 ٢٣اوت ﺳﺎل ١٩١۵
ﻟﻨﯿﻦ – از ﮐﺘﺎب » ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮدﮐﯽ ﭼﭙﮕﺮاﯾﯽ در ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ «
 ...ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻤﺎﯾﺰات ﻣﻠﯽ و دوﻟﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻘﮭﺎ و ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﺮ ﺟﺎی ھﺴﺘﻨﺪ – و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ
ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰات ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﻖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در ﻋﺮﺻﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻃﯽ دوراﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر و
ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﺟﺎی ﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ – ﻻزﻣﮫ وﺣﺪت ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﻨﻮع ﺗﻤﺎﯾﺰات ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻮ اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰات ﻧﯿﺴﺖ )در ﻟﺤﻈﮫ
ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﯾﮏ ﭘﻨﺪار ﭘﻮچ اﺳﺖ( ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮدن اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ )ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮروی و
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ( ﺑﮫ ﺷﯿﻮهای اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ اﺻﻮل را در ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ دھﺪ،
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ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﺰات ﻣﻠﯽ و دوﻟﺘﯽ ھﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ درﺳﺘﯽ دﻣﺴﺎز ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ آﻧﮭﺎ اﻧﻄﺒﺎق دھﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ،
ﭘﮋوھﺶ ،ﮐﺸﻒ ﯾﺎ ﺣﺪس و درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻠﯽ و وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻣﻠﯽ ،ﺷﯿﻮهھﺎی ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﺸﺨﺺ ھﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ واﺣﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ و آﯾﯿﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺳﻄﺤﯽ
ﭼﭗ رواﻧﮫ در درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺑﻮرژوازی و اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﮭﻮری ﺷﻮروی
و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ – ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ وﻇﯿﻔﮫ ﻋﻤﺪه ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﮫ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرھﺎی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ )و ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ( در آن ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .در زﻣﯿﻨﮫ ﺟﻠﺐ ﭘﯿﺸﺎھﻨﮓ ﻃﺒﻘﮫ
ﮐﺎرﮔﺮ و ﺳﻮق آن ﺑﮫ راه ھﻮاداری از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮروی و روی ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻦ از ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺎرﯾﺴﻢ ،ﺳﻮق
آن ﺑﮫ راه ھﻮاداری از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و روی ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻦ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ ،ھﻢ اﮐﻨﻮن
ﮐﺎر ﻋﻤﺪه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﮐﺎر ﻋﻤﺪهای ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آن ھﻨﻮز
راھﯽ ﺑﺴﯿﺎر و ﺑﺴﯿﺎر دراز در ﭘﯿﺶ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو و ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺟﮫ را ﺑﺮای
ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻔﺤﺺ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺬار ﯾﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ اھﻤﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی دارد – و از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﯿﻨﯽ واﻗﻌﺎً ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ
– وﻟﯽ در ﻋﻮض ﺑﮫ ﺣﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺸﺎھﻨﮓ ﭘﺮوﻟﺘﺮی از ﻧﻈﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ اھﻤﯿﺖ ﻋﻤﺪه دارد .ﺑﺪون آن
ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮔﺎم ھﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺑﮫ ﺳﻮی ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮداﺷﺖ .وﻟﯽ از اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزی ھﻨﻮز راھﯽ ﺑﺲ
دراز در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ .ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﯿﺮوی ﭘﯿﺸﺎھﻨﮓ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﭘﯿﺮوزی رﺳﯿﺪ .ﮐﺸﺎﻧﺪن ﭘﯿﺸﺎھﻨﮓ ﯾﮑﮫ
و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺪان ﭘﯿﮑﺎر ﻗﻄﻌﯽ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘﮫ و ﺗﻮدهھﺎی اﻧﺒﻮه ﺑﮫ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از
ﭘﯿﺸﺎھﻨﮓ ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺘﮫ ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ ﻧﯿﮑﺨﻮاھﺎﻧﮫ در ﻗﺒﺎل آن اﺗﺨﺎذ ﻧﮑﺮده و از
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از دﺷﻤﻦ آن ﺑﮫ ﮐﻠﯽ دﺳﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪهاﻧﺪ ،اﻗﺪاﻣﯽ اﺳﺖ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﮫ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺘﯽ
ﺗﺒﮭﮑﺎراﻧﮫ .و اﻣﺎ ﺑﺮای آﻧﮑﮫ واﻗﻌﺎً ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘﮫ و ﺗﻮدهھﺎی واﻗﻌﺎً اﻧﺒﻮه زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن از
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻌﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻨﮭﺎ ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﺌﻮری )ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪ( و ﺗﻨﮭﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت )آژﯾﺘﺎﺳﯿﻮن(
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺗﻮدهھﺎ ﻻزم اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺗﻤﺎم اﻧﻘﻼﺑﮭﺎی ﮐﺒﯿﺮ ﮐﮫ ﺻﺤﺖ آن اﮐﻨﻮن ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در روﺳﯿﮫ ،ﺑﻠﮑﮫ در آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﺪرت و
ﺻﺮاﺣﺘﯽ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﮫ ﺛﺒﻮت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮ ﺗﻮدهھﺎی ﺑﯽ ﻓﺮھﻨﮓ و ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﯽ ﺳﻮاد
روﺳﯿﮫ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮ ﺗﻮدهھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ و ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺎ ﺳﻮاد آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻻزم آﻣﺪ ﺗﺎ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻤﺎم
زﺑﻮﻧﯽ ،ﮐﻤﺎل ﺑﯽ ارادﮔﯽ ،ﻏﺎﯾﺖ ﻓﺮوﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ،ﻧﮭﺎﯾﺖ ﭼﺎﮐﺮﭘﯿﺸﮕﯽ دوﻟﺖ ﺷﮭﺴﻮاران ﻋﺮﺻﮫ
اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل دوم در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺑﻮرژوازی ،ﻣﻨﺘﮭﺎی ﻓﺮوﻣﺎﯾﮕﯽ اﯾﻦ دوﻟﺖ و ﺗﻤﺎم ﻧﺎﮔﺰﯾﺮی ﯾﮑﯽ از
دو ﺣﺎل ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎ ﻗﺒﻮل دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ اﻓﺮاﻃﯽ )ﮐﻮرﻧﯿﻠﻒ در روﺳﯿﮫ ،ﮐﺎپ و ﺷﺮﮐﺎء در
آﻟﻤﺎن( و ﯾﺎ ﻗﺒﻮل دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را در ﺗﺎر و ﭘﻮد وﺟﻮد ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﭘﺲ از آن
ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺑﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ روی آورﻧﺪ.
وﻇﯿﻔﮫ دﺳﺖ اول ﭘﯿﺸﺎھﻨﮓ آﮔﺎه ﺟﻨﺒﺶ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﯾﻌﻨﯽ اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺮوھﮭﺎ و
ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮدهھﺎی اﻧﺒﻮه را )ﮐﮫ اﮐﻨﻮن در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ھﻨﻮز ﺧﻮاب
آﻟﻮده ،دﻟﻤﺮده ،اﺳﯿﺮ ﻋﺎدات ﮐﮭﻨﮫ ،ﺑﯽ ﺟﻨﺒﺶ و ﺑﯿﺪار ﻧﺸﺪه ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ( ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎ
ﺑﮫ ﺑﯿﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺣﺰب ﺧﻮد ،ﺑﻠﮑﮫ اﯾﻦ ﺗﻮدهھﺎ را ﻧﯿﺰ در ﺟﺮﯾﺎن رﺳﯿﺪن ﯾﺎ ﮔﺬار
آﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﻮﯾﻦ ،رھﺒﺮی ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﮫ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اول )ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻠﺐ ﭘﯿﺸﺎھﻨﮓ آﮔﺎه ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ
ﺑﮫ ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮروی و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ( ﭼﻨﺎن ﮐﮫ دﯾﺪﯾﻢ ،ﺑﺪون ﭘﯿﺮوزی ﮐﺎﻣﻞ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ و ﺳﻮﺳﯿﺎل ﺷﻮﯾﻨﯿﺴﻢ ،ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮد ،وﻟﯽ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﮫ دوم ﮐﮫ
اﮐﻨﻮن ﺑﮫ وﻇﯿﻔﮫ دﺳﺖ اول ﺑﺪل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻮدهھﺎ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﻮﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﯿﺮوزی ﭘﯿﺸﺎھﻨﮓ را در اﻧﻘﻼب ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮد ،ﺑﺪون ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ آﯾﯿﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ
۵٧

ﺳﻄﺤﯽ »ﭼﭗ« و ﺑﺪون ﻏﻠﺒﮫ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ اﺷﺘﺒﺎھﺎت آن و ﺧﻼﺻﯽ از اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ،ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ
ﺑﻮد.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺨﻦ از ﺟﻠﺐ ﭘﯿﺸﺎھﻨﮓ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﮫ ﺳﻮی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ در ﻣﯿﺎن ﺑﻮد )و در ﺣﺪودی ﮐﮫ
ھﻨﻮز از آن ﺳﺨﻦ در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ( ،ﺗﺎ آن زﻣﺎن و در اﯾﻦ ﺣﺪود ﮐﺎر ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﺌﻮری در ﺟﺎی اول
ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻗﺮار دارد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺣﺘﯽ ﻣﺤﻔﻠﮭﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻧﺎﺷﯽ از
ﻣﺤﻔﻞ ﮔﺮاﯾﯽ ،ﺳﻮدﻣﻨﺪﻧﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ آورﻧﺪ .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻮدهھﺎ و
از ﮔﺴﺘﺮش ارﺗﺶ ھﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ )اﮔﺮ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﭼﻨﯿﻦ اﺻﻄﻼﺣﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ( ﯾﻌﻨﯽ آراﯾﺶ ﺗﻤﺎم
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺮای ﭘﯿﮑﺎر ﻧﮭﺎﯾﯽ و ﻗﻄﻌﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ
ورزﯾﺪﮔﯽ در زﻣﯿﻨﮫ ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﺌﻮری و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ »ﻧﺎب« ھﯿﭻ ﮐﺎری
از ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽ رود .در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮫ ﺳﺨﻦ از ﺷﻤﺎر ﺻﺪ و ھﺰار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺮوج ﺗﺌﻮری
)ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪﯾﺴﺖ( ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﺗﻮدهھﺎ را رھﺒﺮی ﻧﮑﺮده ،ﻋﻤﻼ ﺑﺪان ﻣﯽ
ﭘﺮدازد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺳﺮ و ﮐﺎر ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ و دھﮭﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺳﺖ .ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻨﮭﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﺎ ﭘﯿﺸﺎھﻨﮓ ﻃﺒﻘﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﻣﺠﺎب ﮐﺮدهاﯾﻢ ﯾﺎ ﻧﮫ،
ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی دارای اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻣﻌﯿﻦ ،و ﺣﺘﻤﺎً در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘﺎت اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء ،ﺑﮫ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﮫاﻧﺪ ﮐﮫ ﻟﺤﻈﮫ
ﭘﯿﮑﺎر ﻗﻄﻌﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫ ﻃﺮﯾﻘﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ :
 (١ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوھﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ دﺷﻤﻦ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺮدرﮔﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﮫ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﺳﺘﯿﺰ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻣﺒﺎرزهای ﺑﺮون از ﺣﯿﻄﮫ ﻗﺪرﺗﺸﺎن ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺎﺗﻮان ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ؛
 (٢ﺗﻤﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﺰﻟﺰل ،ﻣﺮدد و ﻧﺎاﺳﺘﻮار ﻻﯾﮫھﺎی ﻣﯿﺎﻧﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﺧﺮده ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ و ﺑﺮون از ﺟﻤﻊ ﺑﻮرژوازی ،ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺧﻠﻖ رﺳﻮا ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﺑﺎ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﯽ آﺑﺮو ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ؛
 (٣در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﮔﺮاﯾﺶ روﺣﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮫ ﺳﻮی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻗﺎﻃﻊ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺘﮭﻮراﻧﮫ
ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻮرژوازی آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪه و اﯾﻦ روﺣﯿﺎت ﺷﺪﯾﺪاً رو ﺑﮫ اوج ﺑﺎﺷﺪ؛
در ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻮرﺗﯽ ﻟﺤﻈﮫ اﻧﻘﻼب ﻓﺮا رﺳﯿﺪه و در ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻮرﺗﯽ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺎ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺗﻤﺎم
ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺷﻤﺮدﯾﻢ و ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﯿﺎن داﺷﺘﯿﻢ ،ﺑﮫ درﺳﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﯾﻢ و ﻟﺤﻈﮫ
ﻋﻤﻞ را ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﻢ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺳﺖ ...
آورﯾﻞ  -ﻣﮫ ﺳﺎل ١٩٢٠

۵٨

