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 مرور .1

 حزب» نیویورک بخش به ایران، از رسیدن از پس روز چند ،1361 مردادماه در من

 عضو وانعنبه را گذشته نیم و سال سه .شدم ملحق 1(SWP) «سوسیالیست کارگران

 انقلابی .بودم فعال ایران 1357 انقلاب در «چهارم المللبین» تروتسکیستی جنبش

 دهمتحایالات توسط که پهلوی شاه محمدرضا دیکتاتوری علیه 1357 سال در که عمیق

 را او سال همان ماهبهمن در و شد شروع بود، آن یالحمایهتحت و نشسته تخت بر

 عاصرم تاریخ در شهری هایقیام ترینگسترده از یکی اهدش انقلاب آن در .کرد سرنگون

 در ایرانی میلیون 38 از میلیون 17 حدود ،1357 آذرماه در روز دو طی در .بودیم

 جنبش یک انقلاب آن .کردند اعتراض شاه رژیم علیه ایران بزرگ شهرهای هایخیابان

 دیگر ومیعم اعتصابات با ترکیب در نفت کارگران عمومی اعتصاب زیرا بود، نیز پرولتری

 ،1361 اواسط در حال،بااین .شد آن سقوط به منجر و کرد فلج را رژیم کارگران،

 قموف انداختند، راه به پیروزی فردای که پایداری ضدانقلابی کارزار از پس روحانیون

 ینپای از هایجنبش ستمدیدگان، و کارگران کهدرحالی بکوبند، درهم را انقلاب شدند

 و هادانشگاه و روستاها کار، محل در را شورایی هایجنبش ویژهبه و شدهاندهیسازم

 نه،طلباسلطنت و امپریالیستی هایتوطئه برابر در و دادندمی سازمان هادبیرستان

 و نیری) کردندمی مقاومت ایران به حسین صدام ارتش ضدانقلابی تهاجم و تروریسم

 (.2006 نسب،

 هایکمیته جلسات در و بودم نیویورک بخش در ثابتی عالف من دهه، یک مدت به

 بلیغاتت ،جمعه هر «میلیتانت» ینشریه هفتگی تریبون آموزشی، هایکلاس گوناگون،

 شنبه ره نشریات فروش و تبلیغات ها،کارخانه درب دم نشریات فروش و سوسیالیستی

 برای امضا گرفتن جدید، اعضای جذب مانند حزبی هایفعالیت کارگری، محلات در

 زا پس سرانجام، .داشتم مشارکت غیره و مالی کمک آوریجمع انتخاباتی، کاندیدهای

 کارگران حزب سیاسی یکمیته توسط کردنم ساکت برای اقدامات دوره یک

 یدتهد اخراج به حزب به وفاداری عدم ساختگیِ هایاتهام اساس بر مرا که سوسیالیست
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 یرهبر با من صریح نظراختلاف واقعی، یمسئله .دادم ستعفاا 1992 اکتبر در کردند،می

 طرح برای) بود اسلامی جمهوری قبال در آن هایفعالیت و تحلیل یدرباره حزب

 (.ضمیمه .نک سوسیالیست، کارگران حزب تاریخ از مختصری

  تسوسیالیس یک عنوانبه من سیاسی رشد در آموزگار تأثیرگذارترین حزب این

  ایرانی بخش ،(SL) «ستار انجمن» واقع، در .بود خورشیدی 1350 یدهه در جوان

 کارگران حزب کمک با زیادی حد تا بودم آن عضو من که «چهارم المللبین»

 .شد تأسیس متحدهایالات در 1350 یدهه اوایل در سوسیالیست

 پیوستم، آن به 1982 سال در که SWP اما نداشتم، خبر زمان آن در من اگرچه

 کارگران حزب» به گزارشی در (1985)  2لوریمر داگ .بود عمیقی بحران دچار

 که «چهارم المللبین» جهانی یکنگره دوازدهمین مورد در 3«استرالیا سوسیالیست

 رهبری توسط که گروهی دو که کندمی خاطرنشان شد، برگزار 1985 یفوریه در

SWP سوسیالیستی اقدام» بودند، شده اخراج گذشته سال دو در متحدهایالات 

 از تن 107 ،(FIT) 5«گراچهارم المللبین گرایش» و (SA) 4(«اکشن سوشالیست)

  یفوریه زا پس یا پیش نیز دیگر بسیاری البته .دادندمی تشکیل را آن اعضای و رهبران

 .نبودند FIT یا SA عضو که دادند استعفا یا شدند اخراج 1985

 خاطر به فقطنه است، یافته ادامه زمان آن از سوسیالیست کارگران حزب بحران

 بلکه  6بارنز، جک کیش شمارانگشت اعضای به آن اعضای تعداد توجهقابل کاهش

  ارسم نیری،) صهیونیسم و امپریالیسم با همساز آن راست به لغزش دلیل به همچنین

  مخالف از SWP گذشته، یدهه در .کندمی کفایت اینجا در مثال یک فقط (.2017
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 مامپریالیس و صهیونیستی استعمارگر مهاجرنشین رژیم یدیرینه و ناپذیرسازش

 تعیین حق مداوم حامی و آن، محافظ و آفرینش در شریک عنوانبه متحدهایالات

 نقد یزت یلبه و شده تبدیل اسرائیل حامی به فلسطین، مردم قیدوشرطبی سرنوشت

 رد ضدانقلابی نیروی تریناصلی وانعنبه ایران اسلامی جمهوری بر را خود سیاسی

 در سمتروتسکی از لنینیسم به «بازگشت» عنوانبه آنچه !است کرده متمرکز خاورمیانه

 تبدیل ختاری و برنامه نظریه، به نسبت آشکار تفاوتیبی به شد، شروع 1980 یدهه اوایل

 با که دآوردرمی خود از را «نظریاتی» امروز سوسیالیست کارگران حزب .است شده

 .دربیایند جور بارنز، جک آن، یگذشته قرننیم رهبر هوس و هوی آخرین

 ظهور خاص علل مورد در موشکافانه هایدیدگاه با حزب این بحران یدرباره دیگران

 تقریبا   حال،بااین (.2012 اوت نیری، .نک خودم، دیدگاه برای) اندنوشته بارنز جک کیش

  .دانندمی خود الگوی را 1970 یدهه سوسیالیست کارگران حزب منتقدان، یهمه

 بتیمث سهم و بود انقلابی حزبی پیشین هایدهه در حزب این که موافقم نیز من اگرچه

 یهاینظریه از عمیقی انتقاد جستار، این در اما داشت، ایتوده و کارگری هایجنبش در

 حزابا از سوسیالیست ارگرانک حزب که اندبوده «چهارم المللبین» اساس و پایه در که

 اشتل بود؛ انتقادازخود اصل در انتقاد این .کنممی عرضه آمد،می شمار به آن پیشگام

 از روپیش عضوی من که ایران در تروتسکیستی جنبش چرا کهاین فهمیدن برای خودم

 1357 بهمن انقلاب یآستانه در .خورد شکست بدی طرز به ایران انقلاب در بودم، آن

 نفر 500 به تابستان تا که داشت عضو 200 به نزدیک ایران در تروتسکیستی بشجن

 یافته انشعاب نفره 60 تقریبا  حزب سه به جنبش ،1361 سال اواخر در .یافت افزایش

 گینسن موج زیر انقلاب خود کههنگامی و نبودند مهم سیاسی نظر از کدام هیچ که بود

 ابیانقل حزب آزمون یبوته انقلاب اگر .شدند انحلال به مجبور شکست، هم در سرکوب

 .ماند ناکام آزمون این در ایران تروتسکیستی جنبش باشد،

 ماا دارد، را خود فردمنحصربه هایویژگی تسوسیالیس کارگران حزب بحران اگرچه

 هگذشت یدهه چند در سوسیالیست جریانات سایر و چهارم انترناسیونال احزاب یهمه

 .اندودهب بحران دچار

 ااینج در و یافت انکشاف دهه دو طی در که من انتقادی-خود تأمل ترتیب،اینبه

 است ممکن شود،می ارائه (باشد چنین که امیدوارم) منسجمی کلی طرح عنوانبه
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 را ما جلویروبه راه تا اندتلاش در هنوز که گیرد قرار هاییسوسیالیست سایر موردتوجه

 .کنند پیدا پیچیده و رناکخط ازپیشبیش جهانی در

 .ستا واقعیت از شدهساده مدلی نظریه، .است تاریخ و نظریه بر جستار این تمرکز

 زندگی چاه و راه که کنند کمک ما به تا داریم نیاز واقعیت از هاییمدل چنین به ما

 هم از ای،ریشه اجتماعی تغییر برای جنبش در ازجمله سطوح، از بسیاری در را خود

 لس،انگ و مارکس نظری سهم که اندموافق مارکسی هایسوسیالیست تمام .سیمبشنا

 و تاریخ از هانآ ماتریالیستی برداشت و دیالکتیکی تفکر ماتریالیستی، یفلسفه ویژهبه

 ستیسوسیالی جنبش یتوسعه بنیان داری،سرمایه تولید یشیوه نقد در آن کاربست

 آن یدرباره یا دانندنمی هاسوسیالیست بیشتر آنچه حال،بااین .است کارگر یطبقه

 ازجمله مارکس، کلیدی نظریات این باب در که است واقعیت این کنند،نمی بحث

 میان در اجماع هیچ داری،سرمایه تولید یشیوه یدرباره مارکس ینظریه

 .ندارد وجود هاسوسیالیست

 سازمان و پرولتاریا یدرباره مارکس ینظریه در لنین تجدیدنظر دوم، بخش در

 یدرباره مختصری بحث سوم بخش .گذاشت خواهم بحث به مختصرا  را آن انقلابی

 ینظریه که دهدمی ارائه صنعتی داریسرمایه کشورهای در کارگری اشرافیت ظهور

 مدتکوتاه در اروپا در سوسیالیستی انقلاب از او انتظارات و پرولتاریا یدرباره مارکس

 هب تروتسکی «مداوم انقلاب» ینظریه بر تمرکز با چهارم بخش .بردمی السؤ زیر را

 پردازدمی داریسرمایه جهان پیرامونی کشورهای به جهانی انقلاب انتقال یمسأله

 ورهایکش در را سوسیالیستی انقلاب سوسیالیستی، و کارگری رفرمیسم کهدرحالی

 7هیلفردینگ رودولف ،1910 سال در .است انداخته تعویق به صنعتی داریسرمایه

 کندمی استدلال آن در که کرد منتشر را 8«مالی یسرمایه» تأثیرگذار بسیار کتاب

 داریسرمایه کشورهای در داریسرمایه تولید یشیوه عملکرد دیگر مارکس ارزش قانون

 از بسیاری استقبال مورد که گیرینتیجه این .دهدنمی توضیح را صنعتی
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 همچنین و تروتسکی و بوخارین لنین، ازجمله انقلابی، ایهسوسیالیست

 حصارهاان که بود این از حاکی گرفت، قرار «دوم المللبین» رفرمیست هایسوسیالیست

 ودخ تابع را بازار و کنند وضع را اجتماعی یا/و اقتصادی هایسیاست توانندمی دولت و

 قرار بحث مورد پنجم خشب در مارکس ینظریه در کلیدی تجدیدنظر این .سازند

 شوروی حادات توصیف و استالینیسم از تروتسکی تحلیل یدرباره ششم بخش .گیردمی

 حکومت» شعار یدرباره هفتم بخش .کندمی بحث «منحط کارگری دولت» عنوانبه

 شد رحمط «کمونیستی المللبین» در و هابلشویک توسط که است «دهقانان و کارگران

 ومد جهانی جنگ از پس هایدولت توصیف برای تحلیلی ایوسیله به چگونه کهاین و

 دیلتب «الخلقهناقص کارگری هایدولت» عنوانبه استالینیستی احزاب رهبری تحت

 مکتب» نظریات «گراییسومجهان» تأثیر یدرباره مختصرا  هشتم، بخش در .شد

 نهم، بخش در سپس .کنممی بحث «چهارم المللبین» بر غیرمارکسیستی «وابستگیِ

 کهاین از پس بارنز جک SWP در نظریه از سیاست جداسازی یدرباره مختصری بحث

 خواهان تا داد شکل حزب رهبری در کیشی به ،(2012)  9شپارد بری یگفته به

 خودم تفکر از کلی طرحی دهم بخش ذر سرانجام .دهممی ارائه شود، شخصی وفاداری

 .کنممی ترسیم جلوروبه حرکت چگونگی یدرباره
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 (مسانترالیس) مرکزیت بر مبتنی حزب نفع به لنین استدلال در کلیدی عنصر

 ینظریه بدون که است این (1902) «کرد؟ باید چه» در کارگر یطبقه دموکراتیک

 یستیلنین حزب آنچه وی نظر به .باشد داشته وجود تواندنمی انقلابی جنبش انقلابی

 دفاع ایبر لنین .بود ضروری انقلابی ینظریه چنین گسترش و حفظ برای شد، نامیده

 جنگ» بر «پیشگفتار یضمیمه» ،1874 یژوییه یکم در انگلس ینوشته از ادعا، این از

 نکارگرا که بود کرده استدلال انگلس .کندمی قولنقل ،(1850) 10«آلمان در دهقانی

 .برخوردارند مهم مزیت دو از اروپا یبقیه با سهمقای در آلمانی

 نظری درایت آن دوم، دارند؛ تعلق اروپا مردم تریننظری به هاآن نخست،

 کاملا   آلمان «یکردهتحصیل» اصطلاحبه مردم که اندکرده حفظ را

 لمیع سوسیالیسم هگل، یفلسفه ویژهبه آلمانی، یفلسفه بدون اند.دادهازدست

 درایت بدون آمد.نمی وجود به هرگز موجود( علمی سوسیالیسم نها)ت آلمان

 .شدنمی تبدیل کارگران خون و گوشت به هرگز علمی سوسیالیسم نظری،

 هک بودند کسانی آخرین هاآلمانی تقویمی، ازلحاظ که است این دوم مزیت

 ظرین سوسیالیسم که طریق همان به گذاشتند. کارگری جنبش یعرصه به پا

 ارد،د تکیه اوئن و فوریه سیمون،سن هایشانه بر که بردنمی یاد از هرگز نآلما

 یزمره در ها،آن اتوپیانیسم و خیالی هایانگاره رغمعلی که نفریسه

 ار زیادی موارد هاآن نبوغ و داشتند قرار تاریخ تمام اذهان انگیزترینشگفت

 شجنب است، اثباتلقاب علمی روش به اکنون هاآن صحت که کرد بینیپیش

 هایجنبش دوش بر که کند فراموش نباید هرگز نیز آلمان عملی کارگری

 نگینیس بهای به که هاآن تجربیات از است، یافته گسترش فرانسه و انگلستان

 از که داشت قرار موقعیتی در دلیل همین به و برده بهره بود، آمدهدستبه

 بدون کند. اجتناب بودند، اپذیرناجتناب خود زمان در که شاناشتباهات
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 رب مقدم فرانسه کارگران سیاسی مبارزات و انگلستان کارگری هایاتحادیه

 کجا ما اکنون پاریس، کمون توانمند یتکانه بدون آلمان، کارگری جنبش

 (1874 )انگلس، بودیم؟می

 از اییافتهتوسعه بسیار «علمیِ» ینظریه نفع به اینجا در انگلس خلاصه، طوربه

 تاریخ و سوسیالیستی ینظریه فلسفه، از ترکیبی که کندمی استدلال سوسیالیسم

  این هک اندازدمی قلم از را نکته این انگلس حال،بااین .است سوسیالیستی و کارگری

 بین در و یافت خواهد توسعه زمان طی در چگونه «سوسیالیستی علمی ینظریه»

 شد؟ خواهد گذاشته اشتراک به و حفظ چگونه جهان کارگر طبقات هاینسل

 عرضه خود پیشاهنگ حزب ینظریه با را ممکنی حلراه «کرد؟ باید چه» در لنین

 :نویسدمی او ترتیب،اینبه .کندمی

 توانستنمی کارگران میان در دموکراتسوسیال آگاهی که ایمگفته ما

 مامت تاریخ شود. ردهآو هاآن برای بیرون از باید آگاهی این .باشد داشته وجود

 است قادر تنها خودش تلاش با صرفا   کارگر یطبقه که دهدمی نشان کشورها

 در تشکل که را اعتقاد این یعنی بپروراند، را کارگری یاتحادیه آگاهی

 یبتصو به حکومت کردن مجبور برای کوشش و کارفرمایان با مبارزه ها،اتحادیه

 زا سوسیالیسم ینظریه که حالی در است. یضرور آن، مانند و لازم کار قانون

 نمایندگان که کردند پیدا شکل اقتصادی و تاریخی فلسفی، نظریات

 نگذارابنیان آوردند. وجود به روشنفکران، یعنی دارا، طبقات یکردهتحصیل

 اجتماعی منزلت طبق خودشان انگلس، و مارکس مدرن، علمی سوسیالیسم

 یموزهآ روسیه، در ترتیب، همین به داشتند. تعلق بورژوایی روشنفکری به هاآن

 جنبش یخودانگیخته رشد از مستقل سرهیک دموکراسیسوسیال نظری

 ترشگس ناپذیرِاجتناب و طبیعی ینتیجه عنوانبه و آمد؛ پدید کارگر یطبقه

 یدوره در شد. ظاهر انقلابی سوسیالیست روشنفکران میان در اندیشه
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 کاملا  یبرنامه تنهانه آموزه این ،1890 یدهه اواسط موردبحث،

 اکثریت بلکه کرد،می بازنمایی را  11«کار رهایی گروه» یشدهبندیصورت

 ،1902 )لنین، بود. کرده جلب خود جناح به پیش از نیز را روسیه انقلابی جوانان

 اصلی( متن در تأکید

 حزب به که وقتی 1719 تابستان اواخر در سرانجام تروتسکی که بود دیدگاه همین

 ضدانقلاب برابر در آن مدافع بهترین به متعاقبا  و شد پذیرا پیوست، بلشویک

 را «چهارم المللبین» دیگران همراه کههنگامی همچنین او .گشت بدل استالینیستی

 عنصر پیشاهنگ، حزب ینظریه این که کردمی احساس نهاد، بنیان 1938 سال در

  گذاربنیان سند اول یجمله ترتیب،اینبه .است جهان سیاسی اوضاع در مفقوده اساسی

 بحران با عمدتا   طورکلیبه جهان سیاسی اوضاع» :است چنین «چهارم المللبین»

 لنینیستی احزاب ایجاد (1938 تروتسکی،) «.شودمی مشخص پرولتاریا رهبری تاریخیِ

 .شد تبدیل «چهارم المللبین» استراتژی به ایتوده

 

 لنینیست حزب بنای از مختصری یخچهتاری
 شد گذاشته آزمون به روسیه 1917 هایانقلاب در لنین پیشاهنگ حزب ینظریه

 ان،کارگر نمایندگان شوراهای رأس در هابلشویک رسیدن قدرت به با اکتبر انقلاب و

 دوم در «کمونیستی المللبین» تأسیس با و نهاد تأیید مهر آن بر سربازان، و دهقانان

 .شد تبدیل جهان سراسر در الگوبرداری برای مدلی به ،1919 مارس

  .رفتگ فاصله سوسیالیسم و پرولتاریا یدرباره مارکس ینظریه از لنین حال،بااین

 اندهیسازم-خود به قادر پرولتاریا تنهانه که بود کرده استدلال صراحتبه کاملا  مارکس

  .شود صلحا دیگری یگونه به تواندنمی آن رهایی بلکه است، گریبسیج-خود و انقلابی
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  .کردمی دفاع محوری یایده همین از «کارگران المللیبین یاتحادیه» در مارکس

 :کرد آغاز ایاعلامیه با را اتحادیه عام قواعد او ترتیب،اینبه

 و شود کسب کارگر طبقات خود دست به باید کارگر طبقات رهایی

 و امتیازات برای مبارزه معنای به نه کارگر طبقات رهایی برای مبارزه

 هرگونه لغو و برابر وظایف و حقوق برای مبارزه بلکه طبقاتی، انحصارات

 (1964 اکتبر )مارکس، ... است. طبقاتی حکمروایی

 بر اول المللبین سالگرد هفتمین مناسبت به خود سخنرانی در همچنین مارکس

 رایب و کارگران خود توسط که بود این در للالمبین بداعت» :کرد تأکید موضوع این

 برخی که اندبوده هاییانجمن مختلف، هایسازمان تمام ... قبلا   .شد تأسیس خودشان

  مارکس،) ...«نهادندمی بنیان کارگر طبقات برای رواحکم طبقات میان در هارادیکال

1871) 

 :دارد حضور (1848) «کمونیست حزب مانیفست» در مضمون همین

 بخش نتریمصمم و ترینپیشرفته عملا  سویک از هاکمونیست بنابراین،

 که بخشی (،1 نوشتپی )نک. هستند کشور هر در کارگر یطبقه احزاب از

 به نسبت هاآن نظر، ساحت در دیگر، سوی از راند؛می جلو به را دیگران

 هاییِ ن امع نتایج و شرایط مسیر، واضح درک مزیت از پرولتاریا بزرگ یتوده

 (1848 انگلس، و )مارکس برخوردارند. پرولتری جنبش

 و قلابیان کوتاه یدوره در هم) «کمونیستی المللبین» تأثیر تحت که است بدیهی

 محوریِ مفهوم این ،«چهارم المللبین» و (آن استالینیستی انحطاط یدوره در هم

  .ترف دست از وسیالیستیس انقلاب و پرولتاریا یدرباره انگلس و مارکس ینظریه

  .نک مثال،عنوانبه) داد ادامه آن یدرباره بحث به همچنان اقلیتی گرایش حال،بااین

 (.1971 12دریپر،
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  .است ردهک ثابت را بلشویکی یتجربه بودن فردمنحصربه ،«لنینیست» احزاب تاریخ

 موکراتدسوسیال کار حزب» وارد را شدهرادیکال کارگران از موجی 1905 انقلاب

 .ودب سوسیالیستی تبلیغیِ گروه یک عمدتا  آن از پیش که کرد (RSDLP) 13«روسیه

 عضو هزار 10 حدود هابلشویک نتیجه در که زد تخمین (1938/1947) تروتسکی

 برخی ،1905 انقلاب شکست با .داشتند کارگر عضو هزار 12 تا 10 هامنشویک و کارگر

  (198-190 .ص :1990)  14بلان لو لپ .کردند ترک را آن RSDLP اعضای از

 زبح که دادندمی تشکیل را کسانی یعمده بخش روشنفکران که کندمی خاطرنشان

 تریپرولتری ترکیب دارای 1912-1907 یدوره در را ترکوچک حزب و کردند ترک را

 انقلاب یآستانه در رفرمیست سوسیالیست هایجریان کهدرحالی .گذاشتند جابه

 احزاب هامنشویک و هابلشویک داشتند، هژمونی روسیه پرولتاریای بر 9171 یفوریه

 یبرنامه لطف به حال،بااین .داشتند متوسطی یاندازه هنوز گرچه بودند، پرولتری

 داشت عضو هزار300 حزب این ،1917 سال پایان تا هابلشویک انقلابی سوسیالیستی

 .ص :1997 همکاران، و 16اکتون در 15یس،سرو) بودند کارگر یطبقه از هاآن اکثر که

  4.4 تا 4.2 بین که بود روسیه کارگر یطبقه از توجهقابل بخشی تعداد، این (.235

 حتی و دکرمی ِاعمال زیادی نفوذ نیز سربازان میان در بلشویک حزب .بودند نفر میلیون

 .داشت نفوذ نیز دهقانان میان در

 احزاب از برخی ،«کمونیستی لمللابین» و روسیه انقلاب انحطاط از پس

 لطف هب حدی تا شک بدون که شدند تبدیل تأثیرگذار ایتوده احزاب به استالینیست

 یاندک یعده .بود جهان زحمتکشان یدیده در روسیه انقلاب با کرملین انگاریهمسان

 ی،ویوگسلا چین، در دولتی قدرت گرفتن دست به برای را هاییانقلاب واقع در هاآن از
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 جهانی جنگ پایان در دیگر برخی کهدرحالی کردند، رهبری شمالی یکره و ویتنام

 .رسیدند قدرت به سرخ ارتش اشغال تحت شرقی اروپای در دوم

 تاستالینیس احزاب که را جدید هایدولت این طبقاتی خصلت یمسئله وقایع، این

  «لنینیست» احزاب از ستهد آن دیگر، سوی از .کرد مطرح داشتند، قرار هاآن رأس در

 شده ابن آن از خارج و «چهارم المللبین» در انقلابی سوسیالیسم یبرنامه اساس بر که

  مورد در .نشدند تبدیل کارگر یطبقه تأثیرگذار و بزرگ احزاب به هرگز بودند،

  «سوسیالیست کارگران حزب» تاکنون آن بخش ترینبزرگ ،«چهارم المللبین»

  10 حدود 1970 یدهه اواخر در خود اوج در که است بوده آرژانتین در 17مورنو ناوئل

 .داشت عضو هزار

 ههد دو مدت به فقط و روسیه در فقط پیشاهنگ حزب از لنین برداشت بنابراین،

 این .تپیوس واقعیت به استالینیست، حزب یعنی خود، متضاد به شدنتبدیل از قبل

 تِ لنینیس کوچک احزاب حال، همین در .است دهبو مدتکوتاه تاریخی استثنای یک امر،

 تبدیل شخصیت هایکیش به اغلب کارگر یطبقه از انزوا در «چهارم المللبین»

 ترتیب به ،SWP و ایران تروتسکیست جنبش در من حضور سال بیست در .شدندمی

 دوره، ینا بیشتر در .داشتم سروکار بارنز جک سپس و زهرایی بابک شخصیت کیش با

 .بردندمی سر به بیمارگونه بحرانی در داشتم تعلق هاآن به که زابیاح
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 کارگری اشرافیت .3
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 گذراندند انگلستان در را خود عمر آخر بخش که انگلس و مارکس مشاهدات

 نقلابا و پرولتاریا یدرباره آنان ینظریه کشور، این در کارگری اشرافیت ظهور یدرباره

 یئلهمس باب در هاآن نظرات از اینمونه برای) کرد روبرو شکلاتیم با را سوسیالیستی

 :وشتن یبکنشتل کارل به اینامه در مارکس (.کنید نگاه را جااین کارگری، اشرافیت

 بعد به 1848 سال از فساد یدوره خاطر به انگلستان کارگر یطبقه

 چیزی که بود رسیده اینقطه به سرانجام و باخته را خود یروحیه تدریجبه

 سکان داران.سرمایه پادوی یعنی نبود، بزرگ «لیبرال حزب» رودنباله جز

 نگراتهییج و کارگری هایاتحادیه فاسد رهبران دست به کاملا   هاآن هدایت

 (1878 یفوریه 11 )مارکس، بود. افتاده ایحرفه

 در وا .زد قلم تریگسترده میزان به بارهاین در داشت، تریطولانی عمر که انگلس

 ،(1845) «انگلستان در کارگر یطبقه وضع» آلمانی ویراست بر 1892 پیشگفتار

 چهار در هاآن شرایط که نوشت «بناها و هاکشلوله نجارها، فنی، کارگران» یدرباره

 .است یافته بهبود چشمگیری طرز به گذشته یدهه

 دهش موفق که دهندمی شکل کارگر یطبقه میان در اشرافیتی به هاآن

 تغای عنوانبه را آن و کند وپادست خود برای راحتی نسبتا  موقعیت است

 و ورخوش بسیار افراد امروزه ستیرابه و ... اندنمونه کارگرانی هاآن بپذیرد.

 تمام برای و اخص طوربه معقول دارسرمایه هر برای هستند، مشربیخوش

 اعم. طوربه دارسرمایه یطبقه

 یطبقه انگلستان، صنعتی انحصار یدوره طول در است: این حقیقت

 بسیار هاآن میان در مزایا این است. بوده سهیم آن مزایای در حدی تا کارگر

 یتوده حتی اما زد،می جیب به بیشتر ممتاز اقلیت شدند؛می تقسیم نابرابر

 هک است دلیل همین به برد.می موقت سهمی وبیگاهگاه لااقل نیز کارگران

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxrYW1yYW5uYXllcml8Z3g6NjhlMGE4MWNjZWM3Yzk3YQ
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 ست.ا نبوده خبری هیچ انگلستان در سوسیالیسم از اوئنیسم، مرگ زمان از

 (1892 )انگلس،

 ذیل کلمات با را رفرمیست یستسوسیال 18«هایفابیان» 1893 سال در انگلس

 :داد قرار موردانتقاد

 ارندد کافی درایت که هستند پرستمقام اینحله لندن در اینجا هافابیان

 این نسپرد اما کنند، بینیپیش را ناپذیراجتناب اجتماعی خیزش بتوانند تا

 هک اندمایل بنابراین و دانندمی غیرممکن خام پرولتاریای به را عظیم کار

 ... هاستآن بنیادین اصل انقلاب، از هراس گیرند. قرار آن رأس در خودشان

 بلکه حریفان، عنوانبه «هالیبرال» با قاطعانه یمبارزه عدم ها:آن تاکتیک

 ها،آن با دادن مانور بنابراین، سوسیالیستی؛ نتایج اخذ جهت در آنان تشویق

 ورژوایب پیروان دارای طبیعتا  افراد این ... سوسیالیسم به لیبرالیسم آغشتن

 ااینج در جنبش برای بحرانی ایدوره ... هستند پول دارای بنابراین و فراوان

 دومی، ... 19چمپیون هایبال زیر ... بود فرود به نزدیک ایلحظه برای ... است

 «هافابیان» که کندمی کار 20«هاتوری» برای قدر همان آگاه،ناخود یا آگاهانه

 یانم به صنعتی مناطق در بسیار اخیرا  سوسیالیسم ... اما «.هالیبرال» برای
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https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Hyde_Champion
https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Hyde_Champion
https://en.wikipedia.org/wiki/Tory
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 تحت را خود رهبران که هاییتوده روی بر من و است کرده رسوخ هاتوده

 (1916 21زینوویف، در شده)نقل کنم.می اتکا ،دارند کنترل

 صنعتی داریسرمایه هایقدرت عنوانبه آلمان و متحدهایالات دو هر ،1913 سال تا

 ناخالص دتولی یسالانه مرکب رشد نرخ میانگین در امر این .گرفتند پیشی بریتانیا از

 ،2.8 آلمان ،1.9 بریتانیا :است رسیده ثبت به 1913-1870 یدوره در واقعی داخلی

 امانوئل) کشید طول جهانی جنگ دو (.50 .ص :1991 22مدیسون،) .3.9 متحدهایالات

 تا (ودب قسمت دو در جنگ یک آن که کردمی استدلال ایکنندهقانع نحو به والرشتاین

 اکثرا   «مدو المللبین» احزاب .شود بریتانیا جایگزین بتواند آمریکا داریسرمایه هژمونی

 .گرفتند را «خودشان بورژوازی» طرف

 ،(1916) «اپورتونیسم اجتماعی هایریشه» در بلشویک، رهبر زینوویف، گرگوری

 راچ که دهد توضیح تا داد بسط را انگلیسی رفرمیسم از انگلس و مارکس تحلیل

 در خود بزرگ اکثریت با ،«دوم المللبین» مسلط حزب آلمان، دموکراسیسوسیال

 نهاتنه سریع سازیصنعتی آلمان، در .ایستاد آلمان بورژوازی کنار در اول جهانی جنگ

 عنوانبه تا ساخت قادر نیز را دارسرمایه یطبقه بلکه بخشید، بهبود را کارگران بخت

 این .کند اعطا هاآن به امتیازاتی داری،سرمایه اجتماعی سیاست موارد اولین از یکی

 جریان از که شد کارگری اشرافیت و کراسیبورو آمدن وجود به باعث عینی شرایط

 کردمی حمایت (SDP) 23«آلمان دموکراتسوسیال حزب» در رشد به رو رفرمیست

 انقلاب برای فراپارلمانی استراتژی هرگونه جایگزین را انتخاباتی سیاست که

 SDP رسمی آمارهای از استفاده با را روندها این زینوویف .بود کرده سوسیالیستی

 :ندکنمی اداره را حزب پرست،مقام کارگزاران از ایلایه که کرد استدلال او .کرد بررسی
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 و حزبی مهم مقام 12.000 حداقل کارگزار 4.000 ما، یمحاسبه طبق

 کارگزار هر کنند.می اشغال را -بیشتر نگوییم اگر-کارگری هایاتحادیه

 رسیدگی شتربی حتی اغلب و شغل سه تا دو به زمانهم کارآمد، وبیشکم

 دبیر و لندتاگ عضو سردبیر، و رایشتاگ ینماینده واحد درآن وی کند.می

 هرش شورای عضو تعاونی، کارگزار سردبیر، کارگری، یاتحادیه رئیس حزب،

 در کارگری هایاتحادیه و حزب در قدرت تمام ترتیب،اینبه است. غیره و

 تهانباش نیز ها)مقرری ند.شومی انباشته فوقانی بخش نفر 4.000 این دستان

 بالا به مارک 10.000 سالانه کارگری جنبش مقامات از بسیاری شوند.می

 سازوبرگ کل هاآن دارد. بستگی هاآن به وکارکسب کل کنند.(می دریافت

 سازوبرگ تمام کارگری، همیاری هایانجمن سازمان مطبوعات، قدرتمند

 (1916 )زینوویف، .دارند خود دست در را غیره و انتخاباتی

 که حزب آن تنیدگیدرهم .بود آلمان در حزب ترینبزرگ SDP ،1912 سال تا

 اخذ به شروع پیش از آلمان، امپریالیسم جاری امور با شد،می تربوروکراتیک روزروزبه

 هیئت از اقلیتی 1907 سال در مثال،عنوانبه .بود کرده گراانطباق هایسیاست

 الیستیسوسی سیاست از اشتوتگارت، در «دوم المللبین» یکنگره هب اعزامی نمایندگی

 مردم بر «ازستمدن تأثیری» استعمار که کنند استدلال تا گسستند استعمار با مخالفت

 ینا اگرچه .کردند پیشنهاد را «سوسیالیستی استعماری سیاست» و دارد مستعمره

 المللبین» رفرمیستِ اکثریت ،(2014 24ریدل، ؛1907 لنین،) شد مردود اقلیت موضع

 تا ار سیاست این و کردند حمایت امپریالیستی و استعماری فتوحات از سرانجام «دوم

 ازهت آفریقا در آلمان استعمار یکارانهجنایت سیاست یگستره .دهندمی ادامه امروز به

 از یاروپای هایسوسیالیست بنابراین، (.2016 25تیلور،) است شده آشکار اواخر همین
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 یامپریالیست/استعماری هایقدرت توسط هاآفریقایی کشتارجمعی از نحوی به نوع هر

 .شدند غافل داشت، جریان چشمانشان پیش در که اروپا

 سیاست بانی عمدتا  را ،SDP پردازنظریه و رهبر ،(1899) برنشتین ادوارد

 که ردک ادعا مارکس ینظریه نقد و سازیساده با برنشتین .دانندمی پارلمانی رفرمیسم

 یتوسعه برای را راه و کرده حل را خود مندنظام تناقضات زیادی حد تا داریسرمایه

 از را خود اهداف دهدمی اجازه هاسوسیالیست به امر این و است ساخته هموار مانعبی

 و تریندرخشان از یکی ،لوکزامبورگ رزا .کنند دنبال انتخاباتی سیاست طریق

 به پاسخ در را (1900) انقلاب یا اصلاح دوم، المللبین سوسیالیست رهبران ترینشجاع

 را لابیانق سوسیالیستی دیدگاه و کرد رد را او هایاستدلال آن در که نوشت برنشتین

 انقلاب برای مبارزه از جزئی عنوانبه اصلاحات برای مبارزه اهمیت بر که داد توضیح

 .آن جایبه نه کندمی تأکید سوسیالیستی
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rosa_Luxemburg
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1900/reform-revolution/
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 مداوم انقلاب ینظریه .4
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 آغاز هفرانس در زودیبه سوسیالیستی انقلاب که کردندمی تصور انگلس و مارکس

 این .رسدمی پیروزی به انگلستان در سرانجام و کندمی پیدا گسترش آلمان به شود،می

 در لنین که طورهمان عوض، در .است نشده محقق هنوز بعد قرن یک از بیش انتظار

 هروسی در زنجیر یحلقه ترینضعیف در جهانی داریسرمایه گفت، خود مشهور یجمله

 .شکست 1917 اکتبر در

 صورت وی .شد مندعلاقه روسیه در سوسیالیسم اندازچشم به لخوردگیسا در مارکس

 رد داریسرمایه یتوسعه فرآیند گذراندن سر از به مجبور روسیه دهقانان که کردمی

 صنعتی داریسرمایه اروپای در سوسیالیستی انقلاب (اگر تنها و) اگر .نیستند کشاورزی

 هقاناند اشتراکی هایکمون با روسیه در ندتوامی سوسیالیسم آنگاه برسد، پیروزی به

 .شود بنا

 بر هامنشویک .شد مواجه پرسش این با نیز روسیه دموکراتسوسیال کار حزب

 از بالایی یدرجه به که سوسیالیسم اقتصادی مبنای یدرباره مارکس دیدگاه اساس

-بورژوا ی،آت انقلاب که کردند استدلال دارد، نیاز وریبهره افزایش و کارتقسیم

  .نک مارکس، نظر یدرباره بحث برای) بود خواهد بورژوازی رهبری به و دموکراتیک

 ی،تزار استبداد علیه انقلاب این از حمایت که کردند استدلال هاآن (.2018 ژوئن نیری،

 سرشت دارای آتی انقلاب که داشتند توافق نیز تروتسکی و لنین .است پرولتاریا یوظیفه

 رهبری را آن باید پرولتاریا که کردندمی ادعا دو هر اما بود، خواهد راتیکدموک-بورژوا

 که تیحکوم سرشت عنوانبه را دهقانان و پرولتاریا دموکراتیک دیکتاتوری لنین .کند

 .داد پیشنهاد خیزد،برمی انقلابی چنین از

 بود وا مرکب و ناموزون یتوسعه ینظریه کاربست تروتسکی، مداوم انقلاب ینظریه

 اموزونن یتوسعه ینظریه .دارند سوسیالیستی یاندیشه در توجهیقابل سهم دو هر که

 و روندنمی پیش توسعه یشدهتعیین پیش از مراحل در جوامع که گویدمی مرکب و

 روسیه ،ترتیباینبه .بجهند ترپیشرفته ملل یتوسعه مراحل از توانندمی ماندهعقب ملل

 یستیسوسیال انقلاب فرایند آغاز از قبل را داریسرمایه یتوسعه یرحلهم که نبود محبور

 .کند طی
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 یمعنا به کرد، الحاق مفهوم این به مارکس که معنایی به مداوم، انقلاب

 رد کند،نمی سازش طبقاتی حکمرانی از شکلی هیچ با که است انقلابی

 و یالیستیسوس اقدامات سراغ به و شودنمی متوقف دموکراتیک یمرحله

 آن متوالی یمرحله هر که انقلابی یعنی رود؛می خارج از ارتجاع علیه جنگ

 یجامعه کامل انحلال با تواندمی فقط و دارد پیشین یمرحله در ریشه

 (151 ص. :1931 )تروتسکی، یابد. پایان طبقاتی

 :افزود تروتسکی

 پیروزی کرد: بندیجمع ذیل یشیوه به توانمی را مداوم انقلاب دیدگاه

 اریا،پرولت دیکتاتوری لوای تحت فقط روسیه در دموکراتیک انقلاب کامل

 تنهاهن ناچاربه که پرولتاریا دیکتاتوری است. تصورقابل دهقانان، بر متکی

 قرار خود کار دستور در نیز را سوسیالیستی وظایف بلکه دموکراتیک وظایف

 مللیالبین سوسیالیستی لابانق برای قدرتمند محرکی حالدرعین دهد،می

 از را روسیه تواندمی غرب در پرولتاریا پیروزی فقط .بود خواهد

 آن اختیار در را امکان این و بدارد مصون بورژوازی حیات تجدید

 یدتأک )همان، کند. ریزیپایه کامل طوربه را سوسیالیسم که بگذارد

 من( از

  در لنین کهینا بر مبنی پذیرفتند را تروتسکیستی دیرین استدلال که کسانی میان

 ینظریه اساسا   (1917 ،«آوریل تزهای» به معروف) «حاضر انقلاب در پرولتاریا وظایف»

  که هکرد استدلال که تجدیدنظرطلب جریانی و شد، پذیرا را تروتسکی مداوم انقلاب

 اتیکردموک دیکتاتوری» یدرباره لنین یدیرینه ینظریه بسط صرفا  «آوریل تزهای»

 آماده کافی یاندازهبه 1917 هایانقلاب برای را هابلشویک که بود «دهقانان و پرولتاریا

 .است داشته وجود بیشتری عداوت و بحث قدری ساخت،
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 تروتسکی و لنین که است چیزی آن بر توجه کردن متمرکز اینجا در من یعلاقه

 رد پرولتاریا با روسیه آتی انقلاب یدرباره خود به مربوط پردازینظریه در قطعا   دو هر

 طرحم نیز مارکس آنچه با مشابه آن المللیبین وجه :داشتند اشتراک در هم با آن رأس

 خواهد روپاا در سوسیالیستی انقلاب برای مهمی گشایش روسیه انقلاب کهاین .بود کرده

 نقل بالا رد که تروتسکی یگفته به اروپا، در موفق سوسیالیستی انقلاب بدون اما بود،

 .شودمی روبرو «بورژوازی حیات تجدید» با روسیه پرولتری انقلاب شد،

 جوان شوروی یروسیه در که است اتفاقی همان دقیقا   ضدانقلابی گردعقب این

 تلاش نهایت 1919 مارس دوم در «کمونیستی المللبین» تأسیس با هابلشویک .افتاد

  الس تا اما .کردند آن فراسوی و اروپا در انقلاب سازیآماده و بخشیدن الهام برای را خود

 جوان شوروی یروسیه .بودند مانده ناکام همه انقلابی هایخیزش چنین ،1921

 منزوی درگرفت، 1921 تا 1918 سال از که خونین داخلی جنگ در پیروزی رغمعلی

 گیماندعقب مبنای بر و انزوا و ویرانی این از .شد ویران فیزیکی و اقتصادی ازلحاظ و

 جوزف توسط که آمد وجود به حزب و دولت در کاریمحافظه بوروکراسی روسیه،

 ییوهش به را اتفاق این تروتسکی هم و لنین هم .شد دهیسازمان طرفدارانش و استالین

 هک بود این نکردند، بینیپیش هاآن آنچه .بودند کرده بینیپیش خودشان خاص

 یراهنما سوسیالیسم از مارکس یایده اگر .شد پیروز و وعشر سریع چقدر ضدانقلاب

 بین زا روسیه سوسیالیستی انقلاب کارگری، خودگردان هایسازمان ویرانی با باشد، ما

 .رفت

 قادانت در انگلس و مارکس که خورد شکست دلایلی همان به اساسا  روسیه انقلاب

 وردم در زینوویف و کردند ذکر بریتانیا سوسیالیستی و کارگری هایجنبش از خود

SDP دلیل به کارگر یطبقه جنبش در رفرمیسم گسترش :ساخت مستند آلمان 

 و کارگری بوروکراسی و غرب صنعتی داریسرمایه کشورهای در کارگری اشرافیت

 .جوان شوروی جمهوری در سوسیالیستی
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 انحصاری یسرمایه ینظریه .5
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 یندهکنتنظیم عنوانبه مارکس ارزش قانون جایگزینی دیگر، کلیدی تجدیدنظر

 هایشرکت آن در که بود انحصاری یسرمایه ینظریه با داریسرمایه تولید یشیوه

 زار،با کنترل با توانندمی انحصاری داریسرمایه دولت همچنین و هاتراست و انحصاری

 .کنند تعیین را خود مشی

 یپردازنظریه و تحلیل در رکسیستما یبرجسته پردازاننظریه تعجب، کمال در

  «ملکا رقابت» نئوکلاسیکِ ینظریه با را مارکس (واقعی) «آزاد رقابت» ینظریه خود،

 در چرا و چون بدون اعتقاد یک صورت به تقریبا  موضوع این .اندگرفته یکی ،(بورژوایی)

 یدوره دو به را داریسرمایه تاریخ که شد تبدیل هامارکسیست از بسیاری میان

 «اریانحص یمرحله» و یافت پایان بیستم قرن از پیش که مترقی «رقابتی یمرحله»

 .گیردیم تعلق هیلفردینگ رودولف به تجدیدنظر این اعتبار .کردند تقسیم گراواپس

 

 مالی یسرمایه
 استدلال ،(1910) «مالی یسرمایه» خود، تأثیرگذار بسیار کتاب در هیلفردینگ

 یا «مالی یسرمایه» ظهور با «(ارزش قانون)» مارکس کار ارزش ینظریه که کرد

 تغییر از مندینظام تحلیل هیلفردینگ .است شده منسوخ انحصاری داریسرمایه

 وتحلیلتجزیه .کرد عرضه آلمان در ویژهبه نوزدهم قرن داریسرمایه یتوسعه سرشت

 «آزاد رقابت هایحدودیتم و مالی یسرمایه» عنوان تحت سه بخش اصلی هدف رقابت،

 .است

 تضعیف دلیل دو به را رقابت داری،سرمایه یتوسعه که داشت اظهار هیلفردینگ

 نظر به .است شده تربزرگ هایشرکت ایجاد باعث سرمایه تراکم اول، .است کرده

  .دکنمی ممکن را هاآن میان همکاری و تبانی بزرگ، هایشرکت قلیل شمار که رسدمی

  .است داشته هاتراست و هاکارتل تولید به تمایل ادغام، طریق از سرمایه کزتمر دوم،

 میان در سرمایه تحرک از مانع که خروج و ورود موانع دلیل به نیز داریسرمایه رقابت

 راه سر رد موانعی به سرمایه تمرکز و تراکم .رسیدمی نظر به ثباتبی شدند،می صنایع

 رد سود نرخ افتراق هیلفردینگ، نظر از .شدمی نجرم سود نرخ کردن متعادل حرکت

 وی .انحصاری دیگری و رقابتی یکی :بود دوبخشی اقتصادی از حاکی مختلف، صنایع
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 نهایی ینتیجه» :بگیرد دست به را اقتصاد کل درنهایت انحصاری بخش که داشت انتظار

 .ص :1910 هیلفردینگ،) «.بود خواهد عمومی کارتل یک گیریشکل فرایند، این

 کسمار کار ارزش ینظریه که رسدمی خود نقد منطقی ینتیجه به هیلفردینگ (.234
 :کندنمی عمل دیگر

 و عیاجتما تولید ومرجپرهرج خصلت بیانگر را قیمت کلاسیک، اقتصاد

 ونقان اما پندارد.می کار نیروی اجتماعی وریبهره به وابسته را قیمت سطح

 حصاری،ان ترکیبات اگر کند. عمل تواندمی قابتر طریق از فقط قیمت عینی

 اقعو در قیمت عینی قانون که را ایوسیله یگانه زمانهم برچینند، را رقابت

 ستنی مقداری دیگر قیمت برند.می بین از شود، غالب آن طریق از تواندمی

 که افرادی برای حسابداری تمرین به و کرد تعیین عینی طوربه بتوان که

 جه،نتی جایبه فرضپیش شود؛می تبدیل کنند،می تعیین لبخواهد را آن

 ادهار از مستقل ضرورتی نه و تصادفی و خودسرانه چیزی عینی، نه و ذهنی

 انحصاری ترکیب که رسدمی نظر به .دخیل هایطرف آگاهیِ و

 زمانهم کند،می تأیید را مارکس تراکم ینظریه که حالدرعین

 از تأکید ؛228 ص. )همان: دارد. را او ارزش ینظریه زوال به تمایل

 من(

 مالی یسرمایه در مارکس داریسرمایه نظام حرکت قوانین جایگزین چیزی چه

 هب داریسرمایه دولت با عمومی کارتل آمیزش که بود معتقد هیلفردینگ شد؟ خواهد

 رفرمیستی مسیر از دفاع در او .شودمی منجر «یافتهسازمان داریسرمایه»

 :کردمی استدلال دموکراسیسوسیال

 ماعیِاجت اصل با آزاد رقابت جایگزینی معنای به یافتهسازمان داریسرمایه

 کنونی، دموکراتسوسیال نسل یوظیفه است. شدهریزیبرنامه تولید

 و دهیسازمان تحت اقتصاد این تبدیل برای دولتی مساعدت فراخواندن
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 است. دموکراتیک دولت هدایت تحت اقتصادی به دارانسرمایه هدایت

 (203 ص. :1990 26گرین، از نقل به )هیلفردینگ

 شکاف اب هیلفردینگ از پس داریسرمایه یدرباره مارکسیستی پردازینظریه تاریخ

 روازاین و دارد عملکرد همچنان مارکس رقابت ینظریه معتقدند که کسانی میان

 داریسرمایه از ایگونه نفع به که سانیک و ماند،می معتبر وی کار ارزش ینظریه

 دوم گروه در برخی (2 نوشتپی .نک) .است شده مشخص اند،کرده استدلال انحصاری

 یتیجهن این از اکثرا  .ندارد عملکردی دیگر مارکس ارزش قانون که اندکرده استدلال علنا 

 .اندرفته طفره خود ینظریه مهم

 پذیرفتند، را «مالی یسرمایه» در اصلی الاستدل که کسانی سیاسی، لحاظ از

 شامل یاول .اندشده تقسیم انقلابی هایسوسیالیست و هارفرمیست میان خود ینوبهبه

  به رایشگ از دفاع در که شودمی (امپریالیسم-اولترا ینظریه) کائوتسکی و هیلدفرینگ

 یقطر از توانندمی اهسوسیالیست که اندکرده استدلال «یافتهسازمان داریسرمایه»

 و نلنی شامل دومی .ببرند بهره آن از داریسرمایه دولت ساختن دموکراتیک از شکلی

  .نداکرده تأکید آن معنای سازیشفاف بدون «انحصاری رقابت» بر که است بوخارین

 تمایل اند،پذیرفته را انحصاری یسرمایه ینظریه که انقلابی هایسوسیالیست حال،بااین

 دهنادی ایتوده سوسیالیستی آگاهی رشد در را ارزش قانون آورتباهی تأثیر که نددار

 قشین سوسیالیسم به گذار در دولت برای که اندبوده متمایل همچنین هاآن .بگیرند

 تواندیم انقلابی سوسیالیست حزب توسط کنترل صورت در حتی واقعا  ازآنچه تربزرگ

 .شوند قائل باشد، داشته

 امپریالیسم هاینظریه
 بوده اریانحص داریسرمایه مثابهبه امپریالیسم نظریات استیلای کلیدی، اینتیجه

 :داریسرمایه یمرحله بالاترین :امپریالیسم» لنین، اثر از ناشی زیادی حد تا که است
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 یگرد و هاتروتسکیست و هااستالینیست تمام میان در که (1916) 27«عامیانه طرح یک

 به یستسوسیال جنبش .دارد طرفدار نگریستند،می رهبر یدیده به لنین به که کسانی

 «.فهمعامه طرح یک» :گرفت نادیده را لنین خود یفروتنانه فرعی عنوان نحوی

 اردد زمانی تقدم انحصاری یسرمایه نظریات بر داریسرمایه امپریالیسم حال،بااین

 ارزش مثابهبه سرمایه و داریمایهسر بدوی انباشت یدرباره مارکس نظریات با و

 آغاز همان از سرمایه انباشت در قدرت از استفاده یعنی .است سازگار خودگستر،

 ردپیشب و محافظت برای دولتی قدرت از همیشه دارانسرمایه و است بوده المللیبین

 ارکسم سوءخوانش بر مبتنی جدیدی ینظریه به گاههیچ .کنندمی استفاده خود منافع

 هایدوره به تاریخ تقسیم ترتیب،اینبه .است نبوده نیاز اول جهانی جنگ توضیح برای

 در .است رفته بیراهه به نیز انحصاری یسرمایه نظریات اساس بر ارتجاعی و مترقی

 شده ناب مهاجرنشین-استعماری دولت یک توسط داریسرمایه امپریالیسم متحده،ایالات

 28اورتیز،-دانبار) .کرد محو روزگار یصحنه از زیادی حد تا را بومی جمعیت که است

 خوانشی اساسا  داری،سرمایه «مترقی» یدوره عنوانبه دوره این گرفتن نظر در (2015

 .است جهان تاریخ از اروپامحور
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 شوروی اتحاد طبقاتی خصلت و استالینیسم .6
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 ومندپیر پرولتری انقلاب از که ایجامعه که داشتند انتظار کاملا  انگلس و مارکس

 اقتصادی، نظر از لحاظ، هر از» گرفت، خواهد نشأت صنعتی داریسرمایه اروپای در

 شده زاده آن رحم از که باشد قدیمی یجامعه آثار به منقوش هنوز فکری، و اخلاقی

 به داریسرمایه از گذار ینظریه ترتیب،اینبه (.85 .ص :1875 مارکس،) «است

 در آن برای ایحاضرآماده ینسخه هیچ که ماند باقی محوری یمسئله کمونیسم،

 .نبود دسترس

 دولت» کتاب انتقالی، یمرحله این برای تدارک در و 1917 سپتامبر-اوت در لنین

 یشبردپ برای کارگران که کرد استدلال لنین ها،آنارشیست برخلاف .نوشت را «انقلاب و

 یدتأک مارکس با تداوم در لنین .دارند احتیاج دشانخو دولت به جامعه انقلابی تحول

 قطف و دارند احتیاج دولت به استثمارگران مقاومت سرکوب برای فقط کارگران» :کرد
 (.من از تأکید ؛408 .ص :1917 لنین،) «کند هدایت را سرکوب این تواندمی پرولتاریا

 نینل بودند، ولتید سوسیالیسم طرفدار که دموکراتسوسیال هاینظریه برابر در

 به لتدو یعنی باشد، زوالروبه که دارد نیاز دولتی به فقط پرولتاریا» که کرد تأکید

 با لنین (.407 .ص :همان) «کندمی زوال به شروع بلافاصله که شودمی ایجاد نحوی

 ودند،ب یافته تعمیم پاریس کمون یتجربه از که انگلس و مارکس رهنمودهای از استفاده

 نهادپیش کارگری دولت در بوروکراسی رشد از جلوگیری برای را اداری و سیاسی تاقداما

 بودند؛ شده تشکیل کارگران طبقاتیِ یمبارزه ایِتوده هایسازمان اساس بر که داد

 ،داریسرمایه دولت یشکستهدرهم ودستگاهدم جایبه انقلاب طی در که هاییسازمان

 .بودند گرفته شکل آن، بوروکراسی ازجمله

 یمحاصره در که اقتصادی لحاظ از ماندهعقب یروسیه واقعیت حال،بااین

 همچنین لنین ،1917 اکتبر در .شد غالب سوسیالیستی انقلاب بر بود، داریسرمایه

 با را خود بحث وی .کرد منتشر را 29«آن با مبارزه چگونگی و الوقوعقریب یفاجعه»

 ولتد که شد آن خواستار او .کرد آغاز اقتصادی فعالیت فروپاشی و قحطی بینیپیش

 داریسرمایه» قسمی و بگیرد دست به را روسیه اقتصاد کلیدی هایبخش جوان، شوروی
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 بود تقدمع هیلفردینگ از پیروی به او که بیافریند مدلی اساس بر را «دولتی انحصاری

 :نوشت نینل ترتیب،اینبه .دارد وجود آلمان در ویژهبه و غربی اروپای در

 اقتصادِ آن، فنی ماهیت به بنا کلان، مقیاس در داریسرمایه اقتصاد

 صدها، هم و کندمی عمل نفر هامیلیون برای هم یعنی است؛ شدهاجتماعی

 یواسطه به غیرمستقیم یا مستقیم طوربه را خانواده هزار هاده و هزاران

 (1917B )لنین، سازد.می متحد خود عملکردهای

 پیروزی از پس .فروپاشید اقتصادی فعالیت و آمد دنبال به جنگی مکمونیس

 همراه به زیادی اقتصادی و انسانی هایهزینه که داخلی جنگ در شوروی جمهوری

 کرد، نابود زیادی حد تا را روسیه پرولتاریای طبقاتی یمبارزه هایسازمان و داشت

 امور یهادار برای متمرکزشده شازپیبیش بلشویک حزب بر ایفزاینده طوربه که لنین

 نوین سیاست» طریق از اقتصاد به بخشیدن تازه جان برای بود، کرده اتکا دولت

 .آورد روی بازار به (NEP) 30«اقتصادی

 ریجمهو زیرا ندادند، نجات را کارگری دولت نخستین بازار، نه و دولت نه حال،بااین

 ابزار به 1924 یژانویه در لنین مرگ از پس و حزب دستان در ابزاری به جوان شوروی

 .شد تبدیل استالین جوزف ریاست به دولت و حزب در رشد به رو بوروکراسی

 به و چیست شوروی اتحاد :شد خیانت آن به که انقلابی» در تروتسکی حال،بااین

 که داشت اصرار بدیهیات به اقرار عین در همچنان 1936 سال در 31«رود؟می کجا

 بوروکراسی یوسیلهبه البته که ماندمی باقی کارگری دولتی شوروی، اتحاد

 ،هالاپوشانی تمام وجود با» :است درآمده الخلقهناقص صورتی به استالینیستی،

 علیبالف دولت و لنین و انگلس مارکس، هایگفته با مطابق کارگری دولت یوارهطرح
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  کی،تروتس) «.دارند تفاوت هم با نآسما تا زمین دارد، قرار آن رأس در استالین اکنون که

1936) 

 هنوز «آن رأس در استالین با ... بالفعل دولت» که کرد ادعا ادامه در او حال،بااین

 !است کارگری دولتی

 یهعرص که زد دست مارکس ینظریه در تجدیدنظر به استدلال این با تروتسکی

 تحت اولی ازیر بود، بورژوایی اآشکار توزیع یعرصه اما ،«ماند باقی سوسیالیستی» تولید

 .کردمی عمل بازار طریق از عمدتا   دومی و داشت قرار بوروکراسی کنترل

 گیرد:می خود به دوگانه سرشتی ابتدا همان از و مستقیما  دولت

 کند؛می دفاع تولید ابزار بر اجتماعی مالکیت از که آنجا تا سوسیالیستی،

 و ارزش داریسرمایه معیار با زندگی ماتمستلز توزیع که آنجا تا بورژوایی،

 است ممکن متناقضی توصیف چنین شود.می انجام آن از ناشی عواقب تمام

 هانآ به توانیممی فقط ما بیندازد؛ وحشت به را گراهامکتب و هادگماتیست

 )همان( بگوییم. تسلیت

 فقط و طفق را تولید یشیوه .است گذاشتن سرپوش برای تروتسکی یجمله آخرین

 ارگرانک مستقیم کنترل و مدیریت تحت که دانست سوسیالیستی توانمی صورتی در

 !ضدانقلابی بوروکراسی دستان در نه و باشد

 کردنملی تولید، ابزار دولتیِ  تملک با را کارگری دولت تروتسکی ترتیب،اینبه

 هاهرما این یمهه اگر حتی گرفت، همسان شدهریزیبرنامه اقتصاد و المللیبین تجارت

 حزب هبریر تروتسکی، خود یگفته به که باشند استالینی بوروکراسی دستان در کاملا 

 دهقانان و پرولتاریا و کرد نابود را آن هنجارهای و برنامه رساند، قتل به را بلشویک

 گریکار دولت که کرد استدلال وی واقع، در .راند بیرون سیاست از خشونت با را روسیه

 !باشد داشته وجود پرولتاریا دیکتاتوری بدون واندتمی

 هب دیگر هایدولت از ایدسته ،«چهارم المللبین» تا شد باعث نظری یملغمه این

 هایدولت عنوانبه خطابه را دوم جهانی جنگ از پس استالینیست احزاب رهبری

 .بشناسد الخلقهناقص اگرچه کارگری
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 :دهقانان و کارگران حکومت .7

 تحلیلی عدسی به انتقالی ایمطالبه از
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  به معروف)  32«چهارم المللبین وظایف و داریسرمایه احتضار» در تروتسکی

 بر تکیه با ،«چهارم المللبین» گذاربنیان پلتفرم ،(1938  33،«انتقالی یبرنامه»

 و کارگران حکومت» برای انتقالی یمطالبه روسیه، انقلاب در بلشویکی یتجربه

 و دموکراتسوسیال احزاب وابستگی افشای برای ابزاری عنوانبه را «اناندهق

 هب رسیدن و کارگر یطبقه مستقل جنبش تقویت جهت بورژوازی به استالینیست

 :گیردیم نتیجه تروتسکی .داد پیشنهاد پرولتاریا دیکتاتوری و کارگر یطبقه حکومت

 ارزیابی مورد را جدید یمرحله هر باید «چهارم المللبین» احزاب

 رایب کارگران کوشش به که بکشند پیش را شعارهایی و دهند قرار انتقادی

 تعمیق را سیاست این طبقاتی نبرد رساند،می یاری مستقل سیاست

 ارتباط برد،می بین از را طلبانهصلح و رفرمیستی توهمات کند،می

 سازد.می مهیا را قدرت انقلابی فتح و کندمی تقویت را هاتوده با پیشاهنگ

 (1936 )تروتسکی،

 ضمیمه خود خاک به را بالتیک طرفبی هایدولت 1940 سال در شوروی اتحاد

 در که ار کشورهایی تمام جنگ، پایان از پس کرملین و لیتوانی؛ و لتونی استونی، :کرد

 بدیلت «سوسیالیستی جمهوری» به یا ضمیمه خود خاک به بود، کرده اشغال جنگ طی

  .شرقی آلمان و آلبانی رومانی، چکسلواکی، مجارستان، بلغارستان، لهستان، :کرد

 .برداشت سر شوروی اتحاد با همسو مستقل دولتی عنوانبه یوگسلاوی

  برای انتقالی یمطالبه جدید، واقعیت این با مواجهه در «چهارم المللبین»

 هورنوظ هایحکومت که کرد تبدیل تحلیلی ابزاری به را «دهقانان و کارگران حکومت»

 اقتصاد بازسازی از پس و کردمی توصیف «دهقانان و کارگران حکومت» عنوانبه را

 کردروی .کرد ارزیابی «الخلقهناقص کارگریِ دولت» عنوانبه شوروی، مدل اساس بر هاآن
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 شمالی یکره مورد در متعاقبا  و 1949 سال در چین انقلاب مورد در مشابهی توصیف و

 .شد اتخاذ (ویتنام کل ،1975 آوریل از پس) شمالی تناموی و

 فاسیرت طرح به «چهارم المللبین» احزاب زیرا نبود، مناقشه بدون فرایند این البته

 نیز تروتسکی خود هاینوشته و دادند ادامه دهقانان و کارگران حکومت از مختلفی

 الینیسماست که بود کرده لاستدلا تروتسکی خود طرف، یک از .نبود نظری تنش از خالی

  [که] است شده تبدیل سوسیالیستی شوروی جماهیر اتحاد در ارتجاعی نیرویی به»

  (.214 .ص :1973 34بریتمن،) «.کند ایفا جهانی یصحنه در انقلابی نقشی تواندنمی

 و خارجی تجارت انحصار تولید، ابزار دولتی تملک از تروتسکی خود دیگر، جانب از

 نحط،م ولو کارگری، دولت عنوانبه شوروی اتحاد توصیف برای شدهریزیمهبرنا اقتصاد

 .بود کرده استفاده

 داشته ادامه «چهارم المللبین» در دهقانان و کارگران حکومت یدرباره مناقشه

 المللبین» یکنگره دوازدهمین یدرباره (1985) لوریمر از الذکرفوق گزارش .است

 طبقاتی سرشت یدرباره مخالف هایقطعنامه از شماری یدرباره بحث شامل «چهارم

 طورهمان .شودمی دهقانان و کارگران حکومت عدسی خلال از «هاساندنیست» حکومت

 حتی «دهقانان و کارگران حکومت» مفهوم شود،می یادآور (2010) ریدل جان که

 (4 تنوشپی .نک) .بود مبهم و تار «کمونیستی المللبین» در بحث هنگام

  و یتروتسک که معیارهایی باشد، سوسیالیستی نظریات آزمون یبوته تاریخ اگر

  1991 سال در شوروی اتحاد .اندخورده شکست اند،کرده استفاده «چهارم المللبین»

 شرقی، اروپای سابق «یالخلقهناقص کارگری هایدولت» با همراه و فروپاشید

 سوی از توجهیقابل مقاومت هیچ بدون را اقتصادش یدارانهسرمایه سازیخصوصی

  کارگری، یهااتحادیه مستقل جنبش لهستان، در) کرد آغاز خود کارگر یطبقه

 یرمس در نیز ویتنام و چین (.بود داریسرمایه سازیخصوصی پیشگام 35،«همبستگی»

                                                 

 
34

George Breitman 

 
35
Solidarnośćit 



  متحده ایالات «سوسیالیست کارگران حزب» انتقادی و نظری سنجش 36

 

 داریسرمایه بازار در همگی زمان آن از .اندبرداشته گام داریسرمایه سازیصنعتی

 .اندشده ادغام جهانی

  عضایا تمام و هاسوسیالیست بیشتر شدم، سوسیالیست کههنگامی 1971 سال در

 ندگیز کارگری هایدولت لوای زیر بشریت سومیک که بودند معتقد «چهارم المللبین»

 در «شدهجهانی داریسرمایه» تسلط تحت کاملا   جهان تمام ،1991 سال تا .کندمی

 ایهدولت را شمالی یکره و کوبا هنوز هاسوسیالیست از بعضی) شدمی گرفته نظر

 (.گیرندمی نظر در کارگری
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 داریسرمایه پیرامونی کشورهای اقتصادی یتوسعه یدرباره پردازینظریه به نیاز

 شدند، نامیده «سوم جهان» 1961 سال در تعهد عدم جنبش تأسیس از پس که جهانی

  ،رانسهف ،بریتانیا استعماریِ هایامپراتوری فروپاشی از پس ضداستعماری هایانقلاب با

 با هک نظریات از جدیدی یمجموعه .یافت افزایش لیاایتا و بلژیک ،پرتغال ،ژاپن ،هلند

 میان یرابطه مورد در که آمدند پدید شوند،می شناخته «وابستگی مکتب» عنوان

 زیادی حد تا هنوز که داریسرمایه جهان یبقیه و صنعتی داریسرمایه کشورهای

  زاباح جملهاز سوسیالیستی، جنبش .کردندمی پردازینظریه بود، داریپیشاسرمایه

 جذب ار وابستگی نظریات از صورتی سوسیالیست، کارگران حزب و «چهارم المللبین»

 حتی ودند،ب شده بنا غیرمارکسیستی هایبنیان بر وابستگی نظریات حال،بااین .کردند

 (چهارم فصل :1991 نیری، .نک نقد، برای ؛1952) 36باران پل نظیر کسانی هاینوشته

 هایسنت به که (سوم فصل :1991 نیری، .نک نقد، برای ؛1972) 37امانوئل آرگیری و

 :کندمی بندیجمع 38دور الیزابت که طورهمان .داشتند تعلق مارکسیستی

 هایروش و مفاهیم که گیردبرمی در را وسیعی ادبیات نظریه، این اگرچه

 ب[]مکت نویسندگان تمام یممیزه ویژگی اما گنجانند،می خود در را بسیاری

 هب مشروط را اقتصادی و اجتماعی یتوسعه مشکلات که است این وابستگی

 ایرس بر قدرتمندتر کشورهای یسلطه یعنی کنند:می تلقی خارجی نیروهای

 بتنیم رویکردی اتخاذ به را وابستگی ]مکتب[ پردازاننظریه امر، این کشورها.

 گیرندمی فرض هاآن دهد.می سوق اقتصادی تحلیل در گردش یعرصه بر

 اقتصادی یمبادله در سلطه روابط برحسب توانمی را نیافتگیتوسعه که
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 دور،) تولید. روابط و مولد نیروهای تحلیل هرگونه طرد با تقریبا   داد، توضیح

 (183 ص. :1983

 ماندگیعقب علت عنوانبه «امپریالیسم» بر را توجه وابستگی، نظریات تمام

 در .شدند وارد داریسرمایه جهانی بازار به دیر که کردند متمرکز کشورهایی اقتصادیِ

 40سوئیزی و باران مانند 39ریویو مانتلی نویسندگان سوسیالیست، پردازاننظریه میان

 نفوذ .داشتند را اصلی نقش (1966) انحصاری داریسرمایه ینظریه «نوسازی» یمن به

 ودهب توجهقابل ،«چهارم المللبین» احزاب ازجمله سوسیالیست اتجریان میان در آنان

 ودخ کتاب در سوسیالیست کارگران حزب اقتصادی مسائل محقق 41رابرتز، دیک .است

 برای» پرسندمی که کسانی به پاسخ در (1975) 42«بحران در داریسرمایه» نام به

 اثر "هسرمای"» :کندمی ایتوصیه چنین ،«بخوانیم چه باید مارکسیستی اقتصاد درک

 هایپیچیدگی» دلیل به که افزایدمی ادامه در اما «.اول مجلد ویژه،به مارکس، کارل

 زا فهرستی سپس او «.است ضروری آن خواندن برای قبلی مطالعات ...کتاب این عمیق

 مارکس «سرمایه» با کردن نرم وپنجهدست از پیش مطالعه برای کتاب دوجین یک

 انحصاری یسرمایه ینظریه از که اندآمده او فهرست در نویسندگانی .هددمی ارائه

 هک را مارکس کار ارزش ینظریه دانیم،می که طورهمان که اینظریه کنند؛می پیروی

 از یزیانگحیرت ناآگاهی رابرتز ترتیب،اینبه .کندمی تضعیف است، «سرمایه» مبنای

 تأثیرگذار 43«انحصاری یسرمایه» و سوئیزی و باران نظیر نویسندگانی میان تفاوت
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 نیز (1972) 44مندل ارنست .گذاردمی نمایش به مارکس «سرمایه» و (1966) هاآن

 ینظریه به زمانهم داشت، «مارکسیستی اقتصاد» از بیشتری دانش مراتببه که

  .ودب عتقدم هاآن ذاتی تناقض از خبربی ظاهرا  کار، ارزش ینظریه و انحصاری یسرمایه

  :1991 نیری، .نک) داشتند اشتراک هم با نیز «وابستگی نظریات» در رابرتز و مندل

 (.هشتم فصل

 جای رد را ایران تروتسکیستی جنبش بر «وابستگی مکتب» بارزیان تأثیر من

 (.2019 نیری،) امساخته مستند دیگری
 

                                                 

 
44

Ernest Mandel 



 نیری کامران 41
 

 

9. SWP بارنز جک حزب مثابهبه 
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 کارگران حزب رهبران از یکی عنوانبه خود طراتخا در (2012) شپارد بری

 شکی که داردمی اظهار داشت، بارنز جک با نزدیکی همکاری هاسال که سوسیالیست

 :گرفت شکل سیاسی یکمیته در 1978 از پیش مدتی بار نخستین بارنز

 هایمنگرانی کههنگامی ... شدم آگاه موضوع این از 1978 سال در من

 یدتهد مرا گذاشتم، میان در خصوصی طوربه بارنز جک با ارب اولین برای را

 به شخصی وفاداری باید رهبری که داد ارائه گونه این را خود نظر و کرد

 هبرر بارز هایویژگی از یکی - باشد متمرکز او بر شخصا  و باشد داشته وی

 سیاسی یکمیته درون تدریجبه ضمنی، طوربه لااقل نظر، این کیش.

 هایبخش در ترگسترده رهبری و سراسری یکمیته به آنجا از شد. هپذیرفت

 در حزب ویرانی شد. نابود حزب رهبری نتیجه، در یافت. گسترش حزب

 (.322 ص. :2012 )شپارد، آمد آن دنبال به کل

 از قاطعانه را SWP گرفت تصمیم بارنز رهبری چگونه که دهممی شرح ادامه، در

 سازمسئله خود من قبلی بحث به توجه با که آن تاریخی ارهایهنج و استراتژی برنامه،

 ترتیباینبه کیش زیرا کنند،می را کار همین کیش رهبران یهمه .کند تصفیه بودند،

 ای برنامه تاریخی، یپیشینه اساس بر نه آن، رهبر هوس و هوی اساس بر :کندمی عمل

 وضیحت باید نیز را تصفیه این انجام ینحوه باب در بارنز تصمیمات حال،بااین .هنجارها

 .داد

 «صنعت به چرخش»
 رکود .شد آغاز شود،می شناخته «صنعت به چرخش» عنوانبه آنچه با فرایند این

 جنگ از پس رونق پایان از تحکای ،1975 تا 1973 هایسال در داریسرمایه جهانی

  میانگین تجربیِ مطالعات که طورهمان .داشت -داریسرمایه طلایی عصر- دوم جهانی

 که بود سود حجم کاهش از ناشی بحران این اند،داده نشان مارکسی سود نرخ عمومی

 رد متحدهایالات مشخص ینمونه در .آمد سود نرخ میانگین فراگیر کاهش دنبال به

 و انآلم جانب از ویژهبه آن بلامنازع صنعتی هژمونی تحلیل، از انتزاعی ترکم سطحی

https://en.wikipedia.org/wiki/1973%25E2%2580%25931975_recession
https://en.wikipedia.org/wiki/1973%25E2%2580%25931975_recession
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  1970 و 1960 هایدهه طی را جنگ در خود ینابودشده صنایع و اقتصاد که ژاپن

 نجها صنعتی کارگاه به که چین حال،بااین .شد کشیده چالش به کردند، بازسازی

 که دهدمی نشان یک نمودار .ستا درآمده آب از سازیسرنوشت رقیب شده، تبدیل

 اقتصاد داخلی، ناخالص تولید از درصد 28.3 با 1953 سال در که تولیدی بخش چگونه

 .است یافته افول ،2004 و 1988 سال، دو جزبه 1977 سال از کرد،می هدایت را

 رتاسرس در نئولیبرال داریسرمایه هجوم که نبود تصادفی وجههیچبه ترتیب،اینبه

 و تاچر مارگارت ظهور با بود، افول به رو همچنین که بریتانیا و متحدهایالات از ن،جها

 .شد آغاز ریگان، رونالد

 یطبقه هجوم و داریسرمایه بحران به سوسیالیست کارگران حزب پاسخ

 سیاسی یکمیته گزارش مرکزی ینکته که بود «صنعت به چرخش» دار،سرمایه

  .دادمی تشکیل را SWP سراسریِ یکمیته به (1979) بارنز جک توسط شدهارائه

 هجوم برابر در کارگر یطبقه یاولیه مقاومت یدرباره بحث به گزارش این در بارنز

 یطبقه بیشتر درگیری برای» باید SWP که کرد استدلال و پرداخت داریسرمایه

 در را کسانی ینهمچن او ...«.بجنگد مبارزات، این هدایت در مبارزات، این در کارگر

 رهسخ به بودند، راست به متحدهایالات سیاست ثقل مرکز حرکت مدعی که چپ روند

 .کشید

 درون طبقاتی شدن قطبی کند؛نمی حرکت راست سمت به «کشور»

 هرچه شود.می دیده هرروز آن هاینشانه است. افتادن اتفاق حال در کشور

 و بینیدمی را آن بیشتر باشید، آمریکا صنعتی کارگر یطبقه عضو بیشتر

 جا()همان کنید.می درک

 

 حتت هایبخش با و کارگر یطبقه درون در همبستگی ایجاد لزوم درستیبه بارنز

 احزاب چنگال کردن سست برای تلاش و ایاتحادیه دموکراسی برای مبارزه جامعه، ستم
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 مدعی همچنین او ل،حابااین .کرد مطرح را کارگر یطبقه بر خواهجمهوری و دموکرات

 یطبقه] برای جدید رهبری ایجاد برای راهی تا بمانیم منتظر توانیمنمی ما» :شد

 «.ردگیمی شکل مختلف یشیوه هزار به تجربه مددبه رهبری این .کنیم پیدا [کارگر

 شد برگزار ایتالیا در 1979 نوامبر در که نیز «چهارم المللبین» یکنگره یازدهمین

 ثریتاک که شد توافق طورکلیبه .کرد تصویب «صنعت به چرخش» باب در یاقطعنامه
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 ات شوند کار به مشغول صنعتی مشاغل در «چهارم المللبین» احزاب اعضای و رهبران

 .باشند داریسرمایه هجوم برابر در جهان در کارگر یطبقه مقاومت از جزئی

 هجوم است، رسیده پایان به داریسرمایه بلندمدت رونق که ارزیابی این اگرچه

 قاومتم بطن در باید انقلابی هایسوسیالیست و دارد جریان کارگران علیه داریسرمایه

 و بینیخوش از نیرومندی شمّ اما بودند، درست همگی باشند، کارگر یطبقه

 نظام که دانیممی بعد، سال چهل .داشت وجود بارنز رهبری ارزیابی در ماجراجویی

 حرکت راست سمت به جهان سراسر در بورژوایی سیاست و متحدهالاتای در دوحزبی

 یرأ هاآن به هنوز عادت به بنا که دهندگانیرأی یتوده نیز، آنان، با همراه و است کرده

 متحدهایالات در طبقاتی نبرد تعمیق بر مبنی 1979 سال در بارنز بینیپیش .دهندمی

 ارنزب رهبری سیاسی، مجدد ارزیابی جایبه ال،حبااین .است نپیوسته واقعیت به هنوز

 نوشداروی عنوان به را «کارگر یطبقه» و «صنعت به چرخش» زمان همان از

 قیتل بورژوایی سیاست طیف جهت در راست به حرکت برای پوششی و کارگرگرایی

 .است کرده

  نزبار ،«صنعت به چرخش» برای «استراتژیک» تصمیم از پس زودیبه درهرصورت،

 کلش دارد کوبا انقلاب پیرامون نوظهوری انقلابیِ  پرولتری المللبین که کرد تصور

   .گیردمی

 جدید المللبین یک تصور
 هایسوسیالیست اتحاد» یکنگره در ،1982 دسامبر 31 در (1983) بارنز جک

 داد هارائ «ما تروتسکی و هاآن تروتسکی» عنوان با ایسخنرانی شیکاگو، در 45«جوان

 دهش یاد مداوم انقلاب «استراتژی» عنوانبه آن از تروتسکیستی سنت در را آنچه که

 فین لنین «دهقانان و پرولتاریا دموکراتیک دیکتاتوری» فرمول نفع به ظاهرا  است،

 پردازیهنظری به علاقه یانگیزه به بارنز تجدیدنظرطلبی که شد روشن زودیبه .کردمی

 رها اشسازمانی و استراتژیک نظری، تبار تمام از ار SWP بلکه نبود، سوسیالیستی
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 ولقبقابل آمد،می نوظهوری جدید المللبین او نظر به زمان آن در آنچه برای تا کردمی

 آن مجلد نخستین که شد اندازیراه نو از 46«اینترنشنال نیو» ینشریه رو،ازاین .گردد

 مللالبین این رهبران از قدیمی نسبتا  هاینوشته برخی همچنین و او سخنرانی حاوی

 .بود فرضی گیریِشکل حال در جدید

 :گفت بارنز ترتیب،اینبه

 اتفاق نیکاراگوئه و گرانادا در 1979 سال از و کوبا در 1959 سال از آنچه

 نداده رخ بعد به روسیه در 1923 تا 1917 یدوره از که ستچیزی افتاده،

 دهیسازمان به متعهد و آگاه نیروهای یرهبر به پیروزمند هایانقلاب است:

 داری،سرمایه مالکیت روابط سرنگونی برای فقیر دهقانان و کارگران بسیج و

 تاسرسر در دیگرانی به یاری و سوسیالیستی خطوط امتداد در جامعه بازسازی

 تحول، نای کوشند.می امپریالیستی استثمار و سلطه برافکندن برای که جهان

 ستا سیاسی احزاب سطح در مارکسیسم سیاسی استمرار احیای یبازنماینده

 کنند...می رهبری دولتی قدرت اِعمال در را زحمتکشان که

 در تیسوسیالیس انقلاب گشایش تنهانه افتاده، اتفاق نیمکره این در آنچه

 ونانقلابی مجدد ظهور بلکه بود،می کافی خودخودیبه که امری آمریکا، یقاره

 تحت بوروکراسی که زمانی از بار نخستین برای است؛ قدرت در پرولتری

 ورویش اتحاد در رهبری چنین به قبل، قرننیم از بیش استالینیسم، رهبری

 کرد. فحذ کمونیستی المللبین از را پرولتری انترناسیونالیسم و داد پایان

 (1983 )بارنز،

 رانتشا بر «اینترنشنال نیو» و شد جدا چهارم المللبین از زودیبه بارنز رهبری

  «انقلابی پرولتری هایرهبری» از مفروض سیاسی همگرایی این رهبران از مقالاتی

                                                 

 
46

New International 



 نیری کامران 47
 

 

 کوچکی حزب وقتی آیدمی پیش مواردی چنین در که طورهمان واقع در .کرد تمرکز

 ینچن مدار درون به حزب دارند، همگرایی آن با تریبزرگ بسیار نیروهای که یابددرمی

 زبح رهبری کههنگامی افتاد ایران انقلاب در اتفاق همین .شودمی کشیده یهایرهبری

 یدهشدهیسازمان پایین از هایجریان» با سازش مسیر (زهرایی بابک) انقلابی کارگران

 .کرد دنبال را خمینی، اللهآیت ها،آن رهبر و «اسلامی

 در .کردم کشف سوسیالیست کارگران حزب در را مشابهی گرایانطباق مسیر من

 اعضای از یکی یافتم؛ حضور 47فروت ادوین از غیررسمی ایسخنرانی در ،1984 سال

 آورمنمی یاد به .بود بازگشته شوروی اتحاد در سیاسی تور از تازه که نیویورک بخش

  در دو هر اد والدین ،SWP در دیگر برخی مانند اما .شد برگزار چگونه اد تور که

 سازمان را شوروی اتحاد تورهای که بودند 48«آمریکا یمتحدهایالات کمونیست حزب»

 از شوروی اتحاد در او که نهادهایی اِد، گزارش در چگونه که دارم یاد به هنوز .دادمی

 نیدهش کسانی از شاندرباره که شدندمی توصیف هاییآن مشابه بود، کرده بازدید هاآن

 هااییکوب زیرا بود، ناپذیراجتناب حدودی تا امر این .بودند کرده سفر کوبا به که بودم

 طرفدار 49«مردمیِ سوسیالیست حزب» اعضای و رهبران نفوذ دلیل به شک بدون

 دانشجویان دفتر» و  50«ژوئیه 26 جنبش» با 1965 سال در که (PSP) مسکو

 نهادها این از برخی شدند، ادغام 52«کوبا کمونیست حزب» تأسیس برای 51«انقلابی

 بسیار شوروی اتحاد در زندگی یدرباره اد گزارش اما .کردند کپی شوروی داتحا از را
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 در شوروی اتحاد فروپاشی امکان از تصوری هیچ بدون را ما که بود سرزنده و بشاش

 !گذاشت جابه آینده سال هشت

 اعضای مشابهی طوربه حال همین در (YSA) «جوان هایسوسیالیست اتحاد»

 جریان، این در من دوستان از نفر دو .کردمی مهیا طبقاتی نبرد تشدید برای را خود

 !بودند زدههیجان بسیار آینده داخلی جنگ یدرباره اندرو، و سعید

 خودمان آینده، ضدکمونیستی سرکوب انتظار در که گفتند ما به نیویورک بخش در

 .مکنی معرفی (خانوادگی نام از حرف نخستین لزوم صورت در و) کوچک نام با فقط را

 جنبش سابق اعضای از دو هر) جمالی امیر و من .نبودم مصون هااین از من البته

 کارزارهای انجام برای بخشی، و سراسری رهبران هدایت تحت ،(ایران تروتسکیستی

 ونهچگ که دارم خاطر به .شدیم مأمور نیویورک در ایرانی گرایانچپ اجتماع میان حزبی

 زا طولانی بسیار مستندی تا کردیم برگزار منهتن در ار ایجلسه 1989 تابستان در

 نقشی نبرد آن .دهیم نمایش را  53کواناوال کویتو نبرد در کوبایی نظامی نیروی

 حمایت تحت (UNITA) «یونیتا» گرایراست شورشیان شکست در سازسرنوشت

 به آن شتربی که بود ایطولانی جنگی فیلم مستند این .داشت جنوبی آفریقای آپارتاید

 حزب رهبری چرا که آوردمدرنمی سر بعد هایسال در !گذشتمی توپخانه آتش

 خاطبیم به مستند آن دادن نشان که کردیم تصور (امیر و من و) سوسیالیست کارگران

 یمداخله نبود، سهیم وقوع حال در ظاهرا  جهانی انقلاب به راجع ما دیدگاه در که

 .شودمی محسوب مناسبی سیاسی

  «سیاسی هایقطعنامه» در نظری مبانی به دهندهتکان یعلاقه فقدان با موارد این

 در ایپشتوانه هیچ عمدتا  که بارنز جک یگسترده جستارهای آمیختند؛درمی پیاپی

 بازار سقوط آنچه» در (1988) بارنز .زنممی مثال یک فقط من .نداشت تجربی واقعیت

 میانگین کاهش ادعای اساس بر را تدلالشاس کل ،«کرد پیشگویی 1987 سال سهام

 «هقطعنام» این در حال،بااین .نهاد بنا (است شده تکرار قطعنامه در بار 11 که) سود نرخ
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 رذک نیز تجربی یمطالعه یک حتی رسید، تصویب به SWP 1988 یکنگره در که

 !کند پشتیبانی وی ادعای از که شودنمی

 یهابحران اصلی دلیل را سود نرخ نگینمیا سقوط مارکس کارل که است درست

  ،«سرمایه» سوم مجلد مارکس،) گرفت نظر در داریسرمایه تولید یشیوه درازمدت

 عمل مخالف جهت در که کرد مطرح نیز را عامل شش مارکس اما (.سوم بخش :1894

 ودس نرخ میانگین کاهش به گرایش برای مارکس یعنی، (.چهارم فصل :همان) کنندمی
 از ناشی درازمدتی بحران داری،سرمایه بحران یک آیا که پرسش این .کرد لالاستد

 یطالعهم با باید موضوع این !است تجربی پرسشی نه، یا است سود نرخ میانگین کاهش

 !شود اثبات تجربی

  رهبری در دیگری کس یا بارنز جک که ندارد وجود شواهدی هیچ حال،بااین

SWP که ندک مشخص تا باشد داشته را تجربی یمطالعه ینچن انجام توانایی تاکنون 

 انجام !است بوده سود نرخ میانگین سقوط از ناشی 1987 سال در سهام بازار سقوط

 ملی درآمد هایحساب از مختلف هایداده تبدیل مستلزم تجربی یمطالعه چنین

 کار» هآنچ نظیر نظری مسائل سازیشفاف به که است مارکسی مقولات به متحدهایالات

 این عظمت درک برای .دارد نیاز غیره و دهدمی تشکیل را «غیرمولد» کار و «مولد

 اقتصاددان دو ،(1994) 55تانک احمد .ای و 54شیخ انور ایصفحه 380 کتاب وظیفه،

 56،«ملی هایحساب سیاسی اقتصاد :ملل ثروت سنجش» نام به مارکسیست، مشهور

 انندم داریسرمایه اقتصاد تجربی یمطالعه برای محاسبات این جهت متدی تدوین برای

 یدرباره تجربی ایمطالعه تدارک صرف را دهه چند واقع در شیخ .بود لازم متحدهایالات

 این که دهد نشان تا کرد مارکس کار ارزش ینظریه از استفاده با متحدهایالات اقتصاد

 ادعاهای فرایند، این در و) دهد توضیح را تاریخی واقعیت تواندمی واقع در نظریه
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 اریدسرمایه اقتصادهای در کار ارزش ینظریه کهاین بر مبنی را انحصاری داریسرمایه

 ینهمچن او (.انداخت اعتبار از ندارد، اعراب از محلی انحصارها استیلای دلیل به صنعتی

 تحقیقات مانجا برای متعهد و توانمند بسیار تکمیلی تحصیلات دانشجویان از بسیاری از

 .شد مندبهره خود

  «هارمچ المللبین» هایرهبری سایر که افسوس و) بارنز رهبری که است این مسئله

 بحرانی که کرد ادعا سادگیبه تواننمی که دانستنمی حتی (هازمان یهمه در

 یامطالعه واقع در کهاین بدون است، بوده سود نرخ میانگین کاهش از ناشی درازمدت

 را ازموردنی دانش دانست،می اگر حتی و باشد؛ گرفته انجام آن دادن نشان برای تجربی

 .نداشت اختیار در مطالعاتی چنین انجام برای

 که را شیخ انور یمطالعه از اینسخه کههنگامی بارنز، رهبری مورد در بدتر، آن از

 اننش تجربی طوربه متحدهایالات اقتصاد برای را سود نرخ میانگین درازمدت سقوط

 دست به بود، سیاسی یکمیته عضو زمان آن در که 57سندلر نورتون طریق از داد،می

 عوض در محققی چنین استهزای .ندادند نشان ایعلاقه هیچ هاآن/او رساندم، هاآن

 .بود روز دستور

 بارنز که بودند ادعاهایی تمام از سردرگم یا علاقهبی مشابهی طوربه نیز حزب اعضای

 تصویب به سال دو هر شناسانهوظیفه SWP هایکنگره که سیاسی هایقطعنامه رد

 عضایا سایر با سواری یک در .باشد کافی باید مثال یک .بود کرده مطرح رساندند،می

 اعظم بخش ،1990 اوت در اوبرلین کالج در SWP یکنگره از پس نیویورک بخش

 جنگ همتحدایالات امپریالیسم» بندیعترج از بارنز منظور درک برای تلاش بر گفتگو

 (1998 بارنز،) .شدمی تکرار قطعنامه در بار 49 که بود متمرکز «است باخته را سرد

SWP ،و تاس شده متمرکز نفر یک در بلامنازع رهبری که است بوده حزبی بارنز 

 وفصف و دارند سروکار «بزرگ سؤالات» با که او به وفادار «رهبران» از کوچکی گروه

 حول هابخش سیاسی حیات .دارند عهده بر را حزب یروزمره وظایف که سازمان

 ده مدت به من .گشتمی «مرکزی رهبری» یشدهگرفته تصمیمات اجرای چگونگی
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 بخش اعضای .زمان آن در SWP بخش ترینبزرگ بودم، نیویورک بخش جزو سال

 هایبحث همچون) شدندمی مطرح هرازگاهی که سازسرنوشت نظری مسائل در ندرتبه

 جان شد،می مطرح روزانه تصمیمات وقتی اما داشتند، مشارکت (کنگره از پیش

 از بلق سال سه که پیوست وقوع به هنگامی پرشور هایمباحثه این از یکی .گرفتندمی

 خیابان از بخش .کرد منتقل باید کجا به را بخش که شد مطرح پرسش این من استعفای

 ینب هشتم و سی خیابان نزدیک میدتاون، در سایدوست به سفلا نهتنم در لئونارد

 کوچک که دوم یطبقه در ترکوچک بسیار فضایی .شد منتقل هشتم و هفتم هایخیابان

 .دادمی نشان را حزب شدن

 ستشک سطوح تمام در بارنز رهبری یبینانهخوش سیاسی ارزیابی 1980 یدهه در

 مشخص وقتی نداشت همراه به را انتظار مورد نتایج «صنعت به چرخش» حتی .خورد

 وجود زنی حزب خود در بلکه «چهارم المللبین» در تنهانه آن از مختلفی تفاسیر که شد

 در متمرکز کارگر یطبقه مقاومت فرض مبنای بر «صنعت به چرخش» .دارند

 رد کارگران از درصد 24.1 ،1979 سال در .بود استوار صنعتی هایاتحادیه

  .بودند هااتحادیه در دولتی و خصوصی هایبخش در نفر، میلیون 21 یعنی متحده،ایالات

 مجموع زمان، آن از .دادمی نشان را اوج ینقطه رقم آن شد، مشخص که طورهمان

 هااتحادیه در درصد 10.3 فقط ،2019 سال در .است یافته کاهش هااتحادیه اعضای

 ترریعس صنعتی هایاتحادیه :کنندمی پنهان را مهمی تتفاو ارقام این .هستند متشکل

 خشب کارگران در اتحادیه عضویت نرخ .اندیافته افول دهند،می نشان ارقام این آنچه از

  6.2) خصوصی بخش کارگران نرخ برابر پنج از بیش همچنان (درصد 33.6) دولتی

 .بود (درصد

 هوایی ترافیک هایکنندهکنترل- دادند رخ 1980 یدهه در بزرگی هایاعتصاب

  ،(1985) هورمل گوشت بندیبسته بخش کارگران تصاباع ،(1981 اوت) فدرال

 شرکت معدن کارگران اعتصاب ،(1989) شرقی هوایی خطوط کارگران اعتصاب

 آن از کارگری جنبش .نبودند آمیزموفقیت کدامهیچ که -(1989) پیتستون سنگزغال

 هیچ حال،بااین .دارد ادامه امروز کماکان که است کرده تجربه را حضیضی زمان

 .تاس نگرفته صورت تجربه دهه چهار به توجه با 1979 ارزیابی در جدی تجدیدنظر

 رانبح حل برای جادویی اکسیر به را «طبقه در شدن ترعمیق» بارنز رهبری برعکس،

https://www.politico.com/story/2017/08/05/reagan-fires-11-000-striking-air-traffic-controllers-aug-5-1981-241252
https://www.politico.com/story/2017/08/05/reagan-fires-11-000-striking-air-traffic-controllers-aug-5-1981-241252
https://en.wikipedia.org/wiki/1985%25E2%2580%259386_Hormel_strike
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Eastern_Airlines_Workers%2527_Strike&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Pittston_Coal_strike
https://en.wikipedia.org/wiki/Pittston_Coal_strike
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 سنم شهروند ده چند از امروز که است کرده تبدیل سوسیالیست کارگران حزب عمیق

 !شودمی تشکیل نفری میلیون 150 کارگر یطبقه میان از

 محور عنوانبه آن از بارنز رهبری که «انترناسیونالیست پرولتری رهبری» از

 بر هک کوبا کمونیست حزب جزبه اند،شده ناپدید همگی کرد،می یاد نوظهور المللبین

 در حدهمتایالات تحریم تحت هنوز و است شده متمرکز کوبا اقتصاد پایانبی بحران حل

 و بشریت برای متعددی زیست هایبحران به که دارد قرار جهانی داریسرمایه میان

 .زندمی دامن زمین روی بر اتحی اعظم بخش

 13 در که گرنادا در 59«جوئل نیو» جنبش یپرجذبه رهبر 58بیشاپ، موریس

 او، سیاسی رقیب و رزمهم 60کوارد، برنارد کودتای اثر بر رسید، قدرت به 1979 مارس

 متحدهایالات تهاجم برای را راه کودتا .شد اعدام 1983 اکتبر 19 در سپس و سرنگون

 .کرد هموار گرنادا به

 ملی بخشآزادی یجبهه» رهبری به نیکاراگوئه انقلاب ،1979 یژوئیه 17 در

 کارگران برای انقلاب یاولیه هایسال کهدرحالی .شد پیروز (FSLN) 61«ساندنیستا

 برای کارگران بسیج و دهیسازمان به قادر که کرد ثابت FSLN ،بود بخشالهام جهان

 دانقلابیض کارزار پشتیبانی با داخلی مسلح ضدانقلاب برابر در انقلاب تعمیق و دفاع

 امتیاز 14 اختلاف با را انتخابات FSLN ،1990 یفوریه 25 در .نیست متحدهایالات

 را FSLN که 63اورتگا دنیل ،2006 سال در .باخت 62«ملی مخالفت یاتحادیه» به
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 رواییحکم زمان آن از و شد پیروز انتخابات در بود، داده شکل تغییر بورژوایی حزبی به

 .است کرده تحکیم لاتین آمریکای مستبدان از دیگر یکی عنوانبه را خود

 در اما کند، دفاع 1959 انقلاب دستاوردهای از شده موفق کوبا کمونیست حزب

  نیری،) تاس مانده ناکام بود، کرده طرح گوارا چه ارنستو که سوسیالیستی مسیر تعقیب

 یفوریه 7-4 از پس سال چند برای (.2015 یفوریه 27 نیری، ؛2015 یژانویه 16

 در اکوب رهبری که رسیدیم نظر به ،«کوبا کمونیست حزب» یکنگره سومین ،1986

  در اراگو که باشد ایسوسیالیستی گذار دیدگاه به بنیادین جهت تغییر یآستانه

 کارلوس با (2009 66یافه، ؛1989 65تابلادا، ؛1971 64سیلورمن،) «بزرگ یمباحثه»

 رهبر و مسکو طرفدار «مردمی سوسیالیست حزب» سابق رهبر  67رودریگز، رافائل

 ساخت» در شوروی الگوی به رویکردی طرفدار که «کوبا کمونیست حزب»

 ،1970 سال در نیشکر ناموفق برداشت از پس .کردمی دفاع آن از بود، «سوسیالیسم

 رطوبه را خود اقتصاد و شد پذیرا را شوروی «سوسیالیسم ساخت مدل» کوبا رهبری

  یدهه اوایل در .کرد ادغام (COMECON) 68«اقتصادی همیاری شورای» در کامل

  .اشتد شکایت شوروی مدل کاربرد یدلسردکننده تأثیر از لنا  ع کاسترو رائول ،1980

 از بدتر نظامی» را شوروی مدل اتخاذ ینتیجه حتی 1986 یکنگره در کاسترو فیدل

 هچ ارنستو بدیل به بازگشت بر و شد خطاها اصلاح خواستار وی .خواند «داریسرمایه

 چند مدت به هدف این .ردک پافشاری ایتوده سوسیالیست آگاهی ایجاد برای گوارا

 .شد دنبال کوبا در داوطلبانه کار جنبش گسترش با سال

 کوبا که COMECON آن با همراه و شوروی اتحاد ،1991 سال تا حال،بااین

 داشت، وابستگی آن به خود اعتباری یا مالی روابط و تجارت یعمده بخش برای
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 دست از را خود صادرات درصد 80 و واردات درصد 80 تقریبا  کوبا .بودند فروپاشیده

 در ویژه یدوره» کوبا حکومت .یافت کاهش درصد 34 آن داخلی ناخالص تولید و داد

 یقطر از گوناگونی اصلاحات به دست کوبا حکومت زمان، آن از .کرد اعلام را «صلح زمان

 یوصخص ایفزاینده طوربه را اقتصاد از ایعمده هایبخش و زده بازار یحیطه گسترش

 به دیح تا کرد،می ایفا المللیبین یصحنه در کوبا که نقشی همچنین، .است ساخته

 رهبری باور به آنچه رفتن دست از دلیل به حدی تا و جهان هایانقلاب فروکش دلیل

 .است یافته کاهش شدتبه بود، «سوسیالیستی اردوگاه» کوبا

 هایحکومت ظهور سرآغاز ونزوئلا در جمهوریریاست به چاوز هوگو انتخاب اگرچه

 و ویبولی ونزوئلا، در ایتوده مبارزات افزایش به و شد لاتین آمریکای در پوپولیست

 طول چندان وضع این اما درآورد، انزوا از مقداری را کوبا انقلاب که انجامید اکوادور

 قتصادا اگرچه ماند،می باقی واشنگتن چنگال از خارج ونزوئلا حکومت فقط امروز .نکشید

 از گسست قصد هارهبری این از یکهیچ .است ریختگیهمبه دچار کشور آن

 اهرف دولت داریسرمایه از شکلی هاآن هایسیاست بهترین و نداشتند را داریسرمایه

 .است بوده یافتهتوسعه ترکم کشوری در

 (ANC) 69«آفریقا ملی یکنگره» از غیرانتقادی نگاه با همچنین بارنز هبریر

 عنوانبه بود، شده تصویب 1955 سال در که را آن «آزادی منشور» و کرد حمایت

  در (1992) ماندلا نلسون حال،بااین .پذیرفت جنوبی آفریقای آتی انقلاب یبرنامه

 اقتصاد ما» :شد پذیرا را نولیبرالیسم 1992 سال در داووس در « جهانی اقتصاد مجمع»

 برای اساسی و محوری نقشی آن در خصوصی بخش که کنیممی مجسم را مختلطی

 «.دارد مشاغل و ثروت آفرینش از اطمینان
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https://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch%25C3%25A1vez
http://www.historicalpapers.wits.ac.za/inventories/inv_pdfo/AD1137/AD1137-Ea6-1-001-jpeg.pdf
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 پایانی هایهنکت .9

 بین از بودم مجبور شدم، سوسیالیست 1971 سال در کهآن از پس اندکی

 رد ایران دانشجویی جنبش سوسیالیستی جریان دو مائوئیسم، یا تروتسکیسم

 .کنم انتخاب را یکی زمان، آن در متحدهایالات

 ستیسوسیالی سیاست یادگیری صرف را بعد یدهه و برگزیدم را تروتسکیسم من

 .رسیدمی من به سوسیالیست کارگران حزب و تروتسکی از اول یدرجه در که دمکر

 طرفدار بارنز رهبری کههنگامی 1982 سال در حزب این به پیوستن از پس

 عنوانبه را دهه نیم از بیش من شد، تروتسکیسم از خلاصی برای لنین یمطالعه

 .کردم بارنز یرهبر و لنین از سیاست یدرباره یادگیری صرف لنینیست

 بودم خوانده بار دو را مارکس «سرمایه» دادم، استعفا حزب از 1992 سال در وقتی

 .دانستممی مارکسیست را خودم و

 به و شدم آگاه بشریت رودرروی بومیزیست مسائل از من ،1990 یدهه پایان تا

 پی یتسوسیالیس ینظریه درون در طبیعت یبقیه با بشریت یرابطه همسازی ضرورت

 .بردم

 شستگیبازن از پس بلافاصله دانستم،می گرابومزیست سوسیالیست را خودم که من

 برای راهی عنوانبه را 70اکوسوسیالیسم ژورنال :جهان در ما جایگاه ،2009 آوریل در

 گرابومزیست سوسیالیسم یدرباره نوشتن به شروع برای و امموردعلاقه مطالب انتشار

 سوسیالیسم» بعدا  که شد تبدیل عملی و نظریه به تدریجبه که کردم منتشر

 .نامیدم «محوربومزیست

 بودم، آموخته زندگی در ترپیش که را مطالبی از برخی بودم مجبور مرحله، هر در

 .است پیشین هایآموخته زدودن توأمان آموزش اعظم بخش .کنم حذف و نقد

 تماهی به بنا .است آموزش و زداییآموزش فرایند این از بخشی بازتاب جستار این

 فقط کلیدی ییافته .گوید پاسخ هاآن به کهاین تا کندمی مطرح پرسش بیشتر خود،

  یالیستسوس کارگران حزب اعضای سایر و من که سوسیالیستی نظریات که نیست این
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 کهاین همچنین بلکه اند،درآمده آب از نارسا یا غلط پذیرفتیم، «چهارم المللبین» و

 هر رایب مستقلا  باید علمی ینظریه صحت .نیستند علمی سوسیالیستی نظریات

 لباغ سوسیالیستی نظریات محتوای خود اما .باشد تأییدقابل حوزه آن در متخصص

 زمودنآ ترتیباینبه که دهستن خودتاریخی ماهیت به بنا نظریات این .است منازعه مورد

 .است دشوار بسیار عمر طول چندین حتی یا عمر طول یک در عمل در هاآن

 و پرولتاریا داری،سرمایه تولید یشیوه نظریات پروراندن برای انگلس و مارکس

 کارل .کردند اتکا خود تاریخی ماتریالیسم و فلسفی ماتریالیسم به سوسیالیسم،

 و ساخت بدل «مارکسیسم» به موسوم «علمی ایآموزه» به ار هاسهم این کائوتسکی

 تنهاهن بسیاری هایشاخه ترتیب، اینبه .کرد منصوب آن اصلی مفسر مقام در را خودش

 عنوانبه ار مارکس که آمدند دنبال به سوسیالیستی هایگرایش از بلکه سوسیالیسم از

 در تروتسکیسم اضر،ح حال در (.2 شکل .نک) کنندمی ذکر خود نسب و اصل

  :شودمی نمایندگی حزب سه توسط «چهارم المللبین» در متحدهایالات

 همگی  73؛«سوسیالیستی رستاخیز» و  72«سوسیالیستی اقدام»  71،«همبستگی»

 .کنندمی اقرار خود میان در شدید و گسترده اختلافات به که کوچکی هایگروه

 وجودی هایبحران سطح به بومیتزیس الوقوعقریب هایبحران رسیدن با زمانهم

 دینابو و مکرر هایگیریهمه ششم، انقراض اقلیمی، بارفاجعه تغییرات حاضر، حال در-

  .اندکرده ارزیابی نو از را خود نظریات سوسیالیستی، جریانات از برخی -ایهسته

 را یاجتماع مسائل یهمه که آن کارگرگرای تحلیلی دیدگاه با بارنز SWP حال،بااین

 کارگران مدار به راست سمت به حرکتش و دهد،می تقلیل «طبقاتی» مسائل به

 ایرس اگرچه .گیردمی نادیده را هاآن یهمه ترامپ، اردوگاه سفیدپوستِ ناسیونالیست

 اند،افزوده خود سنتی هایبرنامه به را «محیطیزیست» جوانب سوسیالیست، هایگروه

 در سوم گروه .ندارند بومیزیست هایبحران از درستی درک و نظری یعلاقه هیچ اما
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 ینظریه بر ایافزوده عنوانبه اغلب گرابومزیست ینظریه از شکلی تدارک پی

 .است بوده ،«رشد طبیعی حدود» مانند مارکس، سوسیالیسم

 و انگلس و مارکس ماتریالیسم که امکرده استدلال من گذشته، یدهه طول در

 یجامعه مشکلات بر شد، تدوین 1840 یدهه اواسط در که یخیِ تار ماتریالیسم

 هایبحران صحیح درک برای .بودند متمرکز ظهور حال در صنعتی داریسرمایه

 تا است لازم مارکس پردازینظریه هایبنیان این مجدد یملاحظه بومی،زیست

 در ریتبش که یابد توسعه تاریخ از جدیدی ماتریالیستی برداشت و جدید ماتریالیسم

 ،نیری) است زمین روی بر حیات اجتماع در بسیار هایسوژه میان در سوژه یک فقط آن

 یهبقی با تصادم به بشریت یبیراهه من، دیدگاه در (.2013 نیری، ؛2018 نیری، ؛2020

 و شد آغاز پیش سال هزار 10 تقریبا   که دارد کشاورزی به گذار در ریشه طبیعت،

 یگانه طبیعت زا زداییبیگانگی بنابراین، .است بوده طبیعت از مندنظام بیگانگی مستلزم

 ن،م نظر به .است اجتماعی بیگانگی اشکال تمام از انسان رهایی و بقا برای ما امید

 .همین یعنی مارکس سوسیالیسم اساسی یایده به بودن وفادار

 فرصتی اگر اما .انمگذرمی روز به روز را زندگی و رسیده بام لب به من عمر آفتاب

 پاسخیب جستار این در که بنویسم هاییپرسش از برخی یدرباره امیدوارم بیاید، پیش

 ذاتا   که جوان خوانندگان ویژهبه خوانندگان، که امیدوارم تر،مهم همه از .گذاشتم

 رهایی و تنجا راه یافتن برای که نظری مشکلات حل به بتوانند دارند، بیشتری خلاقیت

 .کنند کمک هستیم، هاآن به پرداختن نیازمند خود

 

 کارگران حزب انتقادیِ  و نظری سنجش» عنوان تحت اصل در مقاله این ·

 جهان: در ما جایگاه» در «حال و گذشته متحده:ایالات سوسیالیست

 شد منتشر انگلیسی زبان به ،2020 اکتبر 20 ،«اکوسوسیالیسم ژورنال

 است. رگرداندهب فارسی به را آن کاسبی هومن و
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 :هانوشتپی

 «سیاسی جریان» ،«حزب» یکلمه از انگلس و مارکس منظور اینجا در .1

 سازمانی. فرم نه است

 سمارک کار ارزش ینظریه کردن جایگزین یوسیلهبه سوئیزی و باران .2

 انحصار یدرباره منسجم اینظریه ،قیمت نئوکلاسیک ینظریه با

 زیر که اقتصادی برای قیمت عمومی یریهنظ»] پروراندند: داریسرمایه

 قیمت ینظریه دارد، قرار ]الیگوپولیستی[ هایشرکت چنین یسلطه

 و )باران «.است نئوکلاسیک و کلاسیک اقتصاد سنتیِ انحصاری

 یدرباره تجربی شواهد و کامل بحث برای (.59 ص. :1966 سوئیزی،

 انور نک. تحده،مایالات اقتصاد برای مارکس ارزش قانون موضوعیت

 .2016 شیخ،

 تگیوابس نظریات تمام زیرا گذاشتم، گیومه در را «امپریالیسم» من .3

 «مرکز» هایواژه از هاآن از برخی مثال،عنوان)به نامندنمی چنین را آن

 در «امپریالیسم» معنای یدرباره و کردند(می استفاده «پیرامون» و

 افقیتو هیچ بردند،می کار به را اصطلاح این که پردازانینظریه آن میان

 نداشت. وجود

 زهرایی، بابک )حکا( انقلابی کارگران حزب ایران، 1979 انقلاب در .4

 اشغال از پس اسلامی جمهوری به نسبت را خود یسازشکارانه مسیر

 آنچه با را خودشان هاآن کرد. آغاز 1979 نوامبر در آمریکا سفارت

 همسو نامیدند،می « اسلامی یشده دهیسازمان پایین از هایجریان»

 هاهمان از برخی توسط هادانشگاه تصرف از 1980 آوریل در و ساختند

 مردمی جنبش سرکوب تشدید رغمعلی هااین یهمه کردند. حمایت

 ،1982 سال پایان تا گرفت. صورت کارگری شوراهای ازجمله کارگران
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 بابک 1983 یژانویه در و بود کوبیده هم در را انقلاب اسلامی جمهوری

 کیی و بابک تربزرگ برادر زهرایی، سیامک انداخت. زندان به را زهرایی

 کرد منتشر 1983 یژوئیه در را کتابی حکا، سیاسی یکمیته اعضای از

 حکومت اساسا   اسلامی جمهوری که بود کرده استدلال آن در که

 این اما دند،نبو موافق حکا در همه اگرچه است. دهقانان و کارگران

 اسلامی جمهوری رژیم از را دارسرمایه یطبقه معمول روال طبق حزب

 کرد.می رهبری را ضدامپریالیستی انقلابی آن نظر از که بود کرده مجزا

 ی)ژوئیه «حکا یبرنامه نقد اسلامی: جمهوری و لابانق رهبری» نک.

 (2012 نوامبر نیری، نک. من، خود نقد )برای (1983

 :نامهتقدیم

 نمک تقدیم ایالعادهفوق سوسیالیست رفقای آن یهمه به را جستار این که مایلم

  .شدم دوست و داشتم همکاری هاآن با سوسیالیست کارگران حزب در دهه دو طی که

 بوده سوسیالیسم و بشریت رهایی امر به خدمت هاآن یهمه مراد که هستم مئنمط

 ارجست این یترجمه برای او آمیزمحبت تلاش خاطر به کاسبی هومن از همچنین .است

 .سپاسگزارم فارسی زبان به

 

 سوسیالیست کارگران حزب تاریخ از مختصری طرح :ضمیمه

 متحدهایالات
 هزار دو با 1938 یژانویه در متحدهایالات (SWP) «سوسیالیست کارگران حزب»

 که کانن .بود (1890-1974) 74کانن .پی جیمز SWP اصلی رهبر .شد تأسیس عضو

 گشوده جهان به چشم سوسیالیست کارگر یطبقه ایرلندی مهاجران از ایخانواده در
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James P. Cannon 
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  به 1911 سال در و (SPA) 75«آمریکا سوسیالیست حزب» به 1908 سال در ،بود

 77،هیوود «بیل بیگ» از ا شخص وی .پیوست (IWW) 76«جهان صنعتی کارگران»

 در IWW یدهندهسازمان 1914 تا 1912 از و دید ،آموزش IWW ارشد رهبر

 کمونیست حزب» ،«سوسیالیست حزب» چپ جناح .بود میانه غرب سراسر

  سال در .داد تشکیل 1917 کتبرا سوسیالیستی انقلاب از پس سال یک را «متحدهایالات

 مللالبین» یکنگره ششمین به «کمونیست حزب» ینماینده عنوانبه کانن ،1928

 زا تروتسکی لئون انتقاد از اینسخه به او آنجا در .شد اعزام مسکو در «کمونیستی

 نوانع تحت بعدا   که کرد پیدا دست «کمونیستی المللبین» یقطعنامه نویسپیش

 بود داده ترتیبی اخیرا  استالین .شد منتشر (1928) 78«لنین از پس سوم المللبین»

 ودش اخراج کمونیست حزب رهبری از بود چپ اپوزیسیون اصلی رهبر که تروتسکی تا

 .کرد تبعید میانه آسیای در آتا آلما به را او و

 ایاعض و رهبران سایر با را تروتسکی نقد متحده،ایالات به بازگشت از پس کانن

 ت،گرف را استالین طرف که کمونیست حزب رهبری .گذاشت میان در کمونیست حزب

 انجمن» هاآن .کرد اخراج ند،بود موافق تروتسکی با که را دیتگر نفر صد حدود و او

 ادغام دیگری همفکر هایجریان با متعاقبا   که دادند تشکیل را 79«آمریکا کمونیست

 .نهاد بنیان را SWP و شد

 و کارگری هایجنبش از برخی در کلیدی نقشی SWP و تروتسکیست جنبش

  و 1934 سال در «میناپولیس دارانکامیون اعتصاب» ازجمله متحده،ایالات در ایتوده

 و کانن ،1941 سال در .کردند ایفا ،ویتنام در متحدهایالات جنگ با مخالفت جنبش
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 ورود با مخالفت دلیل به «اسمیت قانون» طبق SWP اعضای و رهبران سایر

 از متهمان .رفتند زندان و دادگاه به و شدند دستگیر دوم، جهانی جنگ به متحدهایالات

 در کانن خود هایپاسخ .کردند استفاده سوسیالیسم یدرباره آموزش برای محاکمه این

 .شد منتشر 80«سوسیالیسم یمحاکمه» عنوان با بعدا  دادگاه صحن

 دبیر بارنز جک کهاین از بعد SWP گرفت، رقرا موردبحث جستار در که طورهمان

 .گذارد انحطاط به رو داد، سازمان را خود شخصیت کیش و شد آن جدید سراسری
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