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انقالب  1357ایران از منظر اتحاد مبارزان کمونیست
سااااا  1357و بعااااد از آن ،اتحاااااد مبااااارزان کمونیساااات معتقااااد بااااود ،انقالباااای در ایااااران
در جریااااان تحااااو
در جریااااان بااااودئ ایاااان مساااائ ه را وارثااااان اتحاااااد مبااااارزان کمونیساااات یعناااای جریانااااا فکااااری تحاااات عنااااوان
«کمااااونیام کااااارگری» سااااوای از گرایشااااا متفاااااو دروناااای ،در رویاااادادهای متفاااااو اجتماااااعی تکاااارار
کااارده انااادئ اگااار از مبالغاااه هاااای وارثاااان اتحااااد مباااارزان کمونیسااات بگااادریآ ،در آن ساااالها اتحااااد مباااارزان
جامعاااه نقشااای ندا ااات و نمااای توانسااات همگاااون دیگااار گرایشاااا ااا سااارمایه بااار
کمونیسااات در تحاااو
تااااثیر گااادار با ااادئ باااا ایااان راااا بررسااای نظااارا و تئوریهاااای اتحااااد مباااارزان کمونیسااات در
روناااد تحاااو
رابطاااه باااا مفهاااوم انقاااالب اجتمااااعی ،ماهیااات ضاااد کمونیساااتی ،ارتجااااعی و باااورژوائی ایااان جریاااان فکاااری را
عریان می سازدئ
در گاااام نخسااات ساااعی خاااواهیآ کااارد ،بسااایار اجماااالی از زباااان اتحااااد مباااارزان کمونیسااات و رهبااار تئوریاااک
آن منصااااور رکماااات ،ببیناااایآ ااااه انقالباااای در جامعااااه در جریااااان بااااود و پیااااروزی آن انقااااالب ااااه نظااااام
اجتمااااعی را در جامعاااه جاااایگاین ااایوه تولیاااد کناااونی یعنااای سااارمایه داری میکااارد و ایااان گااارایش فکاااری
باااادنبا پاسااااخگوئی بااااه کاااادام مع ااااال اجتماااااعی بااااودئ ایاااان مساااائ ه از آن سااااو رااااائا اهمیاااات اساااات کااااه
گرایشاااا کاااالم رادیکاااا ااا دساااتگاه سیاسااای سااارمایه بعناااوان نموناااه پیکاااار ،رزمنااادگان و هیاااره از ایااان
بعنوان قیام نام می بردند ،نه انقالبئ
تحو
اتحاااااد مبااااارزان کمونیساااات زمینااااه هااااای ااااک گیری انقااااالب  1357را در بحااااران اقتصااااادی سااااا 1355
جساااتجو مااای کااارد و ماهیااات انقاااالب را نیاااا «انقاااالب دمکراتیاااک» ارزیاااابی مااای کاااردئ هااادن انقاااالب را نیاااا
به زیر کشیدن استثمار و ارتجاع امپریالیستی در ایران اعالم میدا ت و این نین می گوفت:
"انقاااالب دمکراتیاااک کناااونی ایاااران کاااه بااار زمیناااه بحاااران اقتصاااادی اواساااط ساااا  1355اااکر گرفااات ،در
اولاااین مرارااار خاااود و باااا قیاااام بهمااان ،رژیاااآ سااا طنت را کاااه ماااداف مساااتقیآ اساااتثمار و ارتجااااع امپریالیساااتی
در ایران بود به زیر کشیدئ"[]1
ماااا فعاااال از ایااان مسااائ ه کاااه طاااور یاااک بحاااران اقتصاااادی ،در عصااار امپریالیساااآ آن هاااآ در یاااک کشاااور
مجاااا منجااار بااه انقاااالب اااد ،ماای گااادریآئ ماااا بااه ایااان مساائ ه در بحااای تاااا ضااد مارکسیساااتی «سوسااایالیام در
یاااک کشاااور» بااااز خاااواهیآ گشاااتئ اماااا مجاااددا باااه بحااای انقاااالب اتحااااد مباااارزان کمونیسااات برمیگاااردیآئ اتحااااد
مبااااارزان کمونیساااات جناااابش ضااااد ساااا طنتی و ضااااد امپریالیسااااتی را کااااه رهبااااریش در دساااات بااااورژوازی
ارتجااااعی و ضاااد انقالبااای باااود ،انقاااالب  1357مااای نامااادئ و همیشاااه هاااآ از رهباااری خااارده باااورژوائی ناااام
 1356 – 1358و همگناااین جنااابش انقالبااای پرولتاریاااا را تحااات الشاااعاع خاااود
میباااردئ جنبشااای کاااه تحاااو
قرار داد و در روند خود بورژوازی اسالمی را جایگاین بورژوازی س طنت ط ب کردئ
مااااا بااااه درک کائوتیسکیسااااتی اتحاااااد مبااااارزان کمونیساااات از مفهااااوم امپریالیسااااآ در بخااااش بعاااادی یعناااای در
بحااای «ماااافوو ساااود امپریالیساااتی» بااار خاااواهیآ گشااات ،فعاااال ببینااایآ منصاااور رکمااات زماااانی کاااه ارساساااا
ضاااد امپریالیساااتی اص و بخصاااوم تاااب ضاااد آمریکاااائی اص خی ااای باااا باااود در رابطاااه باااا انقاااالب  1357و
ماهیت ضد امپریالیستی انقالب ،ه می گوید:
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"یکاااز از وجاااوه باااارز انقاااالب ماااا ،خصااا ت آ اااکارا ضاااد امپریالیساااتز آن باااوده اساااتئ امپریالیساااآ بطاااور اعاااآ
و امپریالیساااآ آمریکاااا بمثاباااه امپریالیساااآ مسااا ط بااار اقتصااااد و سیاسااات ایاااران بطاااور اخااا آماااا اعتااارا
پرولتاریاى انقالبز در ایران قرار گرفته استئ"[]2
از آنجائیکااااه اتحاااااد مبااااارزان کمونیساااات و آقااااای منصااااور رکماااات در سااااالهای  1356 -1358در ف ااااای
سیاسااای ایاااران نا اااناخته بودناااد ،قطعاااا ارساساااا آتشاااین ضاااد امپریالیساااتی و ضاااد آمریکاااائی اتحااااد مباااارزان
کمونیسااات و منصاااور رکمااات نمااای توانسااات در ف اااای سیاسااای ایاااران کاااو کترین نقشااای دا اااته با اااد ،باااا
ایااان وجاااود ،ا تحااااد مباااارزان کمونیسااات باااه عناااوان یاااک گااارایش فکاااری هااار ناااد هاااآ ضاااعی بااادنبا پاسااا
ساااوا تی باااود کاااه انقاااالب ضاااد امپریالیساااتی (یعنااای انقالبااای کاااه در جریاااان باااود و مباااارزه طبقااااتی پااایش
روی این گرایش فکری قرار داده بودئ منصور رکمت در این رابطه نین می گوید:
"ماااا مشخصاااا ا بااادنبا پاسااا سااا ا تز هساااتیآ کااااه مباااارزه طبقااااتز و انقاااالب راضااار پااایش روى ماااا قاااارار
میدهدئ"[]3
ساااااوا اساسااااای بااااارای منصاااااور رکمااااات ایااااان باااااود کاااااه طاااااور و گوناااااه دساااااتاوردهای انقاااااالب ضاااااد
امپریالیساااتی را باااه سااارانجام برسااااندئ تثبیااات نظاااآ جدیاااد تحااات عناااوان دفااااع از دساااتاوردهای انقاااالب ضاااد
امپریالیساااتی مخااات ایااان گااارایش فکاااری نیسااات و تماااامی گرایشاااا ااا سااارمایه در تحکااایآ نظاااآ جدیاااد و
در ثباااا باااورژوازی اساااالمی تحااات القااااب رادیکاااا و انقالبااای نقاااش اساسااای ایفاااا کردنااادئ ماااا باااه تف ااایر ایااان
مسئ ه را در بخش های قب ی بررسی کردیآئ[]4
ماااا همگناااین باااه وضاااوح در بخاااش هاااای قب ااای مشااااهده کاااردیآ کاااه باااه بااااور اتحااااد مباااارزان کمونیسااات در
انقالبااای در انقاااالب ضاااد
مقطااا  1357طبقاااا انقالبااای دیگاااری باااه هیااار از طبقاااه کاااارگر خواساااتار تحاااو
امپریالیسااااتی بودنااااد و یکاااای از ایاااان طبقااااا هااااآ «خاااارده بااااورژوازی» بااااود و از سااااوی دیگاااار خمیناااای را
«رهباااری خااارده باااورژوائی» ارزیاااابی میکاااردئ در رابطاااه باااا نقاااش خمینااای در انقاااالب ضاااد امپریالیساااتی باااه
باور اتحاد مبارزان کمونیست ،منصور رکمت این نین می گوید:
"خمیناااز کاااه ارتااارامش را در نااااد توده هاااا ناااه باااه فقاااه اساااالمز ،ب کاااه باااه ر اااور فعاااالش در مباااارزا ضاااد
سااا طنتز مااادیون اسااات ،خاااود تنهاااا باااه و یااات فقیاااه و کساااب ماااوقعیتز ممتااااز باااراى رورانیااات در هیرار اااز
قدر عشق میورزدئ"[]5
بااار خاااالن هااادیان گوئیهاااای ااا سااارمایه کاااه از جنایتکااااری اااون خمینااای مباااارز ضاااد سااا طنت مااای سااااخت
و بااارایش ارترامااای نااااد تودهاااا قائااار مااای اااد ،انترناسیونالیساااتها (آری در هماااان بهمااان مااااه اعاااالم کردناااد
خمیناااای مترقاااای تاااار از م کااااا انگ سااااتان و یااااا امپراطااااور او بوکاسااااا نیسااااتئ قطعااااا بااااه ساااارانجام رساااااندن
دسااااتاوردهای انقااااالب ضااااد امپریالیسااااتی نیازمنااااد آن بااااود کااااه طبقااااه کااااارگر بعنااااوان ساااایاهی لشااااگر و نااااه
بعناااوان طبقاااه اجتمااااعی پشااات سااار خواسااات هاااای اجتمااااعی طبقاااه دیگاااری ،طبقاااه باااورژوازی قااارار بگیاااردئ
اتحااااد مباااارزان کمونیسااات نیاااا مااای خواهاااد طبقاااه کاااارگر را بااارای تثبیااات نظاااآ جدیاااد و بردگااای ماااادی زیااار
ساااا طه بااااورژوازی جدیااااد و تحاااات عنااااوان دفاااااع از دسااااتاوردهای انقااااالب و کساااات قطعاااای ضااااد انقااااالب
(بورژوازی که قدر خود را از دست داده است بسیج نمایدئ منصور رکمت می گوید:
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" کاااارگران و تاااوده هااااى وسااای زرماااتکش را باااراى دفااااع از دساااتاوردهاى انقاااالب و کسااات قطعاااز ضاااد
انقالب بسیج نمایدئ"[]6
رااااا ببیناااایآ درک و بردا اااات منصااااور رکماااات از دسااااتاوردهای انقااااالب یساااات و طبقااااه کااااارگر را باااارای
اااه یاااای مااای خواهاااد بسااایج کناااد؟ اتحااااد مباااارزان کمونیسااات همگاااون ساااایر گرایشاااا ااا سااارمایه معتقاااد
باااود کااااه ساااارمایه داری ایاااران ،ساااارمایه داری وابسااااته باااود و باااادنبا آن بااااود تاااا بااااه ساااارمایه داری مسااااتقر
دسااات یابااادئ کشور اااان اساااتقال پیااادا کناااد و از سااا طه امپریالیساااآ رهاااائی یابااادئ کشور اااان باااه آزادی برسااادئ
منصور رکمت این نین بی پیرایه خواستهای خود را مطرح می کند:
"باااراى مباااارزه واقعاااز بااار ع یاااه امپریالیساااآ ،باااراى تاااامین واقعاااز ناااان ،اساااتقال  ،و آزادى ،ایااان رکومااات
موقت است که باید از کارگران پشتیبانز کند و نه کارگران از رکومت موقتئ "[]7
باااا تثبیااات باااورژوازی اساااالمی کاااه تاااوام باااا سااارکوب مباااارزا طبقاااه کاااارگر باااود ،مباااارزه طبقااااتی اااکر
تااادافعی بخاااود گرفاااتئ در ناااین ااارایطی یعنااای در بهمااان مااااه  1358اتحااااد مباااارزان کمونیسااات همگناااان
معتقااد اساات کااه ،اگاار ااه انقااالب جو ااش دروناای و تااوان ررکاات خااود را از دساات داده امااا هنااوز کساات
نخورده است:
"لاایکن اگاار انقااالب بااه راار مساا له اساسااز خااویش ،مساا له قاادر راکمااه ،نایاار نیامااده اساات جو ااش درونااز
و تاااوان ررکااات خاااویش را هاااآ از دسااات ناااداده اساااتئ باااه عباااار دیگااار اگااار انقاااالب پیاااروز نشاااده اسااات،
کست نیا نخورده استئ"[]8
سااااوا اساساااای باااارای اتحاااااد مبااااارزان کمونیساااات ایاااان بااااود کااااه گونااااه جو ااااش دروناااای و پتانساااایر را بااااه
انقالباای کاااه رخاااو انااادام آن را گرفتااه اسااات برگردانااادئ گوناااه باااه ررکاات انقالبااای طبقاااا زرماااتکش (ب اااه،
طبقاااا انقالبااای از منظااار اتحااااد مباااارزان کمونیسااات اااادابی را برگردانااادئ منصاااور رکمااات نگرانااای خاااود
را این نین بیان میدارد:
" رااا ساا ا اساساااز ایاان اساات کاااه اگاار از نقطااه نظااار اارایط عینااز اقتصاااادى جامعااه و ریشااههاى ررکااات
انقالبااااز طبقااااا زرمااااتکش ،ق ااااب انقااااالب همگنااااان میتپااااد ،گونااااه میتااااوان رخااااو اناااادام آن یعنااااز دساااات
کشااایدن بخاااش عماااده کاااارگران و زرمتکشاااان از مباااارزه مساااتقیآ بااار سااار قااادر سیاساااز را توضااای داد و
براى ج ب مجدد آنان به نین مبارزهاى در این مقط معیّن ه باید کرد؟"[]9
در مباراای قب اای دیاادیآ کااه اتحاااد مبااارزان کمونیساات خاارده بااورژوازی را طبقااه انقالباای ارزیااابی ماای کاارد
و خمینااای را رهبااار خااارده باااورژوازی مااای پندا ااات و معتقاااد باااود کاااه طبقاااا انقالبااای دیگاااری نیاااا اهااادان
انقاااالب را دنباااا مااای کرد ناااادئ اتحااااد مباااارزان کمونیساااات باااه کنکااااص خااااود در راساااتای کشااا آن ابعااااادی
اسااات کاااه انقاااالب را باااه کماااک طبقاااا انقالبااای دیگااار و مائوئیسااات ماباناااه ( ناااد طبقاااه پااایش ببااارد و ایااان
نین می گوید:
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" اااناخت ایااان جبهاااههاى اصااا ز انقاااالب  -بوسااای ه کمونیساااتها ،و ااارکت فعا ناااه آنهاااا در مباااارزهاى اسااات
که طبقا انقالبز و بویژه طبقه کارگر ناگایر در این عرصهها دنبا میکنندئ"[]10
ظاااااهرا تعریاااا و تمجیااااد مائوئیساااات مابانااااه اتحاااااد مبااااارزان کمونیساااات از «طبقااااا انقالباااای» تمااااام اااادنی
نیساات نکتااه رااائا اهمیاات ایاان اساات کااه پیااروزی ایاان انقااالب ضااد امپریالیسااتی ااه دسااتاوردی ماای بایساات
دا ااات و یاااا باااه عباااار واضااا تااار پیاااروزی ایااان انقاااالب منجااار باااه اااه ناااوع از نظاااام اجتمااااعی مااای ااادئ
اتحاد مبارزان کمونیست این نین پاس میدهد:
" بایاااد تاکیاااد کنااایآ کاااه اااعار برقااارارى جمهاااورى دموکراتیاااک خ اااق کاااه باااا قااااطعترین و جاااامعترین اااکر
ااارایط زم باااراى رفاااا و دفااااع از دساااتاوردهاى انقاااالب را در بااار میگیااارد ،اااعار مباااارزاتز در مرر اااه
کنونز است]11[".
ماااا بسااایار گااادرا متوجاااه ااادیآ کاااه از منظااار اتحااااد مباااارزان کمونیسااات یاااک انقالبااای در ایاااران در جریاااان
باااودئ ایااان انقاااالب ضاااد امپریالیساااتی باااود و ماهیااات انقاااالب ضاااد امپریالیساااتی نیاااا انقاااالب دمکراتیاااک باااود و
نظاااام اجتمااااعی کاااه قااارار باااود در فاااردای پیاااروزی انقاااالب دمکراتیاااک در جامعاااه برقااارار اااود ،جمهاااوری
دمکراتیک خ ق بودئ
امااااا پاااایش از بررساااای و تجایااااه و تح یاااار ماهیاااات انقااااالب ضااااد امپریالیسااااتی اتحاااااد مبااااارزان کمونیساااات و
نظاااام اجتمااااعی کاااه پیاااروزی انقاااالب ضاااد امپریالیساااتی اتحااااد مباااارزان کمونیسااات منجااار باااه آن مااای اااد،
یعناااای نظااااام اجتماااااعی «جمهااااوری دمکراتیااااک خ ااااق» ،بردا اااات و تبیااااین خودمااااان را از مفهااااوم انقااااالب
اجتماااااعی بیااااان کناااایآئ ایاااان مساااائ ه سااااوای از اینکااااه نگاااارص مارکسیسااااتی را از مفهااااوم انقااااالب اجتماااااعی و
نیاااروی ماااادی آن را در نظامهاااای اجتمااااعی متفااااو بیاااان مااای کناااد ب کاااه همگناااین دیالکتیاااک نظاااام اجتمااااعی
جدید را که جایگاین نظام اجتماعی کهن میگردد نیا بررسی می کندئ
مفهوم مارکسیستی انقالب اجتماعی
از هنگاااامی کاااه طبقاااا اجتمااااعی اااکر گرفتناااد و اساااتثمار انساااان از انساااان آهااااز اااد و ایااان اساااتثمار اااکر
سیساااتماتیک باااه خاااود گرفااات و طبقاااه ای نعماااا ماااادی تولیااادی را تصاااارب نماااود ،ایااان اساااتثمار زمیناااه هاااای
اااکر گیاااری قیاااام هاااا ،عصااایان هاااا ،اااورص هاااا و رتااای انقالباااا را فاااراهآ سااااختئ ولااای ااارایط ماااادی
بااارای اعتراضاااا اجتمااااعی و رتااای قیاااام هاااا و طغیاااان هاااا بسااایار متفااااو از ااارایط ماااادی تحقاااق انقاااالب
اجتمااااعی اساااتئ اگااار ااارایط ماااادی بااارای اعتراضاااا اجتمااااعی مهیاااا با اااد ولااای ااارایط ذهنااای آمااااده نبا اااد
و یاااا اینکاااه معترضاااان بااارای اعتااارا خاااود افاااق یاااا دورنماااائی ندا اااته با اااند ،جامعاااه منفجااار خواهاااد اااد و
این اعتراضا بیشتر به کر طغیان ها ،عصیان ها و یا رتی قیام ها کر خواهند گرفتئ
انقااااالب اجتماااااعی پروسااااه ای اساااات کااااه در رونااااد آن مناساااابا تولیاااادی و بااااه تباااا آن مناساااابا اجتماااااعی
ناااوینی جاااایگاین مناسااابا تولیااادی و اجتمااااعی کهااان میگااارددئ ایااان یاااک رقیقااات انکاااار ناپااادیر اسااات کاااه
"تاااری ک یااه جواماا تاااکنونی ،تاااری مبااارزه طبقاااتی بااوده اسااتئ" ولاای ایاان اماار بااه مفهااوم ایاان نیساات کااه
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همیشاااه نبااارد اساااتثمار ااادگان تااااری باااا راکماااان جوامااا طبقااااتی منتهااای باااه انقاااالب اجتمااااعی و دگرگاااونی
مناسبا تولیدی ده استئ
پااایش از آنکاااه مناسااابا تولیااادی فئاااودالی ،جاااایگاین مناسااابا تولیااادی بااارده داری گاااردد ،تااااری بااارده داری
مم اااو از عصااایان و قیاااام بردگاااان باااوده اسااات کاااه معروفتااارین آنهاااا قیاااام بردگاااان برهباااری اساااپارتاکو باااوده
اسااتئ اارایط زناادگی بردگااان و ظ ااآ و سااتمی کااه باار آنهااا روا ماای ااد ،زمینااه اعتراضااا را فااراهآ کاارده
بااااودئ اسااااپارتاکو رهبااااری اعتراضااااا را در سااااا  73پاااایش از ماااایالد ااااروع کااااردئ در جریااااان قیااااام
اساااپارتاکو بردگاااان زیاااادی آزاد ااادند و باااه صااا قیاااام کننااادگان پیوساااتندئ بردگاااان برهباااری اساااپارتاکو
نااادین ساااا در برابااار ساااپاه مجهاااا «روم» مقاومااات کردنااادئ سااار انجاااام قیاااام اساااپارتاکو در ساااا  71قبااار
از ماااایالد ع یاااارهآ جانفشااااانی هااااا و مقاوماااات هااااای رماساااای توسااااط سااااپاه «روم» ساااارکوب ااااد و بردگااااان
اسیر به ص یب کشیده دندئ
بردگاااااان در قیامهایشاااااان آلترنااااااتیوی بااااارای نظاااااام بااااارده داری ندا اااااتند ،خواسااااات اااااان  ،آزاد دنشاااااان و
برگشاات ااان بااه ساارزمین هایشااان بااودئ بردگااان هرگااا نااه افااق نظااام فئااودالی را دا ااتند ،نااه ماای خواسااتند
و ناااااه مااااای توانساااااتند باااااه طبقاااااه رااااااکآ ارتقااااااء یابناااااد ،ب کاااااه زنااااادگی آزاد بااااادون زنجیااااار بردگااااای دنیاااااای
آرزوهایشان را تشکیر می دادئ
هماااین مسااائ ه در ماااورد نظاااام فئاااودالی (نظاااام سااارن داری یاااا رعیااات داری نیاااا صاااادو اساااتئ ور اااها و
عصااایانهای متعاااددی در دوران فئاااودالی (سااارن داری در تااااری باااه ثبااات رسااایده اساااتئ رعیااات یاااا سااارن
دیگاار باارده نبااودئ اختیااار جااانش دساات خااودص بااود ،منتهاای وابسااته بااه زمااین بااودئ اگاار مالااک زمااین عااو
ماااای ااااد ،عمااااال بااااه مالااااک جدیااااد منتقاااار ماااای اااادئ یکاااای از معاااارون تاااارین ااااورص رعیاااات هااااا ااااورص
«پوگاااااااا » باااااااود کاااااااه باااااااین ساااااااالهای  1775تاااااااا  1773مااااااایالدی در امپراطاااااااوری روسااااااایه بوقاااااااوع
پیوستئ[]12
رعیااات هاااا (سااارن هاااا هرگاااا باااا هااادن و خواسااات نظاااام سااارمایه داری دسااات باااه اااورص نادنااادئ افاااق آنهاااا
در بهتاارین رالااات بیشاااتر از دسااات یاااافتن باااه قطعاااه زمااین و عااادالت نسااابی نباااوده اساااتئ رعیااات هاااای (سااارن
هاااای اساااتثمار اااده رواباااط تولیااادی جدیااادی بوجاااود نیاوردناااد ،هااای انقاااالب باااورژوائی طبقاااا رعیااات و یاااا
رتااای (دهقاااان را طبقاااه راکماااه نکااارد و نمااای توانسااات هاااآ بکنااادئ باااه عباااار بهتااار  ،طبقاااه رعیااات ،طبقاااه
سااارمایه دار نشاااد ،ب کاااه رواباااط تولیااادی سااارمایه داری تااادریجا در بطااان نظاااام فئاااودالی ر اااد یافااات و طبقاااه
جدیاااد یعنااای طبقاااه سااارمایه دار ناااه جاااایگاین طبقاااه رعیااات و یاااا رتااای دهقاااان ب کاااه جاااایگاین طبقاااه اربااااب
گردیدئ
در درون نظاااام فئاااودالی نطفاااه هاااای دو طبقاااه اجتمااااعی یعنااای پرولتاریاااا و باااورژوازی بوجاااود آماااد و هااار
دوی ایااان طبقاااا ساااپس باااه طبقاااا اصااا ی جامعاااه تبااادیر ااادندئ در رقیقااات ر اااد ایااان طبقاااا در جامعاااه باااود
کاااه توانسااات باااه راکمیااات فئودالیساااآ خاتماااه دهااادئ باااه عباااار دیگااار در درون رواباااط فئاااودالی  ،نطفاااه هاااای
رواباااط سااارمایه داری بوجاااود آماااد و اااروع باااه ر اااد کاااردئ کارگااااه هاااا ،کارخانجاااا و دیگااار صااانای ناااه
توسط طبقه فئودا ب که توسط سرمایه داران و در درون نظام فئودالی بوجود آورده دندئ
ر اااد تااادریجی رواباااط تولیااادی سااارمایه داری در درون نظاااام فئاااودالی در روناااد خاااود عااادم تجاااانس روبناااای
جامعاااه یعنااای قااادر سیاسااای را باااا زیااار بناااای جامعاااه بوجاااود آورد کاااه زمیناااه هاااای اااکر گیاااری انقالباااا
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بااااورژوائی را مهیااااا کااااردئ "آزادی ،برابااااری ،باااارادری" ااااعار و ساااامبر انقااااالب کبیاااار فرانسااااه بااااودئ ایاااان
اااعار ناااه اااعار رعیااات هاااا و یاااا رتااای دهقاناااان ب کاااه اااعار طبقاااه ای باااود کاااه در راااا ر اااد باااود و رواباااط
تولیاادی ناااوینی را در درون نظاااام فئااودالی کاااه در راااا ر اااد بااود نماینااادگی میکااارد ،یعناای طبقاااه باااورژوا کاااه
در آن مقطااا یاااک طبقاااه انقالبااای باااودئ رواباااط تولیااادی جدیاااد ( رواباااط تولیااادی سااارمایه داری بااارای مسااا ط
ااادن در جامعاااه نیازمناااد آزادی اااهروندی باااود ،نیازمناااد براباااری یعنااای «قاااانون یکساااان بااارای هماااه» در
جامعه بودئ
انقاااالب مشاااروطیت ایاااران کاااه بااای تااااثیر از انقاااالب کبیااار فرانساااه نباااود باااا دو خواسااات اصااا ی «پارلماااان» و
«قااااانون اساساااای» ااااکر گرفاااات کااااه آزادی و عاااادالت از ااااعارهای اصاااا ی آن بودناااادئ انقااااالب مشااااروطه
بیاااانگر انقاااالب باااورژوا – دمکراتیاااک ایاااران باااود کاااه بناااا باااه محااادودیت هاااای کشاااور پیراماااونی اااون ایاااران
باااا تااااخیر انجاااام گرفاااتئ انقاااالب مشاااروطیت سااار انجاااام بعاااد از ساااالها تاااالص در ساااا  1285مسااای باااه
پیروزی رسید و منجر به تشکیر مج س ورای م ی و تصویب اولین قانون اساسی ایران دئ[]13
تنهاااا یاااک طبقاااه اجتمااااعی در طاااو تااااری بشاااریت بوجاااود آماااده و باااا توجاااه باااه ااارایط ماااادی خاااود قاااادر
باااوده ،آلترنااااتیوی در مقابااار نظاااامی کاااه آن را اساااتثمار مااای کناااد ارائاااه دهاااد و آن هاااآ طبقاااه پرولتاریاااا باااوده
اسااات و آلترنااااتیو آن هاااآ نظاااام کمونیساااتی اساااتئ بااار خاااالن نظاااام هاااای پیشاااین کاااه نطفاااه هاااای آناااان ابتااادا در
درون نظاااام هاااای طبقااااتی قب ااای بوجاااود آماااد و در درون نظاااام قب ااای اااروع باااه ر اااد کردناااد و سااار انجاااام باااه
نظاااام رااااکآ تبااادیر ااادند ،آلترنااااتیو پرولتاریاااا بااارای نظاااام سااارمایه داری ،باااه عباااار دیگااار نطفاااه رواباااط
تولیااادی سوسیالیساااتی نمااای تواناااد در درون نظاااام سااارمایه داری بوجاااود آیاااد تاااا بتواناااد باااه ر اااد خاااود اداماااه
دهدئ
منتهااای بااااز هاااآ بااارخالن طبقاااا اساااتثمار اااده پیشاااین ،طبقاااا بردگاااان و طبقاااا سااارن (و یاااا رتااای دهقاااان
بااارای اولاااین باااار در تااااری  ،طبقاااا اساااتثمار اااده ایااان رساااالت را بااار عهاااده دارد تاااا باااه راکمیااات برساااد و
رواباااط تولیااادی ناااوینی را بوجاااود آورد ،طبقاااه ای کاااه نمااای تواناااد خاااود را رهاااا کناااد مگااار آن کاااه کااار بشاااریت
را از یوغ نظام طبقاتی رها سازد و سپس خود را به مثابه یک طبقه از بین ببردئ
"در هماااه انقالبهاااای پیشاااین ااایوه فعالیااات هماااواره باااال تغییااار بااااقی مااای ماناااد و مسااائ ه تنهاااا بااار سااار توزیااا
متفااااو ایااان فعالیااات ،نحاااوه جدیااادی از توزیااا کاااار باااین دیگااار ا اااخام باااود ،در رالیکاااه انقاااالب کمونیساااتی
ع یااه اایوه تاااکنون موجااود فعالیاات متوجااه اساات ،کااار را باار ماای ینااد و راکمیاات همااه طبقااا را همااراه بااا
خااود ایاان طبقااا لغااو ماای سااازد ،زیاارا توسااط طبقاااه ای انجااام ماای گیاارد کااه دیگاار در جامعااه بعنااوان یاااک
طبقاااه محساااوب نمااای اااود ،بعناااوان یاااک طبقاااه برسااامیت اااناخته نمااای اااود ،و در نفاااس خاااود بیاااان انحاااال
همه طبقا  ،م یت ها و نظایر آن در جامعه کنونی استئ "[]14
اگااار اااه پایاااه هاااای ماااادی مناسااابا تولیااادی سوسیالیساااتی در درون نظاااام سااارمایه داری بوجاااود مااای آیاااد،
خااااود روابااااط سوسیالیسااااتی تحاااات هاااای اااارایطی نماااای توانااااد در درون نظااااام ساااارمایه داری بوجااااود آیاااادئ
سااارمایه داری نیروهاااای مولاااده را ر اااد میدهاااد و هماااین ر اااد یاااک ت ااااد اصااا ی را نیاااا بوجاااود مااای آورد،
از سااااوئی نیروهااااای مولااااده جمعاااای ماااای ااااوند ولاااای از سااااوی دیگاااار روابااااط تولیاااادی خصوصاااای(مالکیت
خصوصاااای باااار اباااااار تولیااااد اسااااتئ بااااه عبااااار بهتاااار در دوران ساااارمایه داری ،ر ااااد نیروهااااای مولااااده،

8

ت ااااد کاااار و سااارمایه زمیناااه و ااارایط ماااادی انقاااالب کمونیساااتی را فاااراهآ مااای ساااازدئ ااارایط عینااای بااارای
انقالب کمونیستی مهیا می ودئ
انقاااالب کمونیساااتی اولاااین انقاااالب در تااااری بشاااریت اسااات کاااه طبقاااا اساااتثمار اااده باااا آگااااهی طبقااااتی خاااود و
باااا اااناخت نسااابی از رواباااط تولیااادی آیناااده و بااارای از باااین باااردن تنااااقو باااین نیروهاااای مولاااده و رواباااط
تولیدی دست به انقالب می زندئ
انقاااالب کمونیساااتی یاااک انقاااالب جهاااانی اساااتئ باااه عباااار دیگااار انقاااالب کمونیساااتی همگاااون زماااین لااارزه
سیاسااای اسااات کاااه مرکاااا آن مااای تواناااد در کشاااور و یاااا کشاااورهائی با اااد ولااای ااارط پیاااروزی آن گساااترص
اماااوا ایااان زماااین لااارزه سیاسااای باااه ساااایر نقااااط و کشورهاساااتئ در هیااار اینصاااور همگاااون انقاااالب اکتبااار
ع یاااارهآ جانفشااااانی هااااای پرولتاریااااای روساااایه ،انقااااالب ایاولااااه ااااده و ساااار انجااااام رو بااااه انحطاااااط خواهااااد
گدا ااااتئ روابااااط تولیااااد سوسیالیسااااتی تنهااااا در مقیااااا جهااااانی امکااااان پاااادیر اساااات و نماااای تااااوان جاایاااار
سوسیالیسااااتی در درون نظااااام ساااارمایه داری تشااااکیر دادئ بااااه ایاااان مساااائ ه انگ ااااس بااااه وضااااوح در "الفبااااای
کمونیساااآ" تاکیاااد مااای کنااادئ و در ساااوا و جاااواب ایااان ناااین باااه اااکر و ماهیااات جهاااانی انقاااالب کمونیساااتی
تاکید می کند:
"سوا نوزدهآ :آیا ممکن است که این انقالب در یک کشور وارد انجام ود؟
جااااواب :نااااه ،صاااانای بااااارۀ همااااا م تهااااای روی زمااااین و مخصوصااااا م تهااااای متماااادن را بوساااای ه ایجاااااد
بازارهااای جهااانی بطااور ی بهااآ متصاار نمااوده اساات کااه هاار م اات بااا وقااایعی کااه در میااان م اات دیگاار پااایش
آیاااد ،بساااتگی پیااادا مااای کنااادئئئئ ایااان انقاااالب یاااک انقاااالب دنیاااائی اسااات و لااادا در یاااک سااار زماااین دنیاااائی نیاااا
انجام خواهد یافتئ"[]15
هااای نظاااام اجتمااااعی در دوران اااکوفائی خاااود از هاااآ پا ااایده نمااای اااود ،تنهاااا پاااس از یاااک دوره انحطااااط
اسااات کاااه جاااای خاااود را باااه نظاااام اجتمااااعی عاااالیتری مااای ساااپاردئ ایااان مسااائ ه در ماااورد نظاااام سااارمایه داری
نیاااا صاااادو اساااتئ تااااری ااایوه تولیاااد سااارمایه داری را میتاااوان باااه دو دوره تقسااایآ کاااردئ دوره او زماااانی
اسااات کاااه باااورژوازی نقاااش انقالبااای ایفاااا مااای کااارد و مناسااابا تولیااادی امکاااان ر اااد نیروهاااای تولیااادی را
فاااراهآ مااای آوردئ دوره دوم زماااانی اسااات کاااه سااارمایه داری وارد دوران انحطااااط خاااود اااده اسااات ،طبقاااه
باااااورژوا یاااااک طبقاااااه ضاااااد انقالبااااای و ارتجااااااعی اسااااات و رواباااااط سااااارمایه داری ماااااانعی در راه پیشااااارفت
نیروهاااااای تولیااااادی اساااااتئ در عصااااار انحطااااااط سااااارمایه داری ،رواباااااط تولیااااادی سااااارمایه داری هااااار و
زنجیاااری بااار دسااات و پاااای نیروهاااای تولیااادی مااای اااودئ تنهاااا در ایااان مقطااا اسااات کاااه ااارایط ماااادی بااارای
وقوع یک انقالب اجتماعی و در عصر کنونی انقالب کمونیستی مهیا می ودئ
لناااین بااایش از صاااد ساااا قبااار تصاااویر رو ااان و واضاااحی از ر اااد سااارمایه داری و نقاااش باااورژوازی ارائاااه
میدهاااد و از دوره هاااای متفااااو تااااریخی ناااام مااای بااارد و اینکاااه باااا اااروع جنااا جهاااانی امپریالیساااتی یعنااای
سااااا  1914بااااورژوازی نقااااش مترقاااای خااااود را از دساااات داد و نقااااش ارتجاااااعی و ضااااد انقالباااای بااااه خااااود
گرفت ،به عبار دیگر سرمایه داری وارد دوران انحطاط خود د و این نین می گوید:
"تقسااا یآ بنااادی معماااو دورانهاااای تااااریخی کاااه باااه کااارا در ادبیاااا مارکسیساااتی ذکااار اااده و بارهاااا توساااط
کائوتسااااکی تکاااارار ااااده و در مقالااااا پوترساااا اسااااتفاده ااااده ،باااادین قاااارار اساااات-1914 ،1789-1871 :
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 ،1871؟ 1914-در اینجااااا ،ماننااااد هاااار جااااای دیگاااااری در طبیعاااات و اجتماااااع ،مرزبناااادیهای قاااااراردادی و
متغییااار ،نسااابی و ناااه مط اااق میبا اااندئ ماااا مهمتااارین و برجساااته تااارین وقاااای تااااریخی را فقاااط بطاااور تقریبااای
باااه عناااوان نقطاااا عطااا در جنبشاااهای تااااریخی مهاااآ اختیاااار میکنااایآ .اولاااین دوران از انقاااالب کبیااار فرانساااه
تاااا جنااا فرانساااه – پااارو دوران تعاااالی باااورژوازی و پیاااروزی آن اسااات ،ایااان دوران فاااراز باااورژوازی،
دوران جنبشااااهای بااااورژوا دمکراتیااااک بطااااور ک اااای و جناااابش هااااای بااااورژوا – م اااای بطااااور خااااام ،دوران
سااااااقوط سااااااری موسسااااااا مط قااااااه و فرتااااااو فئااااااودالی اسااااااتئ دوران دوم ،دوران ساااااا طا کاماااااار و زوا
باااااورژوازی ،دوران گااااادار از خصااااا ت مترقااااای باااااورژوازی باااااه خصااااا ت ارتجااااااعی و رتااااای بغایااااات –
ارتجااااعی سااارمایه ماااالی اساااتئ ایااان دورانااای اسااات کاااه یاااک طبقاااه ناااوین مااادرن ،دمکراسااای مااادرن در راااا
تاااادارک و جماااا آوری تاااادریجی قواسااااتئ دوران سااااوم ،کااااه تااااازه آهاااااز ااااده ،بااااورژوازی را در همااااان
"ماااااوقعیتی" قااااارار میدهاااااد کاااااه ارباباااااان فئاااااودا در دوران او قااااارار دا اااااتندئ ایااااان دوران امپریالیساااااآ و
تکانهااااای اااادید امپریالیسااااتی و همگنااااین تکانهااااای اااادیدی کااااه نا اااای از ماهیاااات امپریالیسااااآ اساااات ،ماااای
با دئ"[]16
ایااان مسااائ ه بیاااانگر آن اسااات کاااه در عصااار رو باااه ر اااد نظاااام سااارمایه داری ،ااارایط ماااادی بااارای وقاااوع
انقااالب کمونیساااتی هناااوز مهیااا نباااودئ هناااوز عصااار انقالبااا کمونیساااتی اااروع نشااده باااودئ کماااون پااااریس در
اااارایطی بوقااااوع پیوساااات کااااه نظااااام ساااارمایه داری جهااااانی ،هنااااوز در سااااط جهااااانی وارد دوران انحطاااااط
خاااود نشاااده باااودئ کماااون پااااریس در مهاااد تمااادن باااورژوازی و توساااط متمااادنهای بربااار بخاااون کشااایده ااادئ اگااار
هاااآ بخاااون کشااایده نمااای اااد ،تحاااو آن باااه نظاااام کمونیساااتی جهاااانی در آن مقطااا امکاااان پااادیر نباااودئ انگ اااس
این مسئ ه را بخوبی توضی میدهد:
"همااه جااا ایاان انقااالب را طبقااه کااارگر انجااام دادئ طبقااه کااارگر بااود کااه باریکادهااا در خیابااان باار پااا میکاارد
و جاااان خاااود را نثاااار مااای نماااودئ ولااای تنهاااا کاااارگران پااااریس بودناااد کاااه از بااار اناااداختن رکومااات ،منظاااور
کاااامال رو ااانی دا اااتند و آن عباااار باااود از بااار اناااداختن نظاااام باااورژوازیئ اماااا ،باااا آنکاااه انهاااا از ت ااااد
نااااگایری کاااه باااین طبقاااا آنهاااا و باااورژوازی وجاااود دا ااات بخاااوبی بااااخبر بودناااد مهااادا ناااه تکامااار اقتصاااادی
کشااااور و نااااه سااااط تفکاااار تااااوده کااااارگران فرانسااااوی هیگکاااادام بااااه ان پایااااه نرساااایده بااااود کااااه تجدیااااد نظااااام
اجتمااااعی را میسااار و ممکااان گردانااادئ بهماااین جهااات ثمااارا انقاااالب را در ماهیااات امااار طبقاااا سااارمایه داران
به ن آوردئ" []17
هماااانطوری کاااه در باااا ذکااار اااد ،وقاااوع جنااا جهاااانی او بیاااانگر آن باااود کاااه سااارمایه داری وارد دوران
انحطاااااط خااااود ااااده بااااود ،ساااارمایه داری وارد عصاااار امپریالیسااااآ ااااده بااااودئ مااااا معتقااااد هسااااتیآ در عصاااار
انحطااااط سااارمایه داری  ،در عصااار امپریالیساااآ تماااامی دولتهاااا صااارن نظااار از بارگااای و کاااو کی اااان ،
صااارن نظااار از قااادر اقتصاااادی و نظاااامی اااان از گانگساااترهای باااارۀ مثااار آمریکاااا و بریتانیاااا گرفتاااه
تا گانگسترهای کو ک مثر ایران و پاکستان همگی امپریالیستی هستندئ
باااه عباااار بهتاااار باااا ورود سااارمایه داری بااااه عصااار انحطاااااط خاااود ،عصااار امپریالیسااااآ ،عصااار انقالبااااا
کمونیساااتی نیاااا آهااااز ااادئ ایااان باااه مفهاااوم ایااان اسااات کاااه انقاااالب در دساااتور کاااار در تماااامی کشاااورها اااه
ساااارمایه داری متروپاااار و ااااه ساااارمایه داری پیرامااااونی ،انقااااالب کمونیسااااتی اسااااتئ انقااااالب کمونیسااااتی بااااه
هماااان انااادازه در بریتانیاااا ،آلماااان و هیاااره معتبااار اسااات کاااه در پیراماااونی تااارین کشاااور سااارمایه داری اااون
افغانساااتانئ قطعاااا انقاااالب کمونیساااتی در یاااک کشاااور پیراماااونی بخشااای از انقاااالب جهاااانی خواهاااد باااود ،ناااه
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یااااک پدیااااده کااااامال مجاااااا و ایاولااااه ااااده و از سااااوی دیگاااار ااااون بخشاااای از انقااااالب جهااااانی خواهااااد بااااود
نیازمنااااد کمااااک پرولتاریااااای جهااااانی خواهااااد بااااودئ قطعااااا مساااائولیت بارگاااای باااار ااااانه هااااای پرولتاریااااای
کشااااورهای متروپاااار ساااانگینی ماااای کنااااد ئ باااادون کمااااک پرولتاریااااای کشااااورهای متروپاااار در تمااااامی ابعاااااد
پروسا انقالب کمونیستی در کشور پیرامونی به پیش نخواهد رفتئ
ذکااار ایاااان نکتاااه نیااااا ضااااروری اسااات کااااه انقااااالب اجتمااااعی (انقااااالب کمونیسااااتی محااادود بااااه نااااد روزی
نیسااات کاااه انقاااالب پیاااروز مااای اااود ب کاااه کااار پروساااا انقاااالب را ماااد نظااار داردئ بعناااوان مثاااا انقاااالب اکتبااار
تحقاااق اهااادان پروساااه ای اسااات کاااه ساااالها طاااو کشاااید و سااار انجاااام در  25اکتبااار  1917طااای یاااک قیاااام
مس حانه قدر سیاسی بدست پرولتاریای روسیه افتادئ

انقالب دمکراتیک از منظر اتحاد مبارزان کمونیست
ماااا باااه وضاااوح درک و بردا ااات خودماااان را از زمیناااه هاااای اااکر گیاااری انقالباااا اجتمااااعی و در عصااار
کناااونی انقاااالب کمونیساااتی بیاااان کاااردیآئ راااا ببینااایآ مواضااا و اهااادان اتحااااد مباااارزان کمونیسااات قااادر باااا
مارکسیسااااآ بیگانااااه بااااوده اسااااتئ طااااور بعنااااوان جناااااح اااا ساااارمایه تئوریهااااا و مواضاااا اص در خاااادمت
ساااترون کاااردن مباااارزه طبقااااتی باااوده اساااتئ مجاااددا باااه اااعار پایاااانی اولاااین مانیفسااات «ساااهند» قب ااای و اتحااااد
مبارزان بعدی بر میگردیآ:
"برقرار باد جمهورى دموکراتیک خ ق !"[]18
اتحااااد مباااارزان کمونیسااات خواهاااان برقاااراری جمهاااوری دمکراتیاااک خ اااق باااودئ ساااوالی کاااه قطعاااا مطااارح
ماای اااود ایااان اساات کاااه ااارا اتحااااد مبااارزان کمونیسااات خواهاااان دیکتاااتوری پرولتاریاااا ،جمهاااوری اااورائی
و هیاااره نباااود ،ب کاااه خواساااتار جمهاااوری دمکراتیاااک خ اااق باااود؟ در اینجاسااات کاااه مائوئیساااآ اتحااااد مباااارزان
کمونیساااات خااااود را آ ااااکار ماااای کناااادئ از آنجائیکااااه اتحاااااد مبااااارزان کمونیساااات درک و باااااور یکسااااانی بااااا
«مااائو» در رابطااه بااا انقااالب دا اات و باااز هااآ همگااون «مااائو» معتقااد بااود کااه طبقااا انقالباای ،هااار طبقااه
(یعنااای طبقاااه کاااارگر ،طبقاااه دهقاااان ،طبقاااه خااارده باااورژوازی و ساااه نقطاااه ،خجالااات کشااایده اناااد ،باااورژوازی
دمکراتیاااک در جامعاااه بودنااد ،لااادا بایاااد منااااف
م اای را بنویساااند ،لااادا ساا ه نقطاااه گدا اااته اناااد خواهااان تحاااو
طبقاااا دیگااار نیاااا در نظااار گرفتاااه میشاااد ،باااه عباااار بهتااار طبقاااه کاااارگر بایاااد بعناااوان سااایاهی لشاااگر در
خدمت اهدان طبقا دیگر قرار میگرفتئ منصور رکمت می نویسد:
"رابطاااا امپریالیساااتی رااااکآ ااارایط عینااای وجاااود طبقاااا انقالبااای دیگااار را فاااراهآ سااااخته اسااات ( دهقاناااان،
خاااارده بااااورژوازی در رااااا تجایااااه ااااهری ئئئ کااااه در ساااارنگونی امپریالیسااااآ و امحااااای اسااااتثمار اااادید و
دیکتاااتوری آن ذینفاا هسااتند و باار ع یااه نظااام موجااود بااه اایوه هااای مبااارزاتی انقالباای دساات ماای زنناادئ لاادا
دمکراتیک است.
طبقه کارگر تنها طبقه ئی نیست که در انقالب ایران خواهان تحو
بناااابراین انقاااالب ایاااران دموکراتیاااک اسااات اااون نظاااام امپریالیساااتز رااااکآ در ایاااران تحااات سااا طه خاااود از
نقطاااه نظااار ااارایط عیناااز ( اساااتثمار ااادید اقتصاااادى و سااارکوبز سااابعانه سیاساااز طبقاااه کاااارگر و طبقاااا
زرماااتکش دیگااار :دهقاناااان ،خااارده باااورژوازى اااهرئئئ و هاااآ از نقطاااه نظااار ااارایط ذهناااز (وجاااود طبقااااتز
در کنااار طبقااه کااارگر  -عماادتا دهقانااان  -کااه بنااابر اارایط عینااز زناادگز اجتماااعز خااود آمااادگز پاادیرص
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ااایوه هااااى انقالباااز مباااارزه بااار ع یاااه نظاااام موجاااود را دارا هساااتند باااه انقاااالب ایاااران محتاااوایز دموکراتیاااک
بخشیده استئ" []19
نکتاااه راااائا اهمیااات ایااان اسااات کاااه اتحااااد مباااارزان کمونیسااات ع یااارهآ عماااده باااودن مباااارزه طبقاااه کاااارگر،
رتااای باااه بااااور خاااود اتحااااد مباااارزان کمونیسااات ،امکاااان انقاااالب کمونیساااتی (انقاااالب سوسیالیساااتی را میسااار
نمااای داناااد ،دلیااار آن را نیاااا در خصااا ت ضاااد امپریالیساااتی انقاااالب جساااتجو مااای کاااردئ ااااگردان کائوتساااکی،
فعااااالین اتحاااااد مبااااارزان کمونیساااات ،از کااااج فهماااای ااااان نبااااود کااااه نماااای توانسااااتند ،مفهااااوم مارکسیسااااتی
امپریالیسااااآ را بفهمناااااد ،ب کاااااه از تع اااااق خاطر اااااان باااااه جنااااااح ااااا سااااارمایه باااااود و اسااااات کاااااه برایشاااااان
امپریالیساااآ یاااک قااادر ساااتمگر و زور گاااو اسااات و ت ااااد کاااار و سااارمایه بایاااد تحااات الشاااعاع مباااارزه ضاااد
امپریالیستی اتحاد مبارزان کمونیست قرار می گرفت:
"انقااااالب کنااااونی ایااااران ،بااااا وجااااود راکمیاااات ساااارمایه دقیقااااا بااااه اعتبااااار خصاااا ت ضااااد امپریالیسااااتی خااااود،
انقالباای دمکراتیااک اسااتئ بااه ایاان جهاات ،بااا وجااود عمااده بااودن مبااارزه طبقااه کااارگر و بااورژوازی ایااران،
انقالب ایران بالفاص ه سوسیالیستی نیست ،ب که انقالبی دمکراتیک استئ" []20
مسااائ ه بعااادی کاااه مطااارح مااای اااود ،یاااک لحظاااه ،فقاااط بااارای یاااک لحظاااه تصاااور کنااایآ ،پرولتاریاااای ایاااران
گاااوص بفرماااان اتحااااد مباااارزان کمونیسااات اااد و بعناااوان سااایاهی لشاااگر پشااات سااار طبقاااا اجتمااااعی دیگااار
قااارار گرفااات و انقاااالب دمکراتیاااک اتحااااد مباااارزان کمونیسااات را باااه پیاااروزی رسااااندئ ایااان طبقاااه اجتمااااعی
از خاااود نخواهاااد پرساااید ،قبااار از انقاااالب دمکراتیاااک نظاااام اجتمااااعی سااارمایه داری باااود و ماااا بااارده ماااادی،
بعاااد از انقااااالب دمکراتیاااک نیااااا ساااارمایه داری خواهاااد بااااود و مااااا بایاااد همگنااااان باااارده ماااادی با اااایآ ،ایاااان
انقالب ه تاثیری در بردگی مادی ما خواهد دا ت؟
"سااارمایه داری ایااااران ،دقیقااااا ا از آن جهاااات کااااه همگناااان در فااااردای پیااااروزی انقااااالب دموکراتیااااک ساااارمایه
داری متکااای باااه اساااتثمار امپریالیساااتی اسااات ،نمیتواناااد باااا مطالباااا اقتصاااادی پرولتاریاااا کاااه محاااور آن فراتااار
رفتن از امکانا بورژوازی در نین کشوری است سازگار با دئ"[]21
البتاااه اتحااااد مباااارزان کمونیسااات بااارای پیاااروز ااادن انقاااالب دمکراتیاااک خاااود ،ااارط و اااروطی نیاااا قائااار
اااده باااود ،یعنااای تشاااکیر رااااب ماااورد نظااار اتحااااد مباااارزان کمونیساااتئ هماماااان تاکیاااد مااای کناااد ،پرولتاریاااا
اجاااازه نااادارد ("نمااای تواناااد" دسااات باااه یاااک انقاااالب بالواساااطه سوسیالیساااتی باناااد ب کاااه بایاااد باااه برناماااه
راااداقر قناعااات کنااادئ در «برناماااه رااااب کمونیسااات» ایاااران کاااه برناماااه اتحااااد مباااارزان کمونیسااات را برناماااه
خود کرده بود و قرار بود تنها راب کمونیست دنیا ود این نین می خوانیآ:
" ماااا اعاااالم میکنااایآ کاااه ااارط زم پیاااروزی انقاااالب دمکراتیاااک ایاااران تشاااکیر رااااب کمونیسااات و تاااامین
رهبااااری پرولتاریااااا در صاااافون جناااابش انقالباااای اسااااتئئئئ در نااااین اااارایطی پرولتاریااااای آگاااااه و راااااب
کمونیسااات او نمیتواناااد باااه یاااک انقاااالب بالواساااطه سوسیالیساااتی دسااات زنااادئئئئ م ااامون سیاسااای و اقتصاااادی
پیروزی انقالب دمکراتیک تحقق برناما رداقر پرولتاریا استئ"[]22
اتحاااااد مبااااارزان کمونیساااات بااااه هاااار یااااای ناااا ماااای اناااادازد تااااا ساااارمایه داری را از تیاااار ر رم ااااه
پرولتاریاااا در اماااان نگاااه دارد و یااااوه سااارائی مااای کناااد کاااه ااارایط عینااای و ذهنااای بااارای انقاااالب سوسیالیساااتی
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مهیاااا نیسااات؟ مگااار وجاااود رواباااط تولیااادی سااارمایه داری ،ااارایط عینااای را بااارای انقاااالب سوسیالیساااتی مهیاااا
نماااای کنااااد؟ مگاااار بعااااد از انقااااالب مشااااروطیت (انقااااالب بااااورژوا دمکراتیااااک جامعااااه ایااااران ساااارمایه داری
نباااود؟ اتحااااد مباااارزان کمونیسااات اساااتد مائوئیساااتی خاااود را مطااارح مااای کااارد ،ترکیاااب طبقااااتی نیروهاااای
محرکااااه انقااااالب و طبقاااااتی کااااه بااااه اااایوه انقالباااای باااادنبا خواسااااته هااااای دمکراتیااااک بودنااااد ،انقااااالب را در
هاااار وب دمکراتیاااک محااادود مااای ساااازدئ پرولتاریاااا بایاااد بخااااطر منااااف طبقاااا انقالبااای دیگااار ،البتاااه باااه
باور اتحاد مبارزان کمونیست انقالب بکندئ
"بااااه اعتقاااااد مااااا انقااااالب راضاااار بااااه رکااااآ اااارایط عیناااای و ذهناااای خااااود نماااای توانااااد انقالباااای بالواسااااطه
سوسیالیساااتی با ااادئ انقاااالب راضااار نمااای تواناااد ناااابودی سااارمایه داری را در دساااتور بالفصااار خاااود دا اااته
با اااادئ ترکیااااب طبقاااااتی نیروهااااای محرکااااا انقااااالب مااااا ،وجااااود طبقااااا و اقشااااار هیاااار پرولتااااری در کنااااار
پرول تاریاااا کاااه باااه ااایوه ئااای انقالبااای بااارای دسااات یاااابی باااه خواساااته هاااای دمکراتیاااک خاااود دسااات باااه مباااارزه
مااای زنناااد از یاااک ساااو ،و آمااااده نباااودن ااارایط ذهنااای زم بااارای بسااایج پرولتاریاااا از ساااوی دیگااار ،انقاااالب
ایران را در ار وبی دمکراتیک مشروط و محدود می سازدئ" []23
راااا ببیناااایآ عااااوام فریباااای و پوپولیسااااآ اتحاااااد مباااارزان کمونیساااات را ،یعناااای آماااااده نبااااودن اااارایط عیناااای و
ذهناااای باااارای انقااااالب سوسیالیسااااتی و تحاااات الشااااعاع قاااارار دادن مبااااارزا پرولتااااری در راسااااتای مناااااف
طبقااااا دیگاااار را یکاااای از مریاااادان بعاااادی آن ،محمااااود قاویناااای گونااااه توضاااای میدهااااد؟ البتااااه ایاااان کااااادر
باساااابقه کمونیساااآ کاااارگری ظااااهرا روناااد تکاااام ی ایااادئولوژی خاااود (کمونیساااآ کاااارگری را فراماااوص کااارده
و در رابطاااه باااا آمااااده نباااودن ااارایط عینااای و ذهنااای در نقااار و قاااو قب ااای ،البتاااه ناخودآگااااه ایااان ناااین باااه
افشاگری کمونیسآ کارگری می پردازد:
"فااارو پوپولیساااآ انقالبااای ساااا  ۵7باااا سوسیالیساااآ مبتاااد رمیاااد تقاااوایی ایااان اسااات کاااه پوپولیساااآ ساااا ۵7
ااااارایط عینااااای و ذهنااااای را بااااارای سوسیالیساااااآ آمااااااده نمااااای دیاااااد و بااااارای هماااااین خاااااودص هاااااآ از اااااعار
سوسیالیساااااتی و مباااااارزه بااااارای برقاااااراری فاااااوری سوسیالیساااااآ دسااااات بااااار میدا ااااات و مشاااااغو انقاااااالب
دموکراتیک و انقالب برای طبقا دیگر میشدئ"[]24
ساااوالی کاااه در اینجاااا مطااارح مااای اااود ایااان اسااات کاااه زمیناااه هاااای اااکر گیاااری تاااا انقاااالب دمکراتیاااک اااه
باااوده و در اااه ااارایطی و در پاسااا باااه کااادام مع اااال در جنااابش کاااارگری ارائاااه اااده اسااات؟ ریشاااه هاااای
تاااااا انقاااااالب دمکراتیاااااک را بایاااااد در انقاااااالب  1848آلماااااان و انقاااااالب  1905روسااااایه جساااااتئ ماااااارکس و
اتحادیااااه کمونیسااااتها انتظااااار دا ااااتند کااااه بااااورژوازی آلمااااان در سااااا  1848قاااادر را کسااااب کاااارده و یااااک
جمهاااوری باااورژوائی بناااا نهااادئ ماااارکس و اتحادیاااه کمونیساااتها همگناااین امیااادوار بودناااد ایااان جمهاااوری نیاااا باااه
نوباااا خاااود و نسااابتا ساااری باااه یاااک انقاااالب پرولتاااری منتهااای اااودئ ولااای تسااا یآ ااادن باااورژوازی لیبااارا
آلماااان باااه دولااات پااارو باعااای اااد ماااارکس در ایااان ساااناریو تجدیاااد نظااار کنااادئ خطابیاااه کمیتاااه مرکاااای باااه
اتحادیااااه کمونیسااااتها (مااااار  1850در واقاااا تجایااااه و تح یاااار مااااارکس و انگ ااااس از اااارایط جدیااااد بااااودئ
ایاااده انقاااالب دمکراتیاااک بااار آن باااود کاااه پرولتاریاااا هاااآ وظاااای باااورژوازی و هاااآ وظاااای خاااویش را از راه
یاااک انقاااالب ماااداوم یاااا بااادون وقفاااه انجاااام دهااادئ ایااان انقاااالب دمکراتیاااک در واقااا باااه مثاباااه یاااک موقعیااات
قاااادر دو گانااااه بااااین کااااارگران و خاااارده بااااورژوازی و بااااه عنااااوان گااااامی بسااااوی دیکتاااااتوری پرولتااااری در
نظااار گرفتاااه مااای ااادئ قبااار از اینکاااه  1850باااه پایاااان رساااید ماااارکس و انگ اااس تئاااوری انقاااالب دمکراتیاااک
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را رهااااا کاااارده و نتیجااااه گرفتااااه بودنااااد کااااه هاااار امیاااادی بااااه یااااک انقااااالب پرولتااااری بااااه دنبااااا یااااک انقااااالب
بااااورژوائی در سااااا  1850باااایش از اناااادازه خااااوص بینانااااه بااااوده اسااااتئ انگ ااااس در سااااا  1895در ساااار
آهازی بر مبارزا طبقاتی در فرانسه نو ت:
"تاااری بااه مااا و تمااام کسااانی کااه ااون مااا فکاار میکردنااد ،ثاباات کاارد کااه ا ااتباه کاارده ایااآ ،و رو اان کاارد کااه
سااااط توسااااعه اقتصااااادی در بخااااش اصاااا ی اروپااااا در آن زمااااان باااارای از بااااین بااااردن تولیااااد ساااارمایه داری
ناادان زیاااد آماااده نبااود و ایاان را بااا انقااالب اقتصااادی کااه از سااا  1848بخااش اصاا ی اروپااا را فاارا گرفتااه
ثابت کرده استئ"
مااااورد دوم انقااااالب  1905روساااایه و کتاااااب دو تاکتیااااک سوساااایا دمکراساااای در انقااااالب دمکراتیااااک اثاااار
لنااین بااودئ لنااین در تااالص بااود تااا توسااعه نااا همگااون روساایه را کااه در آن ده می یااون کااارگر بوساای ه ساارمایه
جهاااانی در ااارکت هاااای باااارۀ اساااتثمار مااای ااادند ولااای همگناااان یاااک رژیاااآ نیماااه فئاااودا مرتجااا قااادر
سیاساااای را در دساااات دا اااات دریاباااادئ کاااارنش بااااورژوازی لیباااارا در براباااار وعااااده هااااای تاااااار در سااااا
 1905و کاارنش منشااویک هااا ،لنااین را مجبااور کاارد تااا آلترناااتیو خااود را بااه اارایط جدیااد ارائااه دهاادئ لنااین
بااااه ایاااان نتیجااااه رسااااید کااااه پرولتاریااااا بایااااد از راه یااااک "دیکتاااااتوری انقالباااای کااااارگران و دهقانااااان فقیاااار"
وظای بورژوازی را نیا به سر انجام برساندئ
لناااین در مقابااار رکومااات مط قاااه تااااار و ناااه دیکتااااتوری امپریالیساااتی ،و زماااانی کاااه هناااوز سااارمایه داری
وارد دوران انحطاااااط خااااود نشااااده بااااود و جامعااااه روساااایه در رااااا گاااادار بااااه ساااارمایه داری بااااود ،راه راااار
"دیکتاااااتوری کااااارگران و دهقانااااان فقیاااار" را مطاااارح کااااردئ لنااااین هرگااااا در مقاباااار دیکتاااااتوری نا اااای از
راکمیاااات ساااارمایه داری نماااای توانساااات باااادیر یااااک جمهااااوری بااااورژوائی دیگاااار و یااااا رتاااای "جمهااااوری
دمکراتیک خ ق" را پیشنهاد کندئ
لناااین نیاااا همگاااون ماااارکس و انگ اااس باااه تجایاااه و تح یااار ااارایط پرداخااات و بخاااش اعظاااآ نظااارا خاااود را
در ساااایه تجربیاااا جنااابش کاااارگری تکامااار دادئ اگااار خطابیاااه اتحادیاااه کمونیساااتها دورنماااای جدیاااد ماااارکس
و انگ ااس را ترساایآ ماای کاارد« ،تاهااای آوریاار لنااین» یااک تکاماار بااا توجااه بااه اارایط جدیااد اجتماااعی ،هااآ
در تئوریهای لنین و هآ در جنبش کارگری بودئ
زمینااه هااای ااکر گیااری تاهااای آوریاار لنااین ااه بااود؟ برنامااه ب شااویکهای قاادیمی ،دیگاار قاادیمی ااده بااود،
ساااارمایه داری وارد دوران انحطاااااط خااااود ،عصاااار انقالبااااا پرولتااااری و جنگهااااای امپریالیسااااتی ااااده بااااودئ
ب شاااویکها مااای بایسااات برناماااه و راه رااار و آلترنااااتیو خاااود را بااارای ااارایط جدیاااد ارائاااه مااای دادنااادئ متاسااافانه
اکثریااات ب شاااویکها ،بخصاااوم ب شاااویکهای قااادیمی قاااادر باااه درک ااارایط جدیاااد نبودناااد ،بخصاااوم تکامااار
ساااارمایه داری و همگنااااان در گد ااااته هوطااااه ور بودناااادئ تنهااااا اق یاااات نااااا یای از ب شااااویکها و در را آنهااااا
لناااین ،پاساااخگوی ااارایط جدیاااد ااادندئ در ناااین زمیناااه ائااای باااود کاااه تاهاااای آوریااار لناااین اااکر گرفااات و
تاهاااای آوریااار لناااین مااای بایسااات جاااای برناماااه ب شاااویکهای قااادیمی را مااای گرفاااتئ اماااا برناماااه باااا مخالفااات
نیرومنااادی در میاااان ب شاااویک هاااای قااادیمی کاااه بوسااای ه کاااامن نماینااادگی مااای اااد روبااارو اااد و در نتیجاااه باااا
 12رای بااااه  2رای کساااات خااااوردئ امااااا ساااارانجام ب شااااویکها یکپار ااااه از پشااااتیبانی دولاااات موقاااات دساااات
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بردا ااااته و بااااه تاااادارک باااارای قاااادر ااااورایی پرداختناااادئ تااااا دوم از تاهااااای آوریاااار لنااااین ،ااااوراها را
بعنااوان قاادر سیاساای پرولتاریاااا مطاارح کااردئ بعااد از آن باااود کااه ااعار تمااام قااادر بدساات ااوراها توساااط
ب شویکها مطرح دئ
در جریااااان مااااو انقالباااای کااااه بااااین سااااالهای  1917 – 1922ااااکر گرفاااات ،انقااااالب پرولتااااری روساااایه در
کشااااوری بااااه پیااااروزی رسااااید کااااه در آن تجایااااه جمعیاااات بااااه پرولتاریااااا و بااااورژوازی نااااه فقااااط در سااااط
وسااایعی همانناااد بریتانیاااا ،آلماااان ،فرانساااه و هیاااره صاااور نگرفتاااه باااود ب کاااه رتااای در ساااط نسااابی ،همانناااد
ایاااران  1357نیاااا صاااور نگرفتاااه باااودئ در بسااایاری از نقااااط روسااایه بخصاااوم در قسااامتهای ااارقی آن
سااارمایه داری اصاااال اااکر نگرفتاااه باااود و یاااا از روا بسااایار کمااای برخاااوردار باااودئ جمعیااات پرولتاریاااای
روسااایه قبااار از  1917باااه کمتااار از ده می یاااون نفااار مااای رساااید کاااه بخاااش زیاااادی از ایااان جمعیااات در جریاااان
جنااا امپریالیساااتی ،جنااا جهاااانی او کشاااته اااده بودنااادئ ایااان مسااائ ه را مقایساااه کنیاااد باااا ااارایط اجتمااااعی
ایاااران در ساااا 1357ئ هنگاااامی کاااه انقاااالب پرولتاااری روسااایه بوقاااوع پیوسااات ،رااادود صاااد و ساااه می یاااون
نفااار جمعیااات روساااتائی را تشاااکیر میدادناااد ،در رالیکاااه جمعیااات اااهری تنهاااا رااادود بیسااات و دو می یاااون نفااار
بودئ
بااا ایاان توضاایحا ماای تااوان دریافاات کااه اارایط اجتماااعی ایااران ،یعناای میاااان پیشاارفت و گسااتردگی نظااام
ساااارمایه داری در ایااااران سااااا  1357بیشااااتر از روساااایه سااااا  1917ماااایالدی بااااود و نماااای توانااااد دلی اااای
موجااااه باااار ضاااارور انقااااالب دمکراتیااااک با اااادئ پااااس زمینااااه هااااای انقااااالب دمکراتیااااک اتحاااااد مبااااارزان
کمونیسااات را در کجاااا بایاااد جسااات؟ از آنجائیکاااه اینکاااه اتحااااد مباااارزان کمونیسااات معتقاااد باااود طبقاااا انقالبااای
انقالبااای بودناااد ،لااادا مااای بایسااات خواسااات و منااااف آن طبقاااا
دیگاااری نیاااا در ساااا  1357خواهاااان تحاااو
انقالباااای را نیااااا در نظاااار میگرفاااات ،نااااین یااااای تنهااااا بااااا درک مائوئیسااااتی ( نااااد طبقااااه اتحاااااد مبااااارزان
کمونیست امکان پدیر بودئ
اتحااااد مباااارزان کمونیسااات تاکیاااد مااای کااارد کاااه پیاااروزی انقاااالب «دمکراتیاااک» اساااا مالکیااات خصوصااای
باااورژوائی بااار وساااائر تولیاااد ،مبادلاااه ،تولیاااد کاااا ئی و خریاااد و فاااروص نیاااروی کاااار را نقاااو نخواهاااد کااارد،
سااارمایه داری سااار جاااای خاااودص پابرجاااا خواهاااد باااودئ از ناااابودی سااارمایه داری خباااری نیسااات باااورژوازی
م ااای ورشااات نکناااد ،قااارار نیسااات نظاااام تولیااادی دیگااار جاااایگاین سااارمایه داری اااودئ تنهاااا قااارار اسااات ااارط
و اااااروطی بااااارای باااااورژوازی گدا اااااته اااااودئ اتحااااااد مباااااارزان کمونیسااااات محتاااااوای پیاااااروزی انقاااااالب
دمکراتیک خود را این نین توضی میداد:
سیاساااای و اقتصااااادی باااارای بسااااط
"محتااااوای پیااااروزی انقااااالب دمکراتیااااک ایجاااااد مناسااااب تاااارین رااااا
مباااارزه طبقااااتی اسااات ،کاااه از نقطاااه نظااار پرولتاریاااا قبااار از هااار یاااا در مطالباااا راااداقر باااه فشااارده تااارین
ااکر بیااان ماای ااودئ از نظاار اقتصااادی ،تحقااق ایاان مطالبااا اباادا بااه معنااای نااابودی ساارمایه داری نیساات،
بااه معنااای اسااتقرار یااک نظااام تولیاادی "دیگاار" نیساات ،ب کااه صاارفا الگااوئی اساات کااه پرولتاریااا باار اقتصاااد
باااورژوائی تحمیااار مااای کناااد و ااارط و اااروطی اسااات کاااه بااار کاااارکرد ایااان نظاااام مااای گاااداردئئئئ دخالااات
پرولتاریاااای انقالبااای در تعیاااین طاااو روز کاااار ،راااداقر دساااتماد ،ایاااام مرخصااای ،ااارایط بیماااه و بهدا ااات،
گاااونگی اداره صااانای  ،اوضااااع معیشاااتی بیکااااران و نیاااا ناااد و اااون موقعیااات زرمتکشاااان هیااار پرولتااار،
اساااا مالکیااات خصوصااای باااورژوائی بااار وساااائر تولیاااد و مبادلاااه ،تولیاااد کاااا ئی و خریاااد و فاااروص نیاااروی
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کااار را نقاااو نمااای کناااد ،اماااا باای اااک بااار ااارایط ساااود آوری و انبا اات سااارمایه محااادودیت هاااا و اااروطی
می گداردئ "[]25
اتحااااد مباااارزان کمونیسااات اظهاااار میدا ااات کاااه پیاااروزی انقاااالب دمکراتیاااک خریاااد و فاااروص نیاااروی کاااار
را نقاااو نخواهاااد کااارد  ،باااه عباااار بهتااار خریاااد و فاااروص نیاااروی کاااار همگاااون ساااابق اداماااه خواهاااد دا ااات،
منتهی با روط و محدودیت هائیئ
اتحااااد مباااارزان کمونیسااات بعناااوان جنااااح ااا سااارمایه باااه جنااااح راسااات سااارمایه "ت ااامین" میدهاااد کاااه در
فااااردای پیااااروزی انقااااالب دمکراتیااااک اص اااایوه تولیااااد ساااارمایه داری پابرجااااا خواهااااد بااااودئ فعااااالین اتحاااااد
مباااارزان کمونیسااات ایااان افتخاااار را نصااایب خاااود مااای ساااازند تاااا بعناااوان کار ناساااان سااارمایه و در راساااتای
اهااادان دراز ماااد سااارمایه وارد عمااار اااوند و راه رااار هاااای عم ااای خاااود را بااارای مااادیریت و ساااازماندهی
فروص نیروی کار با توجه به رایط اجتماعی و نیازهای سرمایه ارائه دهندئ
در فااااااردای پیااااااروزی انقااااااالب دمکراتیااااااک و برقااااااراری جمهااااااوری دمکراتیااااااک خ ااااااق اتحاااااااد مبااااااارزان
کمونیسااااات ،نیاااااروی کاااااار کاااااا اسااااات (طباااااق اتحااااااد مباااااارزان کمونیسااااات در فاااااردای پیاااااروزی انقاااااالب
دمکراتیااااک همگنااااان ساااارمایه داری متکاااای بااااه اسااااتثمار امپریالیسااااتی خواهااااد بااااود و ارزص ایاااان کااااا در
جامعااا ساارمایه داری نیاااا همگااون هاار کاااا ی دیگااری از میاااان کاااار اجتماعااا زم کااه بااارای باااز تولیاااد آن
صااارن مااای اااود تعیاااین مااای اااودئ در کشاااورهای پیراماااونی سااارمایه میاااانگین ارزص نیاااروی کاااار پاااائین تااار
از میااااانگین ارزص نیااااروی کااااار در کشااااورهای متروپاااار اساااات و بااااه تباااا آن میااااانگین بااااازدهی و همگنااااین
میااااانگین طااااو عماااار نیااااروی کااااار در کشااااورهای پیرامااااونی ساااارمایه پااااائین اسااااتئ جناااااح اااا ساااارمایه
بخصاااوم در سااارمایه داری پیراماااونی هماااواره جنااااح راسااات سااارمایه را باااه کوتاااه اندیشااای ماااتهآ مااای کناااد
و مناااااف دراز مااااد ساااارمایه را توصاااایه ماااای کنااااد ،اینکااااه رفااااا کااااارآئی نیااااروی کااااار در راسااااتای مناااااف
سرمایه استئ
ایاااان بخااااش از وظااااای اتحاااااد مبااااارزان کمونیساااات را نهادهااااای ساااارمایه همگااااون اتحادیااااه هااااای کااااارگری
بخصاااوم در کشاااورهای متروپااار انجاااام میدهناااد ،تاااا خشاااآ و اعتااارا انقالبااای کاااارگران را تخ یاااه ساااازند،
اعتراضاااا کاااارگران را کاناااالیاه کننااادئ رتااای در صاااور نیااااز سااارمایه دسااات باااه اقاااداما «رادیکاااا » نیاااا
ماای زننااد ،اقاادام بااه اعتصاااب هااآ ماای کنناادئ اگاار نیاااز ساارمایه ایجاااب کنااد ،ارزص نیااروی کااار را نیااا بااا
ماای برناادئ امااا همااه ا قااداما ضااد کااارگری ،کاااهش واقعاای ارزص نیااروی کااار ،تعاادیر نیااروی کااار و هیااره
همیشه قبال به تائید اتحادیه های ضد کارگری رسیده استئ
تصااویری کااه اتحااااد مبااارزان کمونیسااات بااا عاااوام فریباای تمااام از فاااردای پیااروزی انقاااالب دمکراتیااک ارائاااه
میاااداد ،رتااای بعناااوان قصاااه بااارای کودکاااان دبساااتانی نیاااا قاااان کنناااده نباااود و نیساااتئ کاااارگران مطالباااا خاااود
را بااااه گونااااه ای بااااه بااااورژوازی مطاااارح ماااای سااااازند کااااه اسااااتثمار ورشاااایانه را از بااااورژوازی ساااا ب کناااادئ
کاااارگران از باااورژوازی مطالباااه نکااارده اناااد وا باااورژوازی دلاااش مااای ساااوزد و مااای بخشاااایدئ یااااوه سااارایان
به سرمایه اجتماعی هویتی "اخالقی" میدهندئ
"مطالباااا پرولتاریاااای انقالبااای مااای بایاااد باااه گوناااه ای طااارح اااود کاااه امکاناااا ایااان اساااتثمار ورشااایانه را از
بااااورژوازی ساااا ب کناااادئ مطالبااااا اقتصااااادی پرولتاریااااا ،در ور ااااا او در تعیااااین ارزص نیااااروی کااااار در
اقتصاد سرمایه داری ایران ،با اهرم های سیاسی از با و پائین دخالت می کندئ" []26
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اگااار در دنیاااای تصاااوری اتحااااد مباااارزان کمونیسااات هماااه بورژواهاااا مثااار بیااار گیاااتس "بشااار دوسااات" بودناااد،
اید دیگر نیازی به اهرم های سیاسی از با و پائین نبودئ
بیاااار گیاااااتس موساااااس و ساااااهام دار اصااااا ی اااارکت مایکروساااااافت رااااادود  30می یاااااارد د ر صااااارن ایجااااااد
موسساااه خیریاااه ای کااارده اسااات کاااه در خااادمت آماااوزص ،بهدا ااات و همگناااین اینترنااات رایگاااان در کتابخاناااه
هاااای عماااومی و هیاااره اساااتئ آقاااای گیاااتس باااه دیگااار سااارمایه داران نیاااا توصااایه مااای کناااد کاااه ناااین کارهاااای
خیریاااااه ای را انجاااااام دهنااااادئ نهادهاااااای تب یغااااااتی سااااارمایه و همگناااااین ژورنالیساااااتهای سااااارمایه در وصااااا
خصوصااایا انساااانی گیاااتس سااان تماااام مااای گدارناااد و مااای نویساااند" :بشااار دوساااتی نااااد گیاااتس از اهمیااات
باااااا ئی برخاااااوردار اسااااات"ئ در هماااااان راااااا ااااارکت مایکروساااااافت  18000نفااااار از کارمنااااادان خاااااود را
اخااارا میکنااادئ [ ]27بااارای 18000نفااار روزگاااار ج اااو شمانشاااان سااایاه مااای اااودئ  18000خاااانواده خاناااه
خراب می وندئ و همگنان برای گیتس بشر دوستی از اهمیت زیادی برخوردار استئ
امااااا منصااااور رکماااات ماااای خواهااااد در فااااردای پیااااروزی انقااااالب دمکراتیااااک کااااه ساااارمایه داری متکاااای باااار
اسااتثمار امپریالیسااتی خواهااد بااود ،در پروساااه انبا اات ساارمایه خ اار یااا مشاااکر بوجااود بیاااوردئ نااین یاااای
تنها در دنیای تخی ی ،اتحاد مبارزان کمونیست امکان پدیر خواهد بودئ
"ساااارمایه داری ایااااران در عماااار قااااادر بااااه انبا اااات سااااودآور در محاااادوده نااااین قیااااود و ااااروط "تحمی اااای"
نخواهاااااد باااااود ئئئئروبناااااای رکاااااومتی جامعاااااه در "فاااااردای" پیاااااروزی انقاااااالب دمکراتیاااااک ("جمهاااااوری
دمکراتیاااااک خ اااااق" یاااااا در رالااااات سیاسااااای دیگااااار کاااااه بیاااااانگر راکمیااااات پرولتاریاااااای انقالبااااای و متحااااادین
دمکاااراتش با اااد از یکساااو باااا نیازهاااای عم ااای انبا ااات سااارمایه در ایاااران در تنااااقو اساااتئئئئپرولتاریای
انقالبااای مااای خواهاااد ،مااای تواناااد و بایاااد باااار عواقاااب بحاااران را ناااه بااار دوص تاااوده هاااای زرماااتکش ب کاااه بااار
دوص بورژوازی قرار دهدئ" []28
از همااه م ااحک تاار اینکااه انبا اات ساارمایه بخاااطر وجااود نااین قیااود و ااروط امکااان پاادیر نخواهااد باااودئ
سااارمایه داری یاااک رواباااط تولیااادی اسااات و سااارمایه ،سااارمایه اجتمااااعی اساااتئ سااارمایه ناااه خااادا ،ناااه مااادهب،
ناااه سیاسااات ،ناااه اخاااالو ،ناااه ااارط و اااروط ،هااای یاااا نمااای ناساااد ،جاااا خاااون کاااارگران (ارزص اضاااافه
کااااه بایااااد بااااه پروسااااه دورپیمااااائی ساااارمایه تاریااااق ااااود ،تااااا انبا اااات صااااور گیااااردئ ساااارمایه همگااااون
«دراکاااو ی» خاااون آ اااامی اسااات کاااه فقاااط خاااون تاااازه ،خاااون کاااارگران (ارزص اضاااافی جدیاااد مااای خواهاااد،
ساارمایه ماای توانااد کوتاااه مااد باادون خااون تااازه ،باادون انبا اات ساارمایه زنااده بمانااد ولاای ایجاااد مشااکر جاادی
بااار سااار راه انبا ااات سااارمایه ،خطااارا جااادی باااه پااایش مااای آورد ،کاااه نموناااه هاااای آن ،جنااا جهاااانی او ،
دوم و هیره بوده استئ
تاااا هنگاااامی کاااه سااارمایه داری وجاااه مسااا ط و هالاااب اااکر بنااادی اقتصاااادی – اجتمااااعی جهاااان را تشاااکیر
میدهاااد ،در هااار جاااا کاااه انقالبااای رواباااط تولیااادی آن را متالاااا کااارده و یاااا در هاااآ بکوباااد ،سااارمایه خواهاااد
کو اااید کاااه ایااان رواباااط را دوبااااره اریاااا کنااادئ ایااان کاااه تاااا اااه راااد در ایااان راه موفاااق خواهاااد باااود یاااا ناااه ،باااه
گسترص یا عدم گسترص انقالب جهانی بستگی داردئ
عاااوام فریبااای مااای کنناااد کاااه مااای خواهناااد ،باااار بحاااران را ناااه بااار دوص تاااوده هاااای زرماااتکش ب کاااه بااار دوص
باااورژوازی بیندازنااادئ آن هاااآ از طریاااق جمهاااوری دمکراتیاااک خ اااق اااان کاااه در آن سااارمایه داری متکااای
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بااار اساااتثمار امپریالیساااتی همگناااان پاااا بااار جاااا اساااتئ انگ اااس در اثااار معااارون خاااود بناااام "منشااا خاااانواده ،
مالکیت خصوصی و دولت" در تح یر تاریخز خود میگوید:
"دولااات باااه هااای وجاااه نیرویاااز نیسااات کاااه از خاااار باااه جامعاااه تحمیااار اااده با ااادئ و نیاااا دولااات ،بااار خاااالن
ادعاااااى هگاااار" ،تحقااااق ایااااده اخااااالو"" ،نمااااودار و تحقااااق عقاااار" نیسااااتئ دولاااات ،محصااااو جامعااااه در پ ااااه
معیناااز از تکامااار آن اساااتل وجاااود دولااات اعترافاااز اسااات باااه ایااان کاااه ایااان جامعاااه ساااردرگآ در ت اااادهاى
ینح اااز باااا خاااود گردیاااده و باااه نیروهااااى متقابااار آ اااتز ناپااادیرى منشاااعب اااده اسااات کاااه خالصاااز از آن در
یااااد قاااادرتش نیسااااتئ و بااااراى اینکااااه ایاااان نیروهاااااى متقاباااار یعنااااز طبقااااا داراى مناااااف مت اااااد ،در جریااااان
مباااارزهاى بز ثمااار ،یکااادیگر و خاااود جامعاااه را نب عناااد ،نیرویاااز زم آماااد کاااه ظااااهرا ماااافوو جامعاااه قااارار
گرفتاااه با اااد ،نیرویاااز کاااه از اااد تصاااادما بکاهاااد و آن را در هاااار وب "نظاااآ" محااادود ساااازدئ هماااین
نیرویااااز کااااه از درون جامعااااه بیاااارون آمااااده ولااااز خااااود را مااااافوو آن قاااارار میدهااااد و باااایش از پاااایش بااااا آن
بیگانه میشود  -دولت است"ئ
بااار خاااالن ااا سااارمایه ،رااادود صاااد ساااا قبااار ،یعنااای در ساااا  1920مااایالدی ،اولاااین رااااب کمونیسااات
ایاااران ،معتقاااد باااود کاااه رتااای دمکراتیاااک تااارین نظاااام پارلماااانی ،بخااااطر وجاااود مالکیااات خصوصااای ،بیاااانگر
دیکتااااتوری باااورژوائی اساااتئ اولاااین رااااب کمونیسااات ایاااران فراتااار از انقاااالب دمکراتیاااک اتحااااد مباااارزان
کمونیسااات رفتاااه و قااادر اااورائی را بعناااوان تنهاااا آلترنااااتیو سااارمایه داری ارائاااه داده باااود و تاکیاااد کااارده
ورائی استئ ردود صد سا قبر این نین نو ت:
بود وظیفه راب تب یغ بیوقفا قدر
"رتااای دمکراتیاااک تااارین نظاااام پارلماااانی یاااا جمهاااوری باااورژوائی کاااه مباااین اااعار و اراده تماااام ماااردم ،تماااام
م ااات و تماااام طبقاااا با اااد ،بااادلیر وجاااود مالکیااات خصوصااای بااار زماااین و وساااائر تولیاااد ،در عمااار کماکاااان
دیکتااااتوری باااورژوائی خواهاااد مانااادئ در مقاب اااه باااا ایااان نظاااام ،دمکراسااای پرولتاااری یاااا اااورائی (ساااویت کاااه
در روساااایه و یااااک س ساااا ه دیگاااار از کشااااورها متحقااااق ااااده اساااات و قاااادر سااااازمانهای تااااوده ای ،یعناااای
طبقاااا اسااایر سااارمایه داری – پرولتارهاااا و نیماااه پرولتاریاااا – یعنااای اکثریااات عظااایآ اهاااالی را باااه پایاااه یگاناااه
و ثابااات کااار دساااتگاه رکاااومتی ،از پاااائین تاااا باااا  ،مح ااای تاااا مرکاااای باااد میکناااد ،بااادین ساااان ،ایااان تنهاااا
رکوماااات ااااورائی اساااات کااااه میتوانااااد خااااود گرداناااای مح اااای و منطقااااه ای را در ااااک ی بنحااااو هیاااار قاباااار
مقایسااه در ساااط وساای از هااار جاااای دیگاار و بااادون اعمااا قااادر از باااا  ،تااامین ساااازدئ ایاان وظیفاااه رااااب
اساات کااه بیوقفااه بااه کااارگران و دهقانااان ایراناای توضاای دهااد کااه ایاان تنهااا قاادر ااورائی اساات کااه میتوانااد
بمثابه قدر واقعی مردم زرمتکش آنان را از استثمار و خود کامگی مالکین ارضی برهاندئ"
رهبااااران اتحاااااد مبااااارزان کمونیساااات بارهااااا در مناساااابت هااااای متفاااااو بااااه دروغ اظهااااار دا ااااته انااااد کااااه
ایااادئولوژی اااان و مواضااا اااان از اروپاااا و از ی کاپیتاااا ماااارکس وارد ایاااران اااده اساااتئ منطقااای تااار
باااود ،اگااار مااای گفتناااد ،ایااادئولوژی اااان و مواضااا اااان از ی ادبیاااا مائوئیساااتی و استالینیساااتی وارد اااده
و توسااااط اتحاااااد مبااااارزان کمونیساااات مونتاااااژ و ساااارهآ بناااادی ااااده اسااااتئ اااارا آدر عوضاااای میدهیاااادئ
مادامیکااه طبقااه کااارگر بعنااوان یااک طبقااه اجتماااعی بااه ایاان نتیجااه نرساایده اساات تااا رسااالت تاااریخی خااود را
بعناااوان گاااورکن نظاااام سااارمایه داری انجاااام دهاااد ،بعناااوان ساااکوئی بااارای قااادر گیاااری جنااااح ااا سااارمایه
خواهاااد باااودئ ایااان مسااائ ه در سااارمایه داری متروپااار عریاااان تااار از سااارمایه داری پیراماااونی قابااار مشااااهده
استئ انگ س این مع ر را این نین توضی میدهد:
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"تاااا هنگاااامی کاااه طبقاااه تحااات ساااتآ یعنااای در راااا راضااار پرولتاریاااا ،آنقااادر پختاااه نشاااده با اااد کاااه باااه آزاد
ساااازی خاااویش بپاااردازد ،در اکثریااات خاااویش رژیاااآ اجتمااااعی موجاااود را بعناااوان تنهاااا رژیاااآ ممکااان در نظااار
خواهاااد گرفااات و از لحااااظ سیاسااای ساااکوئی بااارای طبقاااا سااارمایه دار ،و جنااااح افراطااای ااا آن را تشاااکیر
خواهد دادئ" []29

پس گرفتن انقالب دمکراتیک
مارکسیساااآ مااادهب نیسااات و تئوریهاااای مارکسیساااتی نیاااا ورااای مقاااد نیساااتند ،مارکسیساااآ تئاااوری رهاااائی
پرولتاریااااا اسااااتئ مارکسیساااات هااااا بااااا اسااااتفاده از تجربااااه جناااابش کااااارگری ،بااااه تجایااااه و تح یاااار اااارایط
اجتماااااعی ماااای پردازنااااد و تئوریهااااای خااااود را باااارای پیشاااابرد مبااااارزه طبقاااااتی ارائااااه میدهناااادئ بااااا تغییاااار و
جامعاااه و باااا در گیاااری از تجربیاااا گد اااته یاااک گااارایش سیاسااای مااای تواناااد ،مواضااا  ،تئاااوری و
تحاااو
یاااا تئوریهاااای قب ااای خاااود را نقاااد نمایاااد و موضااا یاااا تئاااوری جدیااادی جاااایگاین آن نمایااادئ ایااان پروساااه کاااامال
منطقی و اصولی استئ
مااااارکس و انگ ااااس از طریااااق خطابیااااه اتحادیااااه کمونیسااااتها ،انقااااالب دمکراتیااااک را پااااس گرفتنااااد و انقااااالب
کمونیساااتی را ماااد نظااار قااارار دادنااادئ انگ اااس باااا اااجاعت تماااام نو ااات کاااه «تااااری باااه ماااا و تماااام کساااانی کاااه
ااون مااا فکاار میکردنااد ،ثاباات کاارد ا ااتباه کاارده ایااآ»ئ لنااین از طریااق تااا هااای آوریاار ،انقااالب دمکراتیااک
را پااااس گرفاااات و تااااا انقااااالب سوسیالیسااااتی را ارائااااه داد و در رابطااااه بااااا ایاااان تغییاااارا توضاااای داد کااااه
«تئاااوری ماااا یاااک دگاااآ نباااود»ئ ایااان مسااائ ه از یاااک ساااو نشاااانگر وفااااداری یاااک گااارایش فکاااری باااه پرنسااای
هائی است ،که به آن معتقد است و از سوی دیگر جدی بودن یک گرایش فکری را نشان میدهدئ
ساااوا اساسااای ایااان اسااات کاااه اتحااااد مباااارزان کمونیسااات کاااه دیگااار راااا تنهاااا رااااب کمونیسااات جهاااان اااده
بااود ،گونااه بااه ایاان مساائ ه پرداخااتئ بااه ااکر کنکاار  ،سرنو اات انقااالب دمکراتیااک کااه مااا صاافحا در
ماااورد آن توضااای دادیاااآ ،توساااط وارثاااان اتحااااد مباااارزان کمونیسااات کاااه راااا تنهاااا رااااب کمونیسااات جهاااان
را تشااااکیر داده بودنااااد ،بااااه کجااااا کشااااید؟ تنهااااا راااااب کمونیساااات دنیااااا از زبااااان رهباااار تئوریااااک آن یعناااای
منصاااور رکمااات ،خی ااای رارااات و باااه ساااادگی زیااار هماااه یاااا مااای زناااد و در نهایااات بااای پرنسااایپی باااه ک ااای
منکاار آن ماای ااود کااه آنهااا معتقااد بااه انقااالب دمکراتیااک بودنااد و آ ااکارا دروغ ماای گویااد کااه آنهااا انقااالب
سوسیالیساااتی را تنهاااا انقاااالب اجتمااااعی ممکااان و ضاااروری در ایاااران مااای دانساااتند و ایااان ناااین ریاکاراناااه
می گوید:
"باااا تمااااام جایگاااااهی کااااه یاااک انقااااالب دموکراتیااااک پیروزمنااااد  -براساااا ارزیااااابی مااااان از ساااایر محتم تاااار
وقاااای  -در اساااتراتژی کناااونی ماااان دارد ،هرگاااا انقاااالب آتاااز درایاااران را لاوماااا ا و بناااا باااه تعریااا  ،انقالباااز
"دموکراتیاااک" نخواناااده ایآ و نمیخاااوانیآ .راااا آنکاااه رااااب کمونیسااات انقاااالب "دموکراتیاااک" را جاااایگاین
آن کااارده اسااات ،ادعاااایز ریاکاراناااه اساااتئ مارکسیساااآ انقالبااای ایاااران از ابتااادا و هماااواره ،اااه بطاااور اثبااااتی
و ااه در جااد بااا جریانااا پوپولیسااتز ،باار اینکااه تنهااا انقااالب اجتماااعی (بااه مفهااومی کااه مااارکس بااه کااار
میبااارد ضااارورى و ممکااان در ایاااران انقالباااز سوسیالیساااتز اسااات و بااار اینکاااه تنهاااا سوسیالیساااآ پاساااخگوى
اوضاع نابسامان توده هاى وسی در جامعه سرمایه دارى است ،ت کید نموده است]30[ ".
مااای گویناااد دروهگاااو کاااآ رافظاااه اسااات ،محماااود قاوینااای ع اااو ساااابق کمیتاااه مرکاااای رااااب کمونیسااات
کااااارگری ایااااران ،ع ااااو سااااابق کمیتااااه مرکااااای راااااب رکمتیساااات و یکاااای از مریاااادان منصااااور رکماااات،
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فرامااااوص کاااارده کااااه رهباااارص دروغ گفتااااه و زیاااار همااااه یااااا زده اساااات و ناخواسااااته دروغ رهباااار خااااود را
آ اااکار مااای ساااازد و د یااار واهااای پاااس گااارفتن انقاااالب دمکراتیاااک و پااادیرص انقاااالب سوسیالیساااتی را ایااان
نین توضی میدهد:
" جمهاااوری دموکراتیاااک انقالبااای را از برناماااه رااادن کاااردیآ ناااه باااه ایااان دلیااار کاااه متااادلوژی و تئاااوری پشااات
آن ه ااط بااود و یااا اینکااه از یکجااا منصااور رکماات و همااه مااا ااروع کااردیآ بااه انقااالب سوسیالیسااتی معتقااد
ااادن و ررفهاااای وراااد کمونیساااتی را پااادیرفتیآئ جمهاااوری دموکراتیاااک را از برناماااه رااادن کاااردیآ اااون
تصاااویری کاااه باااه بیااارون میاااداد ،درکااای کاااه از آن وجاااود دا ااات ایااان باااود کاااه گویاااا ماااا طرفااادار جمهاااوری
دموکراتیاااااک انقالبااااای و یاااااا مرر اااااه ای در انقاااااالب هساااااتیآئ باااااا رااااادن آن از برناماااااه ،متااااادلوژیی کاااااه در
آنااااتومی لیبرالیساااآ ااا از آن دفااااع اااده اسااات سااار جاااایش قااارار داردئئئئ جمهاااوری دموکراتیاااک انقالبااای
را از برنامااااه راااادن کااااردیآ ،نااااه اینکااااه بااااه متاااادلوژی اااارکت در بااااا باااارای پیشااااروی انقااااالب در دوران
انقالبااای معتقاااد نیساااتیآئ ناااه بااارای اینکاااه بااارای جنااابش جااااری کاااه در مقابااار شااامان ماااا قااارار دارد طااارح و
نقشاااه نااادهیآئ ماااا باااا متااادلوژی لناااین و رکمااات باااه ساااراغ جنااابش جااااری میااارویآ کاااه در مقابااار شااامان ماااا
جاری استئ "[]31
تاااااری ایاااان گاااارایش فکااااری مم ااااو از نااااین باااای پرنساااایپی هااااائی اسااااتئ انقااااالب دمکراتیااااک را از برنامااااه
رااادن کردناااد ،اااون تصاااویر جمهاااوری دمکراتیاااک انقالبااای از خاااود ارائاااه میااادادئ مگااار قااارار باااود انقاااالب
دمکراتیاااک تصاااویر جامعاااه کمونیساااتی از خاااود ارائاااه دهاااد؟ ظااااهرا بااارای ایااان بااای پرنسااایپی اااان باااه لناااین
نیا ن می اندازند
دزدی آثار دیگران
در ف اااای سیاسااای ااا ایااان نظریاااه روا دارد کاااه منصاااور رکمااات باااا توجاااه باااه تواناااائی هاااایش و آ ااانائی
کاااه باااه زباااان خاااارجی دا اااات ،آثاااار و نو اااته هاااای نویساااندگان اااا را مطالعاااه مااای کااارد ،ساااپس همااااان
تئوریهااااا و نظریااااا را بعنااااوان دسااااتاوردهای خااااود جااااا ماااای زدئ معمااااو اسااااتد ماااای کننااااد کااااه ااااون
نویساااندگان اصااا ی باااه زباااان فارسااای آ ااانائی ندارناااد ،لااادا از تصاااارب آثاااار خاااود توساااط منصاااور رکمااات بااای
اطالع بودند و یا هستندئ با این را رداقر در یک مورد اکی خصوصی وجود داردئ
یکاااای از جریانااااا اااا ساااارمایه ،سااااازمان ورااااد کمونیسااااتی [ ]32سااااالها پاااایش ادعااااا کاااارد کااااه جاااااوه
«اساااطوره باااورژوازی م ااای» منتشااار اااده توساااط اتحااااد مباااارزان کمونیسااات باااه ق اااآ منصاااور رکمااات ،از آن
وراااد کمونیساااتی اساااتئ نکتاااه راااائا اهمیااات ایااان اسااات کاااه عااادم تکااادیب صاااری و ع نااای آن توساااط وارثاااان
اتحااااااد مباااااارزان کمونیسااااات و اااااخ منصاااااور رکمااااات ،جاااااای ساااااوا جااااادی اساااااتئ ساااااازمان وراااااد
کمونیستی ادعای خود را این نین مطرح کرد:
"ساااالها پااایش از آن کاااه رفقاااای اتحااااد مباااارزان کمونیسااات باااه کشااا اساااطوره باااورژوازی م ااای و مترقااای
نائااار اااوند و جااااوه ای باااه ایااان ناااام در خااارداد  1358منتشااار کنناااد ،رفقاااای ماااا در مبارثاااا درونااای خاااود باااا
ساااازمان ریکهاااای فااادائی خ اااق (ساااا  53نو اااته ای باااا عناااوان "طااارح تحقیقااای در بااااره باااورژوازی م ااای
ایاااران" تهیاااه کردنااادئ ایااان نو اااته ،بعاااد در ساااا  ،1356بعناااوان ضااامیمه ای در جااااوه "بحاااران سیاسااای،
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اقتصااااادی رژ یااااآ و نقااااش نیروهااااای اااا " انتشااااار یافااااتئ و رفقااااای "اتحاااااد مبااااارزان کمونیساااات" ،دو سااااا
بعد ،تاهای آن جاوه را – بدون ذکر ماخد – اقتبا کرده اندئ" []33
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[ ]28به سوی سوسیالیسآ ماره  –2دوره او – صفحا  14و 15

[ ]29منش خانواده  ،مالکیت خصوصی و دولت
[ ]30به سوی سوسیالیسآ ماره ( 1دوره دوم
[ ]31پوپولیسآ رمید تقوایی و منشور سرنگونی راب کمونیست کارگری  -رکمتیست (محمود قاوینی
[ ]32وراااد کمونیسااااتی یکاااای از جریانااااا ااا ساااارمایه بااااود کااااه در ساااا  1370مساااای از هااااآ پا اااایدئ ورااااد
کمونیسااااتی باااارخالن دیگاااار گرایشااااا اااا ساااارمایه ،در هااااار وب همااااان اااا ساااارمایه از یااااک رااااداقر تعاااااد
نظری برخوردار بودئ
[« ]33راب کمونیست ایران» یا «راب کمونیست» امک؟  -صفحا 138
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