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 مارکسيسم و انقالب در زمان ما
 ارنست مندل: نويسنده
  رياحی. ح: ترجمه

 
 
با تبليغ مداوم و انقالبی مبارزه برای اصالح را  مارکسيست های. اصالح طلبان معموال خود را به تبليغ اصالحات محدود می کنند •

سرنگونی انقالبی آن طرفداری  آن ها به توده ها مصائب نظام را می آموزند و از. داری تلفيق می کنند منظم مبارزه ی ضد سرمايه
منطبق  انتقالی در اين جا نقشی کليدی دارد که درعين حال که با نيازهای توده ها صورت بندی و مبارزه برای خواست های. می کنند
 ...  اما در چارچوب نظام تحقق پذير نيستاست،

 
 انقالب چيست؟ - ١
   

قرن ما، چه . تقریبا همه ی کشورهای بزرگ جهان امروز ثمره ی انقالب اند. انقالبات جزء مسلمات تاریخی زندگی اند
نی هم از این که به بخواهيم، چه نخواهيم، ده ها انقالب را شاهد بوده است که برخی موقق و بعضی ناموفق بوده اند و نشا

 .پایان تجربه انقالبی رسيده باشيم، در ميان نيست
   

علت آن ماهيت ساختاری روابط توليدی و . انقالبات به مثابه ی امری قطعی در زندگی وجود داشته و وجود خواهند داشت
ليل این که این مناسبات به دقيقا به دليل این که چنين مناسباتی ساختاری اند و به د. مناسبات سياسی قدرت حاکم است

 همين طور هم به این دليل که طبقات حاکمه تا به آخر در مقابل از بين بردن تدریجی این –نمی شود " پژمرده "سادگی 
 . انقالبات برای از ميان بردن این مناسبات اتفاق می افتد-مناسبات مقاومت می کنند

  
 جهش هائی در -سياسی حاکم) یا(ی و اساسی ساختارهای اجتماعی و از ماهيت یک انقالب به مثابه ی سرنگونی ناگهان

. و انقالب دیوار چين غيرقابل نفوذی وجود دارد) یا اصالحات( نباید به این نتيجه برسيم که بين تکامل تدریجی - فرآیند تاریخی
غالبا . ه وقوع می پيونددالبته مسلم است که تغييرات اجتماعی تدریجی کمی در تاریخ، همانند دگرگونی های کيفی ب
مناسبات اقتصادی و . سازد-تغييرات تدریجی، مخصوصا در دوران پوسيدگی یک وجه توليد، بستر تغييرات کيفی را فراهم می

سياسی حاکم می تواند تضعيف، زیرورو و به گونه ی فزاینده ای به چالش کشيده شود یا حتی به وسيله مناسبات جدید 
. آهسته فرو بپاشد) یا فراکسيون های طبقاتی عمده(طبقات انقالبی که از دل آن ها پدید می آیند توليدی و قدرت سياسی 

اما تضعيف یا پوسيدگی یک نظم اجتماعی یا سياسی . این وضعيت، مشخصه ی دوران بحران های پيشا انقالبی است
قتی کسی ازین حقيقت که تمایز مطلق و و. تکامل با انقالب یکسان نيست. معين، در اساس با سرنگونی آن تفاوت دارد

دقيقی بين تکامل و انقالب وجود ندارد، به این نتيجه برسد که پس هيچ تفاوتی عمده ای بين آن ها وجود ندارد، دیالکتيک را 
 .به صوفی گری تبدیل می کند

  
. رود-ی اجتماعی به شمار میبا این همه، سرنگونی ناگهانی ساختارهای حاکم، تنها یکی از ویژگی های اصلی آن پدیده 

ویژگی اصلی دیگر عبارت است از سرنگونگی آن ها از طریق بسيج گسترده ی مردمی، از طریق مداخله ی فعال و ناگهانی 
 )١.(توده های وسيع مردم عادی در زندگی سياسی و مبارزه ی سياسی

  
ه های توليد کننده ی مستقيم به دست اقليت های یکی از راز های بزرگ جامعه ی طبقاتی مبتنی بر استثمار و ستم بر تود

 رفته چنين شرایطی را تحمل می کنند، به فرض که - هم-روی" عادی"نسبتا کوچک، این است که چرا توده ها در زمان های 
 و ماتریاليسم تاریخی تالش می کند این راز را بگشاید. گهگاه و به طور محدود، عکس العمل هائی هم از خود نشان دهند

این توضيح ابعاد متعددی دارد و بر ترکيبی از اجبار اقتصادی، فریبکاری . باید گفت این تالش بدون موفقيت هم نبوده است
، روندهای روان شناختی )ازجمله خشونت های گهگاهی( قضائی -نظری، اجتماعی کردن فرهنگی، سرکوب سياسی

 .و از این قبيل استوار است) درونی سازی، تعيين هویت(
  

 نوشت، مردم ستمدیده علی ١٧٨٩به طور عمومی، همان گونه که یک روزنامه ی انقالبی در آغاز انقالب فرانسه در سال 
انقالب دقيقا زمانی رخ می ) ٢. (رغم برتری عددی در مقابل ستم کاران خود احساس ضعف می کنند زیرا به زانو در آمده اند

از بين می رود، درست در هنگامی که توده ی مردم به ناگاه می ]  دیدگان ستم[ دهد که این احساس ضعف و درماندگی 
بارینگتون مور در کتاب جالب خود . و بر مبنای این برداشت خود عمل می کنند" ما دیگر زیر بار ستم نمی رویم"اندیشند که 

ز بی عدالتی، برای ترغيب توده سعی کرده است ثابت کند که درد و رنج و آگاهی ا" پایه های اجتماعی اطاعت و عصيان"
او بر این امر اعتقاد دارد که مردم زمانی دریابند که بی عدالتی نه . کافی نيست) انقالب ها(های گسترده ی مردم به عصيان 

، نقش تعيين کننده ای در اقدام به اعتراض ایفا می کند؛ یعنی این که ساختار اجتماعی "شر کمتر"اجتناب ناپذیر است نه 
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با این همه، در به چالش کشيدن یک نظم اجتماعی یا سياسی معين آن چه وقفه ایجاد ) ٣. (ر را می توان متحقق ساختبهت
عصيان ها معموال زمانی به انقالبات تبدیل می شوند که . می کند صرفا ماهيت پراکنده ی محلی یا منطقه ای عصيان هاست

 .در سطح ملی وحدت یابند
  

 جمله می توان با حقيقت اساسی مربوط به جوامع کالسيکی توضيح داد که آبراهام لينکلن صورت چنين چالش هائی را از
همين توضيح، دست کم، و در تحليل نهائی دليلی است برای . بندی کرده و طی تاریخ به گونه ی تجربی تایيد شده است

 می توان زمان معينی فریب داد و بخشی از آن همه ی مردم را). " باور به امکان پيشرفت بشر] (انسان[خوش بينی تاریخی 
 ."ها را برای هميشه؛ معهذا همه ی مردم را نمی توان برای هميشه فریب داد

  
وقتی اکثریت مردم دیگر نمی ترسند و به فریب تن نمی دهند، و دیگر زانو نمی زنند و یا در هنگامی که ضعف اساسی 

آن ها . د از گله ای رام، مطيع و درمانده به شيران قوی پنجه تبدیل شونددشمن شان را بازمی شناسند، یکشبه می توانن
اعتصاب می کنند، گرد هم می آیند، خود را سازمان می دهند، و مخصوصا و علی رغم سرکوب وسيع، هولناک و خونينی که 

. اهرات خيابانی شرکت می کنندحاکمان با در اختيار داشتن دستگاه نظامی قدرتمند اعمال می کنند، هرچه فزاینده تر در تظ
این وضعيت ) ۴.(آن ها غالبا شکل های بی سابقه ای از قهرمانی، از خود گذشتگی و استقامت را از خود نشان می دهند
نخستين پيروزی . می تواند آن ها را درمقایسه با دستگاه سرکوب که آغاز به فروپاشی می کند، در موقعيت بهتری قرار دهد

یا بخش عمده (پيروزی نهائی آن جایگزینی قدرت مسلحانه ی طبقه انقالبی . فروپاشی است] روند[يقا همين هر انقالبی دق
 .)۵(به جای حاکمان پيشين را می طلبد ) ای از طبقه

   
انقالبات اجتماعی زمانی رخ می دهند که مناسبات .  تحليلی تکميل کرد- این تعریف توصيفی انقالبات را باید با تعریف علی

توليدی غالب، دیگر نتوانند جلوی رشد نيروهای مولده را بگيرند، زمانی که به گونه ی فزاینده ای به مانعی بر سر راه آن ها 
انقالبات سياسی زمانی . تبدیل می شوند، هنگامی که رشد سرطانی تخریب را در کنار رشد نيروهای مولده ایجاد می کنند

هم به همان ترتيب به مانعی بر سرراه رشد نيروهای ) شکل های قدرت دولتی(رخ می دهند که مناسبات قدرت سياسی 
به . مولده در چارچوب مناسبات توليدی ای تبدیل می شوند که، درعين حال، رشد آن ها به لحاظ تاریخی هنوز ممکن است

 . می کنندبه جای این که یک نظم اجتماعی را واژگون سازند، آن را تثبيت] حاکمان[همين دليل است که 
  

طرح این [چرا و دقيقا چرا : "این توضيح ماتریاليستی مارکسيسم از انقالبات، ظاهرا برای پاسخ به پرسش زیر ضروری است
چنين به نظر می رسد . انقالبات در همه نوع جوامع طبقاتی رخ داده است ولی نه به گونه ی یکسان" در زمان حال؟] پرسش

، "ویران گری"ادعای ذاتی بودن پرخاش گری، (مل روان شناختی که هميشه در کار اند که نسبت دادن انقالبات به عوا
مخصوصا به حاکمان ناالیق، احمق و : یا به ویژگی های تصادفی ساختار قدرت سياسی) بشر" حماقت"یا " طمع"، "حسادت"

طبق مکتب . ، به طرز آشکاری نامعقول استکورذهنی که به طور فراینده با مخالفان فعال و دارای اعتماد به نفس روبه رو اند
توان هم در استفاده زیاده از حد سرکوب، یا ارائه ناگهانی و -ویژه تاریخ که به این قضيه مربوط است، این ناالیقی کور را می

 )۶.(زیاده از حد اصالح یا شکل انفجاری خاصی از هر دوی این ها مشاهده کرد
   

اما نمی توانند وقوع پيوسته و . چنين تحليل های روان شناختی و سياسی وجود داردبی تردید رگه هائی از حقيقت در 
در فاصله " درمانده"چرا حاکمان . ناپيوسته ی انقالب ها را به گونه ای قانع کننده، یعنی ماهيت دوره ای آن ها را توضيح دهند

می شوند ؟ چنين امری را یقينا " ناشایسته"های زمانی منظم به دفعات زیاد و در کشورهای متعددی جانشين حاکمان 
امتياز بزرگ تحليل ماتریاليستی تاریخ این است که وقوع انقالب را با علل . سبب نمی شود) ژنتيکی(سيکل تغيير تکوینی 

 از] وضعيت[کنند، بلکه -درماندگی حاکمان بحران پيشاانقالبی را ایجاد نمی.  اقتصادی عميق تر توضيح می دهد–اجتماعی 
 اجتماعی نهفته است و حاکمان را به گونه ای فزاینده درمانده -کار افتادنی آن را پدید می آورد که در بطن بحران ساختاری

] مغز[انقالب جز ضربه ی نهائی و تير خالصی بر "در این معنا، تروتسکی کامال حق داشت که تاکيد می کرد که . می سازد
 ".یک شخص فلج نيست

   
 اساسی را به شيوه ای کالسيک خالصه کرد و توضيح داد که انقالبات زمانی رخ می دهند که پائينی ها دیگر لنين این تحليل

ناتوانی یک طبقه ی . مانند گذشته زیر بار ستم حکومت نمی روند و باالئی ها هم دیگر نمی توانند مانند گذشته حکومت کنند
این علل هرچه بيش تر در اختالفات درونی .  علت های عينی داردحکومت کننده یا بخشی از آن به ادامه حکومت، اساسا

فلج کننده ی حاکمان بازتاب پيدا می کند، به خصوص پيرامون مساله ی چگونگی برون رفت از مخمصه ای که برای چشمان 
جستجوی . ی شودبه این وضعيت، خود ناباوری فزاینده و بی اعتمادی به آینده ی نيز اضافه م. غير مسلح قابل رویت است

دقيقا همين ترکيب . جای تحليل واقع بينانه ی تضادهای اجتماعی را می گيرد") تئوری توطئه("نامعقول مقصران عجيب غریب 
علت اساسی . است که درماندگی و کنش ها و واکنش های بی حاصل، اگر نگوئيم عدم تحرک محض را به وجود می آورد

 .نه روانشناسی خاص گروهی از حاکمانهمواره، همان پوسيدگی نظام است و 
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علل . شوند-متمایز دانست که موجب بروز آن ها می) رویدادهائی( واضح است که باید علل تاریخی انقالبات را از عواملی 

اما مهم است تاکيد شود که حتی در خصوص علل ) ٧] . (ترکيبی از رویدادها[تاریخی ساختاری و علل بروز دهنده ترکيبی اند 
کشاکش بين نيروهای مولده و مناسبات . نيست" اقتصادی"ا ختاری، توضيح مارکسيستی به هيچ وجه توضيح تک علتی س

 اقتصادی است و همه -این کشاکش اساسا اجتماعی. توليدی غالب یا مناسبات قدرت سياسی هم صرفا اقتصادی نيست
ش به گونه ای متمرکز در نهایت در حوزه ی سياسی و نه این کشاک. ی حوزه های اصلی مناسبات اجتماعی را در برمی گيرد

.  سياسی است نه اقتصادی–خودداری سربازان از تيراندازی به تظاهر کنندگان یک عمل اخالقی . اقتصادی بروز پيدا می کند
یشه های مادی و رفتن به عمق است که می توان به ر] سربازان از تيراندازی[تنها با کنکاش بيش تر از این سطح خودداری 

صرف یا به نمایش کوبيدن مشت در هوا تبدیل " ظاهر" سياسی را به یک -این ریشه ها تصميم اخالقی. این عمل دست یافت
اما این واقعيت بنيادی به نوبه ی خود، کنکاش در ریشه های عميق تر . این کشاکش واقعيتی است روشن و واضح. نمی کند

خود را مشغول نمی کند که فقط اهميت کم " انتزاعی"یا تحليل " جزم گرائی"  تبدیل آن به مادی را نامربوط نمی کند؛ یا با
 )٨.(تری داشته باشند

  
 سياسی نيست که به ناگزیر هم با بحران –به هر رو، درماندگی حاکمان به ادامه حکومت، خود تنها یک حقيقت اجتماعی 

.  فنی نيز دارد-این درماندگی یک جنبه ی دقيق مادی"). جتماعینظام ارزشی ا"بحران(ایدئولوژیک اخالقی همراه است 
زمانی که این شبکه در هم . حکومت کردن به معنی کنترل شبکه مادی ارتباطات و یک دستگاه متمرکر سرکوب هم هست

البات پيروز بنابر این، هرگز نباید به جنبه ی فنی انق). ٩(می ریزد، حکومت در مفهوم بی واسطه ی کلمه درهم می شکند 
اما تئوری مارکسيستی انقالب، درعين حال، جای نوع ویژه ای از تئوری توطئه تاریخ را هم می گيرد، توطئه ای . کم بها دهيم

که جهت گيری آن جایگزین کردن توضيح انقالبات پيروز با مراجعه ای انحصاری به سازوکار فنی قيام های پيروز یا 
این منافع مادی نيروهای اصلی اجتماعی و دریافت آن ها است که نقاط عطف پایه ] فت کهباید گ[در عوض، ). ١٠(کودتاست

 .ای را در تاریخ توضيح می دهد
  
  
 انقالب و ضد انقالب - ٢
  

در حقيقت، چنين به نظر می رسد . در عين حال که انقالبات حقایق مسلم زندگی اند، ضد انقالبات نيز حقایق انکارناپذیر اند
این ] واژه ی انقالب[ریشه شناسی . الب ها به دنبال انقالب ها به طور منظم می آیند همانند شب از پس روزکه ضد انق

سياره ها به شکل مداری حرکت می کنند، . ریشه در علم ستاره شناسی دارد" انقالب"خود مفهوم . تناقض را تایيد می کند
نقش : نيز از همين روست] انقالب و ضد انقالب با نجوم[ابه این دو نتيجه گيری تش. به طوری که به نقطه آغاز خود می رسند

انقالبات به مثابه ی تسریع کننده، هم چون لکوموتيو تاریخ، تنها خطای بصری ناظران کوته بين سطحی است، اگر نگوئيم 
 ایتاليائی، ویکو، از تاریخ جهان از انقالبات است که با درک مورخ مشهور) تحقير(دقيقا چنين تفسير . خيال پردازان آرمان پرست

 .او به چرخشی بودن تاریخ جهان باور داشت. منطبق است
  

 ١۶۶٠فيلسوفان سياسی مشهور قرن هفدهم، مخصوصا هابس و اسپنوزا، تحت تاثير ضد انقالب پيروز انگليس در سال 
هر چه بيش تر :"البات محکوم به شکستندانق] ازدید آن ها. [دیدگاه اساسا بدبينانه نسبت به سرنوشت بشری را بسط دادند
دوهزار سال پيش از آن فيلسوفان سياسی یونان و چين به ". دگرگون شود، چيزی که وجود داشت بيش تر باقی می ماند

بنابراین فرض، راه گریزی از سرنوشت بشری در کار نيست، مگر جستجوی سعادت فردی تحت . همين نتيجه ها رسيده بودند
به دست آید، خواه از ) رواقيون، کنفسيوس، اسپينوزا( اجتماعی نامطلوب، خواه این سعادت با خود چيرگی شرایط ناگریز

 )١١). (اپيکورین ها(طریق لذت پرستی 
   

). ١٢(در قرن هيجدهم، جنبش روشنگری هم ریشه های تجربی و هم نظری بدبينی جزمی و ناباورانه را به پرسش کشيد
در ضمن گفته باشيم که تنها سفسطه گران و منقدان فریبکار، کمال پذیری را با دستيابی واقعی به (باور به کمال پذیری بشر 

درحقيقت، . در فرایند تاریخی، و همين طور هم در نقش بالنده انقالبات، دوباره به وجود آمد) وضعيت کمال همسان می دانند
 اتفاق بيافتد، اردوی روشنگری به دو بخش ١٧٨٩ین که انقالب سال اما پيش از ا. انقالب دردوران ارتجاع زیبا به نظر می آمد

بخشی که اساسا بورژواهای ناباور و به لحاظ اجتماعی محتاط، اگر نه محافظه کار تمام عيار بودند، شبيه : منشعب شده بود
ون ژان ژاک روسو که الهام و بخش دیگرایدئولوگ های خرده بورژوای رادیکال تری چ). ١٣") (باغ خود را کشت کنيد(" ولتر 

پس از فازهای پی درپی ضد انقالب، . این انشعاب طی انقالب عمق پيدا کرد. بخش انقالبيون ژاکوبن به شمار می رفتند
عکس بدبينی قرن هفدهم امری عادی شد، امری که ) تروميدور،حکومت کنسولی بناپارت، امپراطور، بازگشت بوربن ها(

می ) اما نه در اشعار شلی(مثال این وضعيت را در اشعار شاعر انگليسی وردورث .  نيز شامل شدشيفتگان پيشين انقالب را
وفاق نسبی عبارت ). ١۴(تنها اقليت کوچکی هم چنان به انقالبات آتی اميد بسته بود و برای آن فعاليت می کرد . توان دید
 )١۵.( ه این که دستاورد پيروزی آن ناچيز استهزینه ی ثابت انقالب بسيار باالست، به خصوص با توجه ب: بود از
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ابتدا : ترميدور انقالب روسيه و پی آمدهای نا گوار آن و ترس وحشت استالينيسم همان بيزاری نسبت به انقالب را توليد کرد

ز در اواخر دهه سی و دهه ی چهل و سپس بعد از لغو موقت حکم اعدام ها در دهه ی شصت و اوائل دهه ی هفتاد و ا
دخالت شوروی در چکسلواکی و مخصوصا در کامبوج و افغانستان، اما از آن هم . اواسط دهه ی هفتاد در مقياسی عمومی

 در اروپا، از فرانسه تا چکسلواکی، ایتاليا و پرتقال، این عقب نشينی را ١٩٧۵ تا ١٩۶٨عمومی تر موج انقالبی سال های 
انقالبات از هر نقطه نظری هم مفيد اند هم مضر؛ از : ر این فرمول خالصه کردبار دیگر وفاق نسبی را می شد د. تقویت کرد

در حقيقت، این فرمول یکی از شعارهای کليشه ای اصلی ایدئولوژی های . منظر پيشرفت به سوی جامعه ای انسانی تر
 .مسلط نئوليبرالی، نومحافظه کاری و نئورفورميستی امروزی است

  
این ایده که انقالبات به این نقطه . حقایق نيم بند روشن، اگر نه بر رازورزی تمام عيار مبتنی استبا این همه، این فرمول بر

آغازهای تاریخی برمی گردد، اگر نه به موقعيت هائی بدتر از موقعيت های پيشاانقالبی، عموما پایه اش بر سردرگمی بين 
 ضد انقالب های اجتماعی چندی رخ داده اند که درعين حال. ضد انقالب های اجتماعی و سياسی گذاشته شده است

 اقتصادی نيمه فئودالی و حاکميت سياسی -ناپلئون و لوئی هيجدهم هيچ کدام شرایط اجتماعی. استثنا اند نه قاعده
سيه و اشرافيت نيمه فئودالی را به نواحی روستائی فرانسه باز نگرداندند؛ یا استالين و دنگ شيائوپينگ سرمایه داری را در رو

سازش قانون .  احياء سلطنت در انگليس، انقالب شکوهمند را در اندک زمانی به دنبال داشت)١۶.(چين مستقر نکردند
این . اساسی امریکا در نهایت نه به عموميت یافتن کار بردگی، بلکه به جلوگيری از آن پس از جنگ داخلی منتهی شد

 .فهرست را می توان به دلخواه بسط داد
  

ناباوران و بدبينان را ] گزینش های ذهنی[ آن ها . مربوط به گزینش ذهنی با این ترازنامه ی عينی ارتباط تنگاتنگ دارندمسائل 
نسبت به انقالبات نيستند، یعنی حاصل یک حرکت " طبيعی " ضد انقالبات صرفا بازتاب . با مشکلی واقعی روبه رو می کند

تشدید تضاد های ذاتی نظامی هستند که موجب انقالب می شوند، البته با آن ها حاصل همان . مکانيکی گریز ناپذیر
. آن ها افول نسبی فعاليت و کارآئی سياسی توده را بازتاب می دهند.  سياسی قدرت–دگرگونی ای در مناسبات اجتماعی 

عموال از سطح کيفا باالتری از از آن جا که انقالبات توده ای واقعی م. عمل می کند" قانون طبيعی"در این جا، در واقع، یک 
شناختی روشنی نمی توان به طور نامحدود -فعاليت سياسی توده ای برخوردار است، چنين سطحی را به دالئل مادی و روان

باید توليد کرد تا بتوان چيزی برای خوردن داشت و وقتی تظاهرات می کنيم و در ميتينگ های توده ای شرکت می . حفظ کرد
بنابراین، توده های وسيع مردم نمی توانند به طور دائم در بر انگيختگی شدید و با هزینه ی باالی .  نمی کنيمجوئيم، توليد

  )١٧.(انرژی عصبی زندگی کنند
  

. در پيوند با این وضعيت، فعاليت و کارآئی طبقات و الیه های حاکم و حاميان رنگارنگ و طفيلی های شان افزایش پيدا می کند
ضد انقالبات شکست ) و البته نه با پيروزی کامل(می افتد " راست"به دست " چپ" کم به طور موقت، از دست ابتکار، دست

برای نمونه : ضد انقالبات پيش گيرنده نيز وجود داشته اند). ١٨(خورده همانند انقالبات شکست خورده وجود داشته است 
.  پيش گيرانه به روشنی مشکل ناباوران بدبين را برمال می کنداما دقيقا همين ضد انقالبات. ١٩٧٣ و شيلی ١٩۶۵اندونزی 

 بسيار باالتر است از هزینه -درچارچوب بهزیستی بشر و به لحاظ تلفات انسانی، عموما هزینه ضد انقالبات بسيار باالست
 انداختن یک گروه منطقی است که برای سرکوب توده ی وسيع مردم معمولی بسيار فعال، در مقایسه با از کار. انقالبات

بنابراین، با خودداری از مداخله ی فعال . کوچک حاکم، خونریزی، سرکوب، قصاوت و از جمله شکنجه بسيار زیادی الزم است
 شخص به هم دست منفعل، - به بهانه ی این که انقالب بی هوده و نامطلوب است–عليه یک ضد انقالب در حال قدرت گيری 

 .ب خونریز ورنج و بدبختی توده ای گسترده تبدیل می شوداگر نه فعال، یک ضد انقال
  

به لحاظ اخالقی نفرت انگيز است، از این لحاظ که رواداری، کمک و شرکت ] هم دست شدن منفعل با ضد انقالب[این وضعيت 
اع از یاری در خشونت و استثمار استثمارشوندگان معنی می دهد، و در عين حال هر نوع توجيه و بهانه تراشی جهت امتن

این وضعيت درعين حال به لحاظ . رساندن به ستم دیدگانی را جستجو می کند که از خود دفاع و برای رهائی تالش می ورزند
سياسی هم مخرب هم نفرت انگيز است و در تحليل نهائی از نقطه نظرایثار ادعائی ناباوران به دفاع از نهادها و اصالحات 

 .دموکراتيک، نابودکننده است
  

ابرت و نوسکه با انگيزه ی ادعائی . در این مورد غم انگيزترین نمونه سوسيال دموکراسی آلمان در پایان جنگ جهانی اول بود
آن ها به کمک . سلسله مراتب ارتش امپراطوری و واحد افسران پروسی را دست نخورده باقی گذاشتند" نجات دموکراسی"

های ارتش را به داوران سياسی -آن ها ژنرال. ر کشور عليه کارگران توطئه کردنداین ارتش ابتدا در برلين و سپس در سراس
بخش قابل مالحظه ای از این . به آن ها اجازه دادند ارتش داوطلب را به وجود آورند و تثبيت کنند. جمهوری وایمار تبدیل کردند

حزب ناسيونال . ) اس. اس(  و واحد رزمی .)آ. اس( ارتش داوطلب همان نيروئی بودند که بعدها کادرهای واحد حمله 
بدین ترتيب آن ها زمينه رشد و سرانجام کسب قدرت به دست . سوسياليست کارگر آلمان از ميان آن ها عضو گيری شدند

سوسيال دموکرات [آن ها . نازی ها را فراهم کردند و نازی ها هم به نوبه ی خود نابودی سوسيال دموکراسی را سبب شدند

www.hks-iran.com



این ) ١٩. (ان می کردند که می توانند جلوی سير قهقرائی و ارتجاع را در چارچوب یک ضد انقالب دموکراتيک سد کنندگم] ها
 اقتصادی سرکوب کامل و نه محدود جنبش توده ای را به هدف –زمانی که تشدید تضادهای اجتماعی : درس تلخ تاریخ بود

 .وکراتيک غالبا به ضد انقالبی بس مقتدرتر وسبعانه تر می انجامدبالفصل طبقه ی حاکمه تبدیل می کند، ضد انقالب دم
  

ماهيت انقالب اغلب با گسترش انفجارگونه ی قهر . این وضعيت تصادفی نيست، بلکه با منطق تاریخی عميق تر خوانائی دارد
فاده از قهر نيست، ماهيت انقالب در سياست به معنی است. این البته درست نيست. و کشتار توده ای شناخته می شود

هرچه .  ساختارهای قدرت اقتصادی یا سياسی حاکم است- و سرانجام سرنگونی-بلکه به چالش طلبيدن رادیکال و کيفی
شمارش مردمی که در حرکات توده ای این ساختارها را هدف قرار دهند گسترده تر باشد، تناسب قدرت ميان انقالب و ارتجاع 

 ایدئولوژیک ارتجاع - بيش تر و درماندگی اخالقی] نيروی انقالب[ی شود و اعتماد به نفس اولی مناسب تر م] به نفع انقالب[
در حقيقت، استفاده گسترده از قهر . توده ها کم تر به استفاده از قهر تمایل نشان می دهند] در نتيجه[افزایش پيدا می کند و

 .برای انقالب در آن فاز مشخص روند تاریخی زیانبار است
  
ا آن چه اغلب، اگر نه هميشه، در مرحله ای از روند انقالبی پيش می آید روی کرد مایوسانه ی رادیکال ترین و مصمم ترین ام

بخش های اردوی حاکمان به قهر است، و هدف به خطر انداختن همه چيز است پيش از آنکه خيلی دیر شده باشد، زیرا آن 
بدین ترتيب، در مقطع تعيين کننده ی رویاروئی انقالب و ضد . اری را دراختيار دارندها هنوز منابع انسانی و مادی انجام چنين ک
توده ها درپاسخ به . البته درجه ی قهر عمدتا به تناسب کلی قوا بستگی دارد. انقالب عموما خصلت قهر آميزی پيدا می کند

ر افتادگی و خلع سالح ضد انقالب مسير پيروزی فروریختگی، از کا. قهر ارتجاع به دفاع از خود مسلحانه روی خواهند آورد
  )٢٠. (پيروزی ضد انقالب به خلع سالح ها بستگی دارد. انقالب را هموار می کند

   
زمانی که بحران به اوج می رسد، هنگامی که مناسبات قدرت همه ی ميانجی های خود را از دست می دهد و به موجودی 

در تحليل نهائی، دولت یک باند : یک انگلس مصداق تجربی خود را نشان می دهدعریان تبدیل می شود، صورت بندی فردر
قدرت دولتی را ) چه در اختيار داشته باشد چه آن را فتح کند (طبقه یا الیه ای که نيروی مسلح را در اختيار دارد . مسلح است
تنها نظاره گر بودن نمی تواند . تشکيل می دهدباز هم این آن چيزی است که درونمایه انقالب و ضد انقالب را . در دست دارد

در تحليل نهائی وحشت و نفرت ناباوران و اصالح طلبان از . جلوی این رودرروئی را بگيرد یا روز پاسخ گوئی را به تاخير اندازد
قالبی آن حفظ وضع موجود زیان کمتری از هزینه ها و پی آمدهای سرنگونی ان: انقالب گزینشی تلویحی را شامل می شود

تاریخی " هزینه های"این گزینش بازتاب محافظه کاری اجتماعی است و نه داوری معقول ترازنامه اثبات شدنی . در بر دارد
 .یعنی هزینه های انقالبات و ضد انقالبات

  
ریانات همه ی ج. هيچ انسان معمولی برای قهر، به مثابه وسيله دستيابی به هدف های اجتماعی خود ارجحيت قائل نيست

 که در کمک -فقط اشخاص بسيار ناسالم. مترقی و سوسياليست باید برای کاهش قهر به پائين ترین سطح ممکن تالش کنند
.  می توانند واقعا از اعمال قهر در مقياس وسيع و حمایت از آن لذت ببرند-به بنای یک جامعه بی طبقه واقعی کامال ناتوان اند

قهر درتعداد هرچه بيش تر کشورها نشانه ی آشکار آنست که، دست کم، در هفتاد تا در حقيقت، نفی رو به افزایش 
فقط کافی است دفاع نسنجيده و بی . هفتادوپنج سال گذشته پيشرفت ایدئولوژیک اخالقی معينی وجود داشته است

 با نفرت همگانی ١٩١٨ا  ت١٩١۴شرمانه ی تقریبا همه ی روشنفکران و سياست مداران پيشتاز غربی از جنگ بين سال های 
  .متوجه پيشرفت آن بشویم] در این زمينه [  فرهنگی را با هم مقایسه کنيم تا -امروزه ی مردم در همان محيط اجتماعی

  
معيارهای دوگانه ی اخالقی هم چنان برمناسبات بين طبقاتی و بين دولتی تفوق کامل دارد، اما مشروعيت استفاده گسترده 

-١٩١٨کمان، دست کم، به شيوه ی منظم و پيگيراز جانب شمار بيش تری از مردم در مقایسه با سال های از قهر از سوی حا
آینده، در واقع حتی بقای فيزیکی بشریت به نتيجه ی این مسابقه بين خود .  زیر سئوال برده می شود١٩٣٩-١٩۴۵ و یا ١٩١۴

ه از یک سو، و ویرانگی واقعی رو به افزایش سالح های روئی مسلحان- در-آگاهی فزاینده ی مردم نسبت به رد ضروری رو
ویران گری فزاینده سالح [نتواند با عمل سياسی موفق دومی ] خودآگاهی[اگر اولی . موجود و آتی، از دیگر سو، بستگی دارد

 . خواهد کردرا از ميان ببرد، دومی سرانجام نه تنها اولی بلکه زندگی بشر بر روی زمين را نابود] های موجود و آتی
  

. اما چنين عمل سياسی فقط می تواند انقالبی باشد و در نتيجه به معنی استفاده، حداقل، محدود از نيروی مسلح است
باور به امری به جز این، به معنی باو به این نکته است که حاکمان اجازه می دهند، بدون استفاده از سالح هائی که در اختيار 

این به معنی انکار تهدیدی است که از جانب هر ضد انقالب قهاری .  مسالمت آميز خلع سالح شونددارند، به شيوه ی کامال
این باور براین فرض بنا شده است . چنين باوری در پرتو تجربه تاریخی کنونی کامال واهی و خيال پردازانه است. در ميان است

این را به زندانيان گتوی ورشو و . دل نمایندگی می کنندکه طبقات و اقشار حاکمه را همواره ليبرال های خيرخواه معت
آشویتس بگوئيد، این را به ميليون ها قربانی در جاکارتا بگوئيد، این را به جمعيت تحت ستم غير سفيدپوست افریقای جنوبی 

 به شرکت کنندگانی که در بگوئيد، این را به ملت های اندونزی، به کارگران و دهقانان شيليائی و السالوادوری بگوئيد، این را
انتفاضه به قتل رسيدند بگوئيد؛ و به ميليون ها ميليون قربانيان ارتجاع و ضد انقالب طی جنگ های استعماری در قرن نوزدهم 
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روئی با آن سابقه ی دهشتناک از هر نوع عقب -یا-وظيفه ابتدائی اخالق بشری حکم می کند که در رو. و کمون پاریس بگوئيد
اجتناب کرد و با تمامی نيروی الزم به یاری ستم دیدگان، استثمارشوندگان، تحقيرشدگان ) مجدد( خصوصی سازی نشينی به

] در مبارزه برای رهائی[چنين کاری در نهایت از فرد شرکت کننده . و پایمال شدگان پرداخت و برای رهائی آن ها مبارزه کرد
، به شرطی که پای هيچ مصالحه ی رئال پوليتيک کاذب نرود و قانون شخص انسان تر یعنی خوشبخت تری به وجود می آورد

هميشه و در همه جا عليه هر نوع وضعيت اجتماعی و سياسی مبارزه کند که انسان ها را مورد : زیر را موکدا رعایت کند
 .استثمار و ستم قرار می دهد

  
  
  امکان انقالب در غرب- ٣
  

 اقتصادی واقعی موجودی رخ -اریخی واقعی اند و هميشه در شکل بندی های اجتماعیانقالبات و ضد انقالبات فرایندهای ت
هيچ دو کشوری در جهان دقيقا مشابه یک دیگر نيستند، اگر فقط به . می دهند که همواره از مشخصات ویژه ای برخوردارند

. تاریخ ویژه هریک از آن هاستاین دليل که طبقات اجتماعی اصلی آن ها و فراکسيون های عمده ی این طبقات محصول 
عام ریشه در منطق انقالبات دارد، همان طور . بنابراین ماهيت هر انقالبی بازتاب دهنده ی ترکيب بی نظير عام و خاص است

خاص بر آمده از ویژگی هر یک از مجموعه مناسبات توليدی و مناسبات قدرت سياسی خاص در . که پيش تر نشان داده شد
 . در لحظه ی مشخص و با تضادهای درونی و تشدید این تضادها همراه با پویائی ویژه ی آن ها استیک کشور معين،

  
نشان دهنده ی تالش آگاهانه ی انقالبيون است، به طوری که بتوانند با فعاليت های سياسی ) ٢١(یک استراتژی انقالبی 

این ستم دیدگان و .  و استثمارشوندگان اثر بگذارندخود بر نتایج فرایندهای عينی انقالبی به نفع پيروزی ستم دیدگان
بنابراین، استراتژی انقالبی . استثمارشوندگان در دنيای امروز اساسا پرولتاریای مزدبگير، متحدان آن و دهقانان تهی دست اند
این [عنی آنست که این به م. می باید به نوبه ی خود استراتژی ویژه ای باشد که حداقلی از شانس موفقيت را داشته باشد

سه "می توانيم از فرمول . باید با واقعيت اجتماعی متنوعی خوانائی داشته باشد که بر دنيای امروز غلبه دارد] استراتژی
انقالب پرولتری در کشورهای : جهت مشخص کردن وظائف استراتژیک متفاوت یعنی به طور کلی" بخش انقالب جهانی

و " جهان سوم" ملی، ضد امپریاليستی و سوسياليستی در کشو های به اصطالح -اتيکامپریاليستی، انقالب مرکب دموکر
هر یک از این انقالبات را به نوبت  ). ٢٢(انقالب سياسی در شکل بندی های اجتماعی پسا سرمایه داری استفاده کنيم 

 .بررسی می کنيم
   

بسياری . تراتژی انقالبی ایراد شدیدی گرفته شده استدر مورد کالن شهرهای صنعتی سرمایه داری، به امکان موثر بودن اس
همين طور هم اضافه می کنند که . از ناباوران و رفورميست ها از خود ابائی ندارند که ادعا کنند که انقالبات بيهوده و زیانبار اند

انتظار آن ها بودن کامال خيال انقالبات در این کشورها غير ممکن است، درهر حال اتفاق نمی افتند و اميد به آن ها ویا در 
 .پردازی است، واین که تالش برای تدارک آن ها یا حمایت از آن ها اتالف کامل وقت و انرژی است

  
که هنوز هم (اولين فرضيه .  گذاشته شده است- و اساسا متناقض-این شيوه ی استدالل اساسش بر دو فرضيه متفاوت

مورد انقالب سال . مندی تاکنون در یک کشور امپریالستی اتفاق نيافتاده استمبين آنست که هيچ انقالب ظفر) صادق است
اما . ترکيب بی نظير کم توسعه یافتگی و امپریاليسم بوده است] ثمره ی[ردی استثنائی می دانند که  روسيه را مو١٩١٧

وقتی بپذیریم که . غيرمنطقی و حتی کودکانه است که فقط انقالباتی را به رسميت بشناسيم که به ثمر رسيده اند
بی تردید نتيجه گيری منطقی برای یک فرد فرایندهای انقالبی در قرن بيستم در کشورهای امپریالستی وجود داشت، 

انقالبی بررسی دقيق آن هاست، به طوری که بتواند مسيری را ترسيم کند که وقتی در آینده انقالبی به وقوع پيوست، 
بحران ها و فرآیند ) (٢٣(فرض دوم براین مبناست که هرآن چه باعث انقالبات در گذشته شد . شکست آن غيرمحتمل شود

 اقتصاد سرمایه داری و دموکراسی -فرض بر این است که جامعه ی بورژوائی . هرگز اتفاق نخواهد افتاد) بیهای انقال
که در آینده قابل پيش " ادغام کرده اند" به درجه ای از ثبات رسيده و توده ی مزد و حقوق بگير را آن اندازه در خود -پارلمانی

کارکرد آشکار آن ( فرض که در دوران شکوفائی پس از جنگ غلبه داشت این) ٢۴.(بينی به چالش جدی کشيده نخواهند شد
افزایش غيرقابل انکار استاندارد زندگی و امنيت اجتماعی بود و این پی آمد جانبی آن شکوفائی پس از جنگ برای پرولتاریای 

ا حدودی در بریتانيا در اوائل دهه و ت( و پی آمدهای بالفصل آن، دست کم، در جنوب اروپا ١٩۶٨ماه مه ] جنبش[در ). غرب بود
این فرض به دنبال عقب نشينی پرولتاریا عمدتا به موضع مبارزات دفاعی پس از . به طور جدی به چالش گرفته نشد) هفتاد
 . در کشورهای متروپل اعتبار زیادی کسب کرد١٩٧۴ -٧۵سا ل 

  
 که به لحاظ تاریخی درستی یا نادرستی آن ثابت ظاهرا این در واقع یک پيش گوئی است. باید اساس پرسش را درک کرد

این فرض به هيچ وجه حقيقت بی چون و چرا نيست، و چيزی نيست جز یک فرضيه ی قابل بحث و بررسی که . خواهد شد
تناقضات : گونه ای از گرایشات اصلی تکوین سرمایه داری در بخش پایانی قرن بيستم را طرح کرده است که عبارت است از

 .در اجتناب از بحران های انفجاری اگر نه فاجعه بار] سرمایه داری[یابنده و توان نظام کاهش 
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این فرض در این مفهوم شباهت چشمگيری با فرض قابل بحث و بررسی روایت کالسيک رفورميسم دارد، یعنی رد چشم انداز 

را مطرح می کند، به طور " بحث رویزیونيسم" برنشتاین در کتاب خود که . روایت برنشتاین: انقالبی و استراتژی انقالبی
را پيش فرض قرار می دهد و آن را به مثابه ی مقدمه ] سرمایه داری[ آشکاری کاهش عينی و فزاینده تضادهای درونی نظام 

 .هرچه بحران های سرمایه داری کمتر باشد، گرایش به جنگ هم تقليل می یابد: نتيجه گيری های رفورميستی خود می آورد
روزا لوکزامبورک در  ) ٢۵. (هرچه دولت های خودکامه کمتر باشد، درگيری های خشونت آميز در جهان کاهش می یابد

 ١٩٠۵و زمانی که کائوتسکی تحت تاثير انقالب . پاسخی موجز و مختصر به او گفت که دقيقا عکس این قضيه صادق است
ر شد و آموزگار بی چون و چرای لنين، روزا لوکزامبورک و تروتسکی روسيه از هر زمان دیگری به مارکسيسم انقالبی نزدیک ت

صریحا چشم انداز فاجعه های گریزناپذیری که سرمایه داری موجب آن ها می شود را به مثابه ی یکی از ستون ) ٢۶(بود،
ه ها از نظرش هرچه زمانی که با مارکسيسم انقالبی فاصله گرفت، این فاجع ) ٢٧. (های اصلی مارکسيسم انقالبی پذیرفت

  )٢٨. ( بيش تر غيرمحتمل شدند یعنی شروع کرد هم نظرشدن با فرضيه قابل بحث و بررسی وجدآميز برنشتاین
         

 و بعد از آن، فاشيسم، هيروشيما، جنگ ١٩٢٩سابقه ی تاریخی برمالکننده چيست؟ دو جنگ جهانی، بحران اقتصادی سال 
و بيماری در جهان سوم، فاجعه زیست محيطی کنونی، رکود اقتصادی طوالنی جدید، های استعماری بی شمار و گرسنگی 

 و نه ١٩٠٧نه برنشتاین وتاریخ صحت نظر کائوتسکی . اشاره نمی شود که این روزا لوکزامبورک بود که صحت نظرش ثابت شد
عروف ژان ژورس از هر زمان دیگری درست امروزه فرمول م.  را ثابت کرد١٩١۴در سال" اولترا امپریاليسم"کائوتسکی معتقد به 

این ) ٢٩. ( این که سرمایه داری متاخر همانند ابر طوفان زا پی درپی حامل بحران ها و فاجعه های ناگوار است: تر می نماید
 -  آشکار به این معنی که شواهد محکم تاریخی به مدت سه ربع قرن صحت آن ها را به اثبات رسانده است-حقيقت آشکار 

مانی که تلویحا گفته شود که مارکسيست های انقالبی فاجعه های مداومی را هر ساله و در هرکشور امپریاليستی پيش ز
یک گروه تندرو به کنار، مارکسيست های جدی هرگز . شود-گوئی یا پيش بينی می کنند، به کاریکاتور بی معنائی تبدیل می

. کشورهای مشخصی مرتکب تحليل اشتباه و ارزیابی نادرست نشده اندچنين موضعی را اخد نکرده اند، و هرگز در خصوص 
 به این سو را به گونه ی معقولی ١٩١۴اگرکسی پيچيدگی های بحران اقتصادی،اجتماعی و سياسی در غرب و ژاپن از سال 

روپل است، مبارزاتی که گهگاه تجزیه و تحليل کند، برآیند آن ایستار غليانات ادواری مبارزات توده ها در پاره ای از کشورهای مت
از نظر ما سازوکارهائی که در آن راستا عمل می کنند امروزه هم همانند . روندهای انقالبی را در برنامه خود ملحوظ داشته اند

 زحمت اثبات این که قضيه دیگر. دوره افت تاریخی وجه توليد سرمایه داری کارآئی دارد که مارکسيست ها ارزیابی کرده بودند
 متفاوت است، اگر ١٩٣۶چنين نيست بر عهده ی کسانی است که معتقدند جامعه بورژوای امروزی به نوعی از پایه با سال 

 .هنوز برهان قانع کننده ای در آن خصوص ندیده ایم.  سخنی به ميان آورده باشيم١٩۶٨نخواهيم از جامعه سال 
  

ر کشورهای امپریاليستی منطقا به شناسایی جایگاه انقالبات ممکن مفهوم انفجارهای انقالبی محتمل ادواری و نه مداوم د
کيفی مبارزات و تجارب توده ای زمان های " فراگشتار" شناخت این جایگاه، این انقالبات را اساسا . در غرب منتهی می شود

لکه بر تجربه خيزش های پيشا را نه مبتنی بر گمانه زنی یا خيال خام ب" زود رس" ما اغلب این روند . غيرانقالبی می داند
بنابر این می توانيم خود را به خالصه کردن این فرایند در  ) ٣٠.( انقالبی و انقالبی می دانيم که واقعا در غرب اتفاق افتاده اند

 سياسی، یک اعتصاب عمومی، یک اعتصاب -اعتصابات توده ای، اعتصابات عمومی: سلسله رویداد های زیر محدود کنيم
نشسته، هم آهنگی و تمرکز کميته های اعتصاب که به روش دموکراتيک انتخاب شده اند، دگرگونی اعتصاب عمومی عمومی 

که در آن کميته های اعتصاب با برعهده گرفتن کارکرد های دولت در درجه نخست در " فعال"به اعتصاب عمومی " منفعل"
 دسترسی به ارتباط از راه دور، دسترسی به حساب های کنترل حمل و نقل عمومی،(بخش عمومی و مالی آغاز می کنند 

کميته های [بانکی و حساب های پس انداز که به اعتصاب کنندگان محدود می شود، خدمات درمانی رایگان تحت همان مقام 
 همگی نمونه هائی هستند از دست" اعتصاب کنندگان"، به موازات آن تدریس معلمان در مدارس تحت مسئوليت ]اعتصاب

این وضعيت به موقعيت قدرت ). بيرون می آید" فعال"اندازی به قلمرو کارکردهای شبه دولتی که از دل یک اعتصاب عمومی 
 .دوگانه ی عملی عمومی منتهی می شود که با برآمد دفاع از خود توده ها همراه است

  
ایتاليای : ه ها در غرب آشکار شده استاین سلسله رویدادها گرایشاتی را تعميم می دهد که در نقطه اوج مبارزات تود

 در فرانسه، ١٩۶٨ در ایتاليا، مه ١٩۴٨ در فرانسه، جوالی ١٩٣۶ در اطریش، ژوئن ١٩٢٧، جوالی سال ١٩٢٠شمالی در سال 
هم  ) ٣١(دیگر تجارب اعتصاب عمومی . ١٩٧۴-٧۵ در ایتاليا و مراحل تعيين کننده ی انقالب پرتقال در سال ١٩۶٩" پائيز داغ"

هرچند .( را شامل می شود١٩٣۶- ١٩٣٧سال) مخصوصا کاتالونی( واسپانيای ١٩٢٠سلسله رویدادهای مشابهی را درآلمان 
بر زمينه ی اجتماعی بسيار متفاوت، گرایش پرولتاریای صنعتی به عمل به همان مفهوم عام در موقعيت های انقالبی را می 

 ). مشاهده کرد١٩٨٠-٨١ و لهستان ١٩۶٨-۶٩، چکسلواکی سال١٩۵۶توان در مجارستان سال 
   

چنين نظری در باره ی رفتار انقالبی پرولتری در کشورهای امپریاليستی حل مساله ای را آسان می کند که از آغاز قرن 
رابطه ی بين مبارزه : مساله از این قرار است. بيستم به بعد به دغدغه ی فکری مارکسيست های انقالبی تبدیل شده است

پاسخی که روزا لوکزامبورک در همان شروع این . و تدارک انقالب)  دموکراتيک -رفورم های اقتصادی و سياسی(ورم برای رف
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تفاوت بين اصالح طلبان و انقالبيون به هيچ وجه این  ) ٣٢. (بحث ارائه داد هم چنان درستی و اعتبار خود را حفظ کرده است
] دستيابی[در مبارزه برای : سهل است. صالح طلبان برای اصالح مبارزه می کنندنيست که انقالبيون اصالح را رد می کنند و ا

به همه ی اصالحاتی که با نيازها و دلمشغولی های توده ها خوانائی دارد، انقالبيون مصمم ترین و کارآترین مبارزا ن به شمار 
 : را می توان این گونه خالصه کردبنابراین تفاوت واقعی بين اصالح طلبان و مارکسيست های انقالبی. می روند

  
سوسياليست های انقالبی بدون رد یا به حاشيه راندن ابتکارات قانونی، مبارزه برای رفورم از طریق فعاليت های گسترده  -١

 .و کامل فراپارلمانی را در اولویت قرار می دهند
   
 سياسی، از این که خود را به اصالحات -اعی سوسياليست های انقالبی بدون نفی ضرورت توجه به تناسب قوای اجتم-٢

قابل قبول بورژوازی یا بدتر از آن به اصالحاتی محدود کنند که بنيان مناسبات اجتماعی و سياسی قدرت را در هم نریزد، 
به همين دليل است که اصالح طلبان هرگاه که نظام دچار بحران می شود مبارزه ی آن ها برای اصالح . اجتناب می کنند

چنين مبارزاتی را درک می " بی ثبات کننده"ضعيف تر و ضعيف تر می شود، زیرا آن ها هم همانند سرمایه داران راستای 
از نظر انقالبيون مبارزه در راه نيازها و منافع توده ها و نه دفاع از نيازها یا منطق نظام یا حفظ اتفاق نظر با سرمایه داران . کنند

 .در اولویت قرار دارد
   
انقالبيون، برعکس، به توده .  از منظر اصالح طلبان محدود کردن یا از ميان بردن مصائب سرمایه داری روندی تدریجی است-٣

 گاهی به تهدیدی – از -ها اجتناب ناپذیری بحران ها را می آموزند و این که بحران ها انباشت تدریجی اصالحات را قطع و هر
 .اقعی آن ها تبدیل می شوندبرای نفی آن ها یا از بين بردن و

   
گرایش اصالح طلبان بر این امر استوار است که مانع همه شکل های کنش مستقيم توده ها شوند یا حتی سرکوب کنند،  -۴

انقالبيون، برعکس، به گونه منظم از . گرایش هائی که از نهادهای بورژوایی فراتر می رود یا آن ها را تهدید می کند
د سازماندهی توده ها، حتی در مبارزات روزمره ی آن ها برای اصالحات بالواسطه بدون در نظر گرفتن پی خودفعاليتی و خو

آن ها، پشتيبانی و در راه بسط و شکوفائی شان تالش می کنند؛ و بدین ترتيب سنت و تجربه " بی ثبات کننده ی"آمدهای 
داری موقعيت قدرت دوگانه، زمانی یاری می رسانند که مبارزات مبارزه توده ای گسترده تری را به وجود می آورند، و به پدی

از این رهگذر آن نوع انقالبات پرولتری که در باال ترسيم شد را می .  اتفاق می افتد– یک اعتصاب عمومی -توده ای عمومی
 . یا حتی غير انقالبی دانست مبارزات گسترده تر توده ها برای اصالحات در دوران پيشا انقالبی-توان حاصل اندام وار یا اوج

   
مارکسيست های انقالبی مبارزه برای اصالح را با تبليغ . اصالح طلبان معموال خود را به تبليغ اصالحات محدود می کنند – ۵

آن ها به توده ها مصائب نظام را می آموزند و از سرنگونی انقالبی . مداوم و منظم مبارزه ی ضد سرمایه داری تلفيق می کنند
صورت بندی و مبارزه برای خواست های انتقالی در این جا نقشی کليدی دارد که درعين حال که با . آن طرفداری می کنند

 .نيازهای توده ها منطبق است، اما در چارچوب نظام تحقق پذیر نيست
   

که دلبستگی آشکار پرولتاریای در غرب کم بها دادن جدی به مانعی نيست " انقالب واقعا امکان پذیر" آیا چنين دیدی درمورد 
غرب به دموکراسی پارلمانی در راه سرنگونی نهادهای بورژوازی به وجود آورده است و بدون از بين بردن آن ها هيچ انقالب 

 .ظفرمندی ممکن نيست ؟ به گمان من چنين نيست
  

ای دموکراتيک به هيچ وجه به در درجه ی نخست، جنبه های بسياری از دلبستگی مشروع توده ها به حقوق و آزادی ه
این دلبستگی، با استفاده از صورت بندی روشنگر تروتسکی، . معنی دلبستگی آن ها به نهادهای دولتی بورژوائی نيست

هرچه خودفعاليتی، خود بسيجی و خود  ) ٣٣( عبارت است از هسته های دموکراسی پرولتری در دولت بورژوائی 
خود فاصله می " بورژوائی"اشد، پروانه ی قدرت دموکراتيک کارگران بيش تراز پيله ی تولد سازماندهی توده ها گسترده تر ب

قدرت حاکميت " هسته عریان"روئی فزاینده بين -در-مساله اساسی عبارت خواهد بود از رو. گيرد و خود را نشان می دهد
های دموکراتيکی که آن ها خود کنترل می و دلبستگی توده ها به نهاد) دولت مرکزی، دستگاه سرکوب وغيره (بورژوائی 

 .کنند
  

در درجه دوم، هيچ دليلی درکار نيست که به شيوه ی مطلق و جزمی با ارگان های قدرت مستقيم کارگران و توده ها و ارگان 
گی کارگران و شوراهای مردمی و همآهن. هایی که در نتيجه ی حق رای همگانی یکپارچه به وجود آمده اند، مخالفت کرد

می توانند شکل های موثرتر و ) در سطح کنگره های شورائی محلی، منطقه ای، ملی،و بين المللی(متمرکز آن ها 
بنابراین اگر رد . دموکراتيک تر اعمال قدرت اجتماعی، اقتصادی و سياسی مستقيم ميليون ها زحمتکش را ممکن سازند

هر وقت و هر کجا .  است بالهت ضد پارلمانی را نيز مردود بدانيمبالهت پارلمانی ضرورت دارد، به همان اندازه هم ضروری
 مثل مورد مجارستان، لهستان و -توده ها با حق رای همگانی خواستند نوع ارگان های پارلمانی قدرت را داشته باشند

شوند، یعنی تا ) سوویت ها(ها ضرورتی ندارد که این ارگان ها جایگزین شورا.  انقالبيون موظف اند آن رای را بپذیرند-نيکاراگوئه
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آن جائی که توده ها با تجربه ی خود آموخته اند که شوراهای شان می تواند حقوق دموکراتيک و قدرت واقعی بيش تری از 
گسترده ترین دموکراسی پارلمانی برای شان فراهم کند، و تا آن جائی که تقسيم دقيق کارکردی کار بين ارگان نوع شورایی 

 .و نوع ارگان های پارلمانی به قانون اساسی ای تحت شرایط قدرت کارگران فرا بروید) نوع شوروی سابقسویت های (
  

تفاوت اساسی بين دموکراسی پارلمانی . البته نهادهای شورایی را نيز می توان و باید براساس حق رای همگانی انتخاب کرد
دموکراسی پارلمانی اساسا . ی کارکرد آن ها سراغ باید گرفتو دموکراسی شورائی را نه در نحوه ی انتخاب که در شيوه 

. دموکراسی نمایندگی است، یعنی دموکراسی غيرمستقيم است و تا حد زیادی به حوزه ی قانونی محدود می شود
 دموکراسی شورایی عيار بسيار باالتری از دموکراسی مستقيم را در بر دارد از جمله این که انتخاب کنندگان نسبت به

برای پاسخ [به همراه دارد و انتخاب کنندگان حق دارند آن ها را " تعهد و الزام "برخوردار اند که " حقی"نمایندگان خود از 
افزون برآن، دموکراسی شورایی به معنی سطح باالئی از وحدت کارکرد های قانونی و اجرائی . هر آن فرا بخوانند] گوئی

.  در واقع اکثریت شهروندان را قادر می سازد وظائف حکومتی را به عهده بگيرنداست که در تلفيق با اصل گردشی بودن
یکی از ویژگی های اساسی . برگزاری مرتب مجامع همراه با تقسيم مهارت ها نيز در خدمت همان هدف قرار دارد

دی را به محيط های دموکراسی شورایی این است که تجلی دموکراسی توليد کنندگان است، یعنی تصميم گيری های اقتصا
پيوند می زند و به کسانی که کار می کنند در ) در سطوح محلی، منطقه ای و سطح شعبه ها( کار و محيط های فدراتيو کار 

چرا کارگران باید موظف باشند فداکاری کنند، . مورد حجم کار و ميزان توليدات و خدمات شان حق تصميم گيری اعطا می کند
بدنی خود را صرف محصول بيش تر کنند زمانی که عموما از این احساس برخوردارند که این کوشش وقت و اعصاب و قدرت 

های اضافی به نفع آن ها نيست و به هيج وجهی نمی توانند درباره توزیع ثمره ی کار خود تصميم بگيرند؟ اگر سخنی از 
دموکراسی توليد . تصاد بوروکراتيک دستوری استاقتصاد در کليت آن در بين نباشد که مشخصه ی بازار سرمایه داری و اق

 .برای توليد به نظر می رسد) احساس مسئوليت(کنندگان هرچه بيش تر تنها راه غلبه بر کم شدن انگيزه 
  
  
  : ترجمه بخشی از مقاله است از کتاباین

Mandel, E., Revolutionary Marxism and social reality in the 20th century: collected essays, ed. and 
with an introd. by Steve Bloom, Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press, 1994, pp. 179-206 

   
 زیر نویس ها

   
اگر " انقالب از باال"دقيقا به این دليل که مفهوم مارکسيستی انقالب در برگيرنده ی ُبعد ضروری کنش توده هاست، مفهوم  -١

رفورم های ژوزف دوم .  را بکار برده است و البته معنای نسبتا محدودی دارد، آن چنان که باید دقيق نيستچه انگلس نيز آن
انقالب می جی در "، اتحاد آلمان به دست بيسمارک، ]در روسيه[در اطریش، الغاء نظام فئودالی به دست تزار الکساندر دوم 
ای رادیکال از باال برای جلوگيری از انقالب از پائين انجام گرفته شده ژاپن همگی تالش های تاریخی است که از طریق رفورم ه

نسبت موفقيت یا شکست این انقالبات در رابطه با هدف تاریخی که داشته اند، می باید در هر مورد مشخص تجزیه و . است
باچف در اتحاد شوروی امروزه به همين امر را می توان با در نظر گرفتن شرایط متفاوت در مورد مسير رفورم گور. تحليل شود
 .کار گرفت

     
 . در پاریس منتشرشد١٧٨٩بود که از پایان ماه اوت " رولوسيون دو پاری " این لطيفه مجله ی هفتگی  -٢
   
 .١٩٧٨. نيویورک . شارپ ، وایت پلينز. ای. ام . اثر برینگتون مور " پایه های اجتماعی اطاعت و عصيان " نگاه کنيد به -٣
   
چنين بود وضعيت طی روزهای پيش از سرنگونی شاه در خيابان های تهران، صحنه ی تماشائی که به علت رویدادهای  -۴

 .بعدی در ایران به فراموشی سپرده شد
  
طبقه حاکم می تواند تالش کند .  این امر به طور خود به خودی از تالشی و خلع سالح ارتش پيشين حاصل نمی شود-۵

دیدی را به جای ارتش قدیم بگمارد، همان گونه که پس از سقوط باتيستا در کوبا و سوموزا در نيکاراگوئه ارتش بورژوائی ج
 .چنين تالشی، البته بدون موفقيت، صورت گرفت

  
، بی ثباتی جامعه ی "انقالب سفيد "مجموعه ی : شایع است از این قرار است) ایران(توضيحی که پيرامون سقوط شاه  – ۶

 . و وحشيگری ساواکسنتی ایران
  
 عبارت بود از پوسيدگی تزاریسم و وزن انگلی فوق العاده باالی استثمار ١٩١٧ در روسيه علت انقالب فوریه تا مارس -٧

های ناشی از -عواملی که آغازگر آن انقالب بود، عبارت بود از شورش. دهقانان بر تکامل همه جانبه ی اقتصادی روسيه

www.hks-iran.com



این وضعيت توضيح دهنده ی به وجود آمدن . راد که قزاق ها از سرکو ب شان خودداری ورزیدندگرسنگی زنان کارگر پتروگ
با .  اتفاق افتاده بود١٩٠۵نوعی اتحاد واقعی بين طبقه ی کارگر و دهقانان بود که عکس وضعيتی بود که طی سرکوب انقالب 

 سياسی ویژه ی روسيه -نظم اجتماعی. ا وجود دارداین همه، رابطه ی دیالکتيکی عميق تری بين ساختار و ترکيب رویداده
ی تزاری تعيين کننده ی شرکت آن در جنگ جهانی اول و نشان دهنده ی ناتوانی فزاینده ی آن در پرداختن به شروط مادی و 

ری شدت این ناتوانی به نوبه ی خود بحران اجتماعی را به نحو شگفت آو. سياسی الزم در پيشبرد یک جنگ موفقيت آميز بود
بخشيد و به کمبود مداوم مواد غذائی، شورش های ناشی از گرسنگی و در نتيجه به روزهای تعيين کننده ی شروع انقالب 

 ازجمله انقالبات ناموفقی چون انقالب ماه مه - برای درک لحظات انقالبی دوران معاصر.  منتهی شد١٩١٧ مارس سال –فوریه 
جای آن دارد که آن چه در فرانسه در اوج خيزش توده ای .  وتحليل چند جانبه نياز است به یک چنين تجزیه– در فرانسه ١٩۶٨

و عامل آغازگر شورش دانشجوئی در پاریس را باید بر . و اعتصاب عمومی رخ داد را، علی رغم شکست آن، یک انقالب بدانيم
مورد مطلب مفيد بررسی ارزنده ی جامعه در این . متن بحران ساختاری عميق تر مناسبات اجتماعی و سياسی بررسی کرد

اندازهای توسعه ی - علل و چشم: جنبش های جدید اجتماعی در غرب"کلوپين است تحت عنوان . شناس روسی، الکس دی
 .که تجزیه تحليل های مارکسيستی غربی را تکميل می کند" آن ها

     
وندهای این منافع با آگاهی سياسی از یک سو و با بحران  در روسيه منافع مادی قزاق ها به عنوان فرزندان دهقانان، پي-٨

ها در لحظه و محل -انفجاری روابط توليدی در حومه ی کشور از دیگر سو، همگی توضيح دهنده ی تغيير مشخص رفتار قزاق
 .معين است

  
اما این امر واقعی بودن . شدالبته امکان دارد که این شروع ناگهانی فقط موقت باشد و تنها چند هفته یا چند ماه طول بک -٩

های نوامبر و دسامبر - چنين اتفاقی در ماه- و نه فقط آن جا بلکه مخصوصا در برلين–درآلمان . فروپاشی را کاهش نمی دهد
در حقيقت، اخيرا تایيد شد که در آن .  پيش آمد١٩۶٨ماه مه سال ] شورش[ در فرانسه چنين وضعيتی در اوج .  رخ داد١٩١٨

ژنرال دوگل در اثر اعتصاب عمومی : ل دوگل نتوانست به ژنرال ماسو، فرمانده ارتش فرانسه در آلمان، تلفن بزندلحظه ژنرا
یک زن متصدی تلفن که ژنرال دوگل باالخره . موثری که وجود داشت کنترل خود بر کل سيستم ارتباط دور را از دست داده بود

این ها هستند . تصميم کميته ی اعتصاب دست باال را پيدا کرد. چی کردموفق شد با او تماس بگيرد ، از دستور او سرپي
 .از جنس این هاست که انقالبات پرولتری ساخته ميشود.قهرمانان گمنام انقالب

   
 .١٩٨٨و مصاحبه با استامپا سرا در هشتم اوت سا ل  ) ١٩۶٨( نوشته ی ادوارد لوتواک " تکنيک کودتا"نگاه کنيد به  -١٠
  
ین همه، اسپينوزا که خود نسبت به پی آمد انقالبات بدبين بود، بيش از یک قرن پيش از آنکه ابتدا حق مردم به  با ا– ١١

انقالب در مقدمه اعالميه استقالل امریکا و سپس در منشور حقوق مردان و شهروندان فرانسه تثبيت شود، به طور آشکاری 
 می دانيم، قانون اساسی یوگسالوی امروزه تنها قانونی است که نه تنها تا آن جا که ما. حق مردم به انقالب را اعالم کرد

را شامل می شود بلکه به آن وظيفه ی انقالب کردن تحت شرایط مشخصی را اضافه ] حق مردم به انقالب[آشکارا آن حق 
 .می کند

  
يرا هم این اصل جزمی با پيدایش اخ. اصلی بشر بر پایه ی خرافه ی گناه اوليه گذاشته شده است" گناه "اصل جزمی  -١٢

گرایش پاره ای از . طبق این مکتب بشرعموما خصلت پرخاشگری دارد. مکتب کنراد لورنتس ظاهر علمی به خود گرفته است
روان شناسان معروف تر، در درجه اول . روان شناسان این است که این مکتب را به گرایش بشر به خود تخریبی تعميم دهند

، عشق )اروس و تاناتس (، خاطر نشان می کنند که ذات بشر گرایش به همکاری و گرایش به خودتخریبی زیگموند فروید
 زیستی کشتن غالب بود، نوع –اگر در ذات بشر به جای گسترش موثر جمعيتی . ورزیدن و کشتن، را با هم ترکيب می کند
 .بشر مدت های مدیدی بود از ميان رفته بود

  
اگر من به : " یک فيلسوف یهودی به نام هيلل تناقض بدبينی فرد را مختصرا این گونه توضيح داد دو هزار سال پيش- ١٣

فکرخودم نباشم، چه کسی می تواند باشد؟ و اگر من فقط به فکر خودم باشم، پس من چه موجودی هستم؟ و اگر حاال به 
ور مطلق این مشکل را حل کند ولی نتوانست کانت تالش کرد به کمک دست". فکر خودم نباشم، پس کی می توانم باشم ؟ 

نگاه کنيد به درک او از انقالب .( دستور مطلق را به روش قانع کننده ای در مورد درگيری های اجتماعی مورد استفاده قرار دهد
خوار و راه حل این مشکل را مارکس با دستور مطلق خود در مبارزه عليه تمامی شرایط اجتماعی یافت که بشر را ) فرانسه

 .کند-بی مقدار می کند، به او ستم روا می دارد و از خود بيگانه اش می
  
آن ها بکه مک شخص بناروتی الهام بخش آگوست بالنکی در . طرفداران تداوم انقالبی تعداد معدودی از پيروان بابف بودند -١۴

البته . بی در دهه ی سی قرن نوزدهم شداین اثر موجب پيدایش یک سازمان انقال. شدند" جامعه ی فصل ها: "نوشتن اثرش
  .حدود چهل سال سازمان های انقالبی سازمان یافته بسيار اندکی وجود داشت که طی یک قرن شاهد پنج انقالب بود
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از وقيح ترین اژدها کشان ) ١٩٨٧پاریس، پرین سال " هزینه ی انقالب فرانسه(" رنت سدیلوت . این بحث البته ادامه دارد -١۵
بر مال کننده ی سفسطه هائی . ر است که جنگ درست و حسابی عليه انقالب فرانسه را پس از دو قرن ادامه می دهداخي

که ا ستداللش را برآن پایه گذاری کرده است، این حقيقت است که او قربانيان ضد انقالب و در درجه ی نخست قربانيان جنگ 
پيش از انقالب [ با جنگ های سلسله های گذشته " هزینه ها" اما این . کندهای ناپلئون را به هزینه های انقالب اضافه می 

 .ویرانی یک چهارم آلمان، قحطی بزرگ در فرانسه در آغاز قرن هيجدهم و غيره و غيره: مقایسه می کند] فرانسه
  
او ترکيب بی نظيری بود از . مائو لنين نبود. روست-در-گنجاندن دنگ شيائوپينگ در این فهرست البته با چالشی جدی رو - ١۶

بنابراین، دنگ سيائو پينگ علی رغم گرایشات جناح راستی فراوانی که در سياست . ویژگی های معينی از لنين و استالين
 .های خود داشت را نمی توان همتای ترميدوری استالين انقالب چين دانست

  
برای این که فرایند انقالب . مداوم بود که تروتسکی تدوین کردقانون انقالب "اتفاقا این یکی از پایه های عينی دومين  - ١٧

 .پس از این که شروع به فروکش کردن می کند، ادامه یابد باید مرکز جاذبه اش به انقالب دیگری منتقل شود
  
ه،  در روسي١٩١٧کودتای شکست خورده ی کورنيلف در اوت:  نمونه های کالسيک کودتاهای شکست خورده عبارتند از– ١٨

 در کاتالونيا، مادرید، ١٩٣۶ فاشيستی اسپانيا در ژوئيه – و قيام نظامی ١٩٢٠کودتای کپ فن لوتویچ در آلمان در سال 
 .والنسيا، ماالگا و کشور باسک و غيره

         
یک ضد انقالب دموکراتيک ضد انقالبی است که تالش می کند ویژگی های اساسی دموکراسی بورژوائی از جمله  -١٩
بش توده ای قانونی کارگری، حق رای همگانی و مطبوعات آزاد در سطح گسترده را پس از سرکوب تالش های کارگران جن

البته ابرت، نوسکه و شرکا در عين حالی که انقالب آلمان را سرکوب می . برای فتح قدرت و مسلح کردن خود، حفظ کند
بردند، احزاب سياسی را ممنوع کردند، روزنامه ها را تعطيل کردند، کردند، به طور منظم آزادی های دموکراتيک را از ميان 

ابرت در . اعتصاب کنندگان را احضار کردند و حتی اعتصابات را غيرقانونی اعالم کردند تا بتوانند دولت بورژوائی را حفظ کنند
وغ پردازی پرداخت و انکار کرد که به طرز تمسخرآميزی به در) ١٩١٨دسامبر (کنگره ی سراسری کارگران و شوراهای سربازان 
او در واقع چنين کاری را در ارتباط مستقيم با فرمان عالی ارتش سلطنتی در . سربازان را به قصد سرکوب به برلين آورده است

سرکوب چند روز بعد شروع . حزب سوسياليست مستقل انجام داده بود) وزرا " (کميسارهای مردم"غياب هم قطاران خود در 
 .شد

   
این وضعيت در سراسر کشور در آلمان پيش آمد و در ماه ژانویه در برلين آغاز شد و در بارسلونا پس از روزهای مه در  - ٢٠

سوسياليست های شجاع چپ هم چون .  شروع شد١٩۶۵ و در اندونزی در سال ١٩۴۴، در یونان درماه دسامبر ١٩٣٧سال 
و سالوادور النده در شيلی از مبارزه با ضد انقالب و اسلحه به ]  دومجهانی[سوسيال دموکرات های اطریش پيش از جنگ 

دست خود داری نکردند، اما از سازمان دادن و آماده کردن توده ها به طور منظم برای این زور آزمائی نهائی اجتناب ورزیدند و 
 .به عمد ابتکار را به دست دشمن سپردند که معنی اش فاجعه ی خورد کننده بود

   
این تفاوت اساسی " (برانگيزند"سبب انقالب شوند و نمی توانند هم آن ها را به طور مصنوعی "انقالبيون نمی توانند  - ٢١

آن هائی که الف زنانه می گویند که انقالب کرده اند، : " انگلس حتی از آن هم فراتر رفت و گفت). بين انقالب و کودتاست
شده ای که می " انجام"رده اند که نمی دانسته اند چه کرده اند و این که آن انقالب درک ک] انقالب[هميشه روزهای بعد ازآن 

 آثار مارکس ١٨٨۵ آپریل ٢٣نامه به ورا ساسوليچ در ." ( خواسته اند انجام دهند، به هيچ وجه شبيه این انقالب نبوده است
 .  )٣٠٧ ص ٣۶وانگلس جلد 

      
ره ای کشورهای امپریاليستی نيز به کار برد، اما با اندیشه ی متفاوتی از عناصر را در مورد پا" انقالب مرکب"مفهوم  -٢٢

مثال ترکيب انقالب پرولتری و خودمختاری اقليت های ملی تحت ستم . ترکيب کننده ای که در کشورهای جهان سوم هست
 .ن در ایاالت متحدهترکيب انقالب پرولتری و آزادسازی سياهان و اسپانيایی و پرتقالی زبانا. در اسپانيا

         
 و ١٩١٨-٢٣ ، درآلمان در سال١٩٢٧-١٩٣۶ و ١٩١٨-١٩ ، در اطریش در سال های ١٩١٧-١٨در فنالند درسال :  برای نمونه-٢٣

 و درپرتقال ١٩۶٨ و ١٩٣۶ ودر فرانسه در سال ١٩٣١-٣٧ ، در اسپانيا در سال ١٩۶٩ و ١٩۴۴-۴۵ و ١٩١٩-٢٠در ایتاليا در سال 
 .١٩٧۴-٧۵در سال 

      
امروزه مانع غير قابل عبوری بر سر راه " اجبار فن آوری"برخی این گونه استدالل می کنند که ناممکن بودن فرار از  -٢۴   

این یک فرض تایيد نشده است که مبتنی است بر مصادره به . قرار می دهد" سوسياليسم مارکسی"انقالب پرولتری و 
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ا حدودی بسط پيدا می کند و مستقل از منافع اجتماعی کسانی مورد استفاده قرار می مطلوب، بدین ترتيب که فن آوری ت
 .دارند) سرمایه : تحت توليد کاالئی انبوه (گيرد که ابزار استفاده از آن را 

   
 .اثر ادوارد برنشتاین  ) " ١٨٩٩. ( پيش شرط های سوسياليسم و وظائف سوسيال دموکراسی "- ٢۵

   
 ، اوج این تحوالت ١٩١٠ و ١٩٠٩ت کائوتسکی و فاصله گرفتن از مارکسيسم انقالبی در سال های  پيرامون تحوال-٢۶

و پی آمد سياسی آن در ") راه رسيدن به قدرت"تسليمش به مسئولين حزب در مورد سانسور جزوه اش تحت عنوان (
کارل کائوتسکی و انقالب : "د به کتابنگاه کني. مخالفتش با کارزار روزا لوکزامبورک به نفع اعتصابات سياسی توده ای

  .١٢٣ صص ١٩٧٩لندن سال . ال. بی. ان. اثر ماسيمو سالوادوری" سوسياليستی 
     
 .١٢ -١٣ صص ١٩۶٩پاریس سال  ) ١٩٠٧( اثر کارل کائوتسکی " سه منبع مارکسيسم: "نگاه کنيد – ٢٧
     
در این مقاالت کائوتسکی جنگ های بين امپریاليستی را . يسم نگاه کنيد به مقاالت کائوتسکی پيرامون اولترا امپریال-٢٨

آخرین این مقاالت این بد شانسی را .  به بعد منتشر شد١٩١٢این مقاالت از سال . هرچه بيش تر غيرمحتمل ارزیابی می کند
 .دمنتشر شود که در زمان پی آمدهای پس از آغاز جنگ جهانی اول بو" دی نوی سایت"داشت که در روزنامه 

   
مجله ی . بيش تر بسط داده ایم" دالئل بنيان گذاری انترناسيونال چهار و اعتبار آن تا به امروز"ما این ایده را در مقاله  – ٢٩

  .١٩٨٨اینترنشنال مارکسيست رویو تابستان و پائيز سال 
   

 .١٩٧٩لندن، سال. اثر ارنست مندل، مطبوعات نيو لفت" مارکسيسم انقالبی امروز "-٣٠
     

 ١٨۴ و پاسخ به مجله سوسياليست رجيستر شماره ی ١٩٢٠مورد پاسخ کارگران آلمان به کودتای کپ ليتویچ در سال  -٣١
، و به نوع محدودتری قيام کارگران ایتاليا در ١٩٣۶پاسخ کارگران اسپانيا به قيام نظامی فاشيستی ژوئيه سال . ١٩٨٩سال 
ت پرولتاریا در پاسخ به ابتکارات ضد انقالبی گسترده ی بورژوازی کمک می  به این تيپ شناسی مساله ی ظرفي١٩۴٨سال 
اما این امر هيچ ردی را . این مساله در آینده در غرب، همان طوری که در گذشته مطرح بود، در برنامه باقی خواهد ماند. کند

رد در غرب و ژاپن رخ دهد، به احتمال بسيار نمی پذیرد ، رد به رسميت شناختن این که فرایند انقالبات پرولتری که احتمال دا
ارائه شد و همين طور با روندی کامال متفاوت باشد که در ] در این جا[قوی با این مثال هایی کامال تفاوت داشته باشد که 

 .یوگسالوی، چين، اندونزی، کوبا و نيکاراگوئه درخالل و پس از جنگ جهانی دوم شاهدش بودیم
      
در این مورد و درباره روزا ) ١٩٧۶مطبوعات نيولفت، لندن، سال (اثر نورمن جراس " ميراث روزا لوکزامبورک"به نگاه کنيد  -٣٢

 .لوکزامبورک که همراه با تروتسکی از بنيان گذاران تئوری قدرت دوگانه ای بودند که از اعتصابات توده ای کارگران پدید می آید
        
  .١٩٣٢اثر تروتسکی ژانويه ی " ی سرنوشت ساز در مورد پرولتاريای آلمان اکنون چه بايد کرد؟ پرسش ها"-٣٣
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