
                                                            

ن اي ابيش تی،آم بشآنارشيس يالجن كسوس اندمكراتي افآلم تانكش ياف

پ، اچ تب ریجه گي دين روهچن اوراءگ م ای ه والی الح س

دازه یان يالاحزابآم رات،سوس هدمك ایب هج انعیاينك ورآراتيزهم ب

مثًال

يار بس ن هاي ایطريق انبج تنمي ربرداش اتيزهخط دن،بورآ رايطش ش

مستقيمًا

ای حاصلهه د هآن روزيشآ هپي كبمنزل بي ردعق اريخیگ پيشرفتت وم ممحك

 
 

 ٥٢

  

  ياداشت هاياداشت ها
  

ه حالی                    -١ ان وضع ميان ه چن ارگر را ب ه آ  فقدان ساختارهای تشكيالتی؛ جنبش طبق

           از ی  

ك          . توسط نظام آاپيتاليستی توليد بنظر خواهد آمد       در حقيقت، اگر جامعه نوين پس از ي

د            انقالب موفقيت آميز آليه متخصصين و تكني       ه  در حيطه تولي ائی را آ سين ه

رد                    د آ رد خواه دائی عقب گ مادی درگير نيستند آنار بگذارد، به سطحی از آمونيزم ابت

د پاشيد                 . آه بنوبه خود، با طی فراشد جديدی از افتراق اجتماعی، بسرعت از هم خواه

    از      آن را، در      

  .خطرناآتری، احياء خواهد آرد

حتی اگر شده تنها بخاطر آارآئی صرف، ايجاد يك دستگاه ضروری است؛ سازمان                 

  .ممكن استغير نفر بدون حداقلی از شالوده سازمانی ٥٠٠٠٠دادن  

ا اواسط                    ١٩٤٩ اين گروه بسال     -٢ دا شد و ت ارم ج ل چه ين المل  از بخش فرانسه ب

روه پيش آسوت       . آردی  را منتشر م  " اليزم يا بربريت  سوسي" مجله   ١٩٦٠دهه   اين گ

  . در بريتانيا بودSolidarity"همبستگی"ايدئولوژيك گروه 

          در راه  -٣

ل اساسی آنست            آن ها    شدن ك دلي ورآراتيزه     . باشد برعكس در حقيقت ي وگيری از ب جل

اهی             شدن ساز  داقل آگ ك ح د از ي ه نق ه ب ذيرد آ مانی آه فقط آسانی را به عضويت می پ

ن                 ه اي را آ ر است زي دائی برخوردار باشند بسيار سهل ت سياسی، تجربه و فعاليت ابت

  .سازدی ممكن مغيررا در سطح قابل توجهی " پيروجوئی"مطلب بروز پديده ی 

      ،     ١٨٩١ -٩٢   در   -٤

 .   در درون          

ه    . در جنبش طبقه آارگر چندان شناخته نيست      " چپ برلين " سياه و  "قضات   هيچ گون
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ه دچ ردباي آ ه اپمقدم چ
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ين خود پس از سال          : در باره شان ممكن نيست    " سفيد ابی       ١٩١٤لن ور شد ارزي  مجب

های اپوزيسيون را   و به اين نتيجه رسيد آه اين گروه        نامساعد قبلی خود را تغيير دهد     

ده ی جنبش سوسيال                 زم و فساد رشد يابن ه رفرمي اه علي ه آگ بايد نخستين واآنش نيم

  .دمكراتيك در نظر گرفت

    در   دوم -٥

زوای البان دانق رپيروزمن اث د؛ بمول دگیعق یمان ددیفرهنگ اع پرولتاري

ت ونیتح يالهژم دمكراسیسوس رآت هش ایاتحادي ارگریه ودهآ ت

ه هوج ردمشخص زابعملك اح اليزم اختنآاپيت وراهاس تورش تدس اس

الم تاع هداش ائیآ رنه عم ت هراس ی،روان القبل بس

ت ایسياس ه ری تیرهب رن،استالينيس سآمينت تپ شكس وم س

ين ًالن رمشخص نب هاي دنكت تتأآي : ؟،         گذاش

ارگرائی        پيشگام به محض آنكه خود را از پرولتاريا ج         اجراجوئی و اختي ه دام م د ب دا آن

ز می نشينند و تصميم م          گروه آوچكی از بورآرات   . آامل می افتد   دور مي د  ی ها ب گيرن

د                    د عمل آن ا می باي ی پرولتاري اريخی معين ه ای،    . آه چگونه، در لحظه ی ت ين روي چن

 اينكه در   معيار اصلی عينی عمل انقالبی سوسياليستی، يعنی آگاهی طبقاتی پرولتاريا و          

  .حقيقت حاضر به انجام چكاريست را از ميان می برد

        از    -"دوران  "-٦

    دوران    ١٩٢٨  ی دوره ی    

ا مسأله ی متالشی شد                ه ج ون در هم ن سرمايه داری در سطح جهانی فرارسيده و اآن

       .  و   در  روز     

اع    های ماوراء چپی و سكتاريستی بود،     آمونيست در اين دوره اتخاذ تاآتيك      ر امتن نظي

در )     (از  در     ای  

ا ساير سازمان های     آشورهای آاپيتاليستی غرب و شرآت نكردن در   فعاليت مشترك ب

ه  ١٩٣٤با گردش به راست آمينترن بسال       " دوران سوم "اين  . توده ای طبقه آارگر     ب

  مترجم. پايان يافت" جبهه خلقی"جهت سياست 

سطح ناآافی انكشاف نيروهای      : توان چنين خالصه آرد   ی   اين عوامل عينی را م     -٧

؛    در         و      

  .فروآش انقالب جهانی، اوضاع عمومی آميابی غالب بر آشور، وغيره
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آامًال

َاشكال

ودتوانسته هب ب ارتسكی تيكب هگف رآ بسالآسیاگ ود فب دواق نبودن

مثًال

د هده تمآ ديريتخودصوریصرفًاسيس هم آ ه منشانيوگسالوینمون

ال ذارح گ ديريت فایم ومیش رایاستعم امب ائلتم همس جامع اد اناعتق وداين خ

ی تعجب برخی

است

نسبتًاافراطی

اب آت سوسياليزم

اخيرًا

آامًال

 
 

 ٥٤

ه اپوزيسيون چپ    :  دويچر هرگز  اين نكته را درك نكرد     -٨ در نظر او آسانی آ

دارك       می داد را تشكيل    ه ت ند قهرمانی بودند محكوم به شكست، و تقديرشان چنين بود آ

  .ر دور را ببينندآينده ای بسيا

  :های گوناگونی سعی در تجديد اعتبار اين گرايش داشته اند   گروه-٩
روه  -١ ی  "های   گ اوراء چپ ر  " (م ا بربريت  "نظي ه شيفته ی    ") ي ، آ

  . منتشر آرد١٩٢١لنتای بسال وهستند آه آ" مقدسی"

 دمكراتيك لنين دفاع    های يوگسالوی، آه از مبارزه ی آن عليه سانتراليزم         ايدئولوگ -٢

 آه با در نظر گرفتن تمرآز  ساختار قدرت سياسی در اين آشور موضع      -آنندی  م

 .تعجب آوری 

دارد، از    "پابلوئيستی" از اعضای گرايش      -٣ ن  ن ا  ، آه اي ه     آن ج ا ب ه بن آ

   از         ی در -  

 .آاپيتاليزم به سوسياليزم، بخصوص برای مسأله بورآراسی

         ی     -١٠

  .محدود به سطح آارخانه باشد از نظر مبارزه عليه بورآراسی ناآافی است

ا وجو             -١١ ا       در جوامع پيشا سرمايه داری، چنين قواعدی برای توزيع ي دارد و ي د ن

ار             . در سطح بسيار جنينی هستند     ه در اختي  در جامعه ی فئودالی، مقدار اجناسی آ

  .يك نفر قرار دارد چندان تابع درآمد وی نيست آه تابع موقعيت اجتماعی اوست

در معرض خطر     آن چه    بازيگران اين درام تا حدود زيادی به         از نظرگاه ذهنی،     -١٢

    ١٩٢٠       ترو.   

رد و حزب                    د آ ارگری را سرآوب خواه درت آ ه  ق استالين نشان دهد آه وی آلي

ه استالين                 بلشويك و بين الملل آمونيست را منهدم خواهد ساخت،  امكان داشت آ

پوزيسيون چپ را رد   اين در مورد ساير رهبران حزب، آه پالتفرم ا. آردی خودآشی م 

  .آندی آردند و از استالين حمايت نمودند، نيز صدق م

ی نشده ای روبروست،        -١٣  هر بار آه طبقه آارگر با مسأله عمده جديد و پيش بين

ه آن نم             ه پاسخ صحيح ب . شود ی بخش عمده ای از بهترين آادرهای آن موفق به ارائ
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نسبتًاآامًال

اير ورها،س ثًالآش م ال هس عب تاليننف یاس ورویبورآراس ودش نب دت م

مثًال

ای ينه ارگرانمع اآ افعب امن لپرولتاري ریآ ام د هده ابقآ افعتط روهمن گ م

مثًال

است

ه تباهاتاينك كیاش روزیتروتس تالينپي ناس اخت؛ممك س اقض تمتن دثاب آنن

دًا بع

تی دهمپرياليس آين دم تع گماهي جن ك ه،ي سنمون پ

 
 

 ٥٥ 

  و دوره  ،  درك   ا  ١٩٠٩ -١٠   از   

اتوانی در درك     .  دمكراتيك بود  -انقالب و داليل بنيادی خيانت قريب الوقع سوسيال        اين ن

در ميان آنهائی آه  احزاب آمونيست           حتا   اوضاع جديد چندين سال بطول انجاميد،     

  .جديد را تشكيل دادند

د اغلب می آوش              -١٤ ز در آن واحد        آسانی آه دنبال اينگونه تحليل ها ميرون ند دوت

            را      -١:  را    

ود                   -٢ ذير ب اب ناپ ان، اجتن .  اينكه پيروزی استالين، بعلت شرايط عينی اتحاد شوروی در آن زم

يستماتيك در آثار وی هر دو تز بطور س       . اين موضوع بويژه در مورد ايزاك دويچر روشن         

  .هم مرتبط انده ب

ه          ی   اين عدم موفقيت از تناقضی ناشی م       -١٥ از ب ه انباشت و ني از ب ين ني ه ب شود آ

ه         ه مثاب ده  "دفاع از توليد آنندگان ب وجود دارد و از خصوصيات دوران   " مصرف آنن

ازاری   "در چارچوب    . گذار است   دگان،           "سوسياليزم ب د آنن ی تولي افع اقتصادی آن ، من

د،           ممكن است با   اقض افتن ا     اصول بنيادی اقتصاد سوسياليستی در تن در مؤسساتی    حت

شود، ی  نمونه هائی از اين مطلب در يوگسالوی ديده م        . آه بطور دمكراتيك اداره شوند    

ه                    د آ ن رأی ده ر اي  شورای آارگرای آه بطور دمكراتيك انتخاب شده ممكن است ب

ارگر        % ٢٥ زد ساير آ ود م ار شود   نيروی آار، بمنظور بهب ار بيك ن نشان   . ان، از آ اي

      در        ی 

  .اتوماتيك نيست

ه در سال              - جنبش استاخاوونيست  -١٦ د آ ژه تسريع تولي  معرفی   ١٩٣٥ سيستم وي

  مترجم. شد و باعث پيدايش و تشديد اختالف دستمزدها شد

ه خواست وی       ی  مهيبی را آه بورآراسی مرتكب شد نم          آليه اشتباهات    -١٧ وان ب ت

د آشاورزی ب          . در دفاع از امتيازاتش مربوط دانست      اهش تولي ه آ ه  واضح است آ

در    .      و    ٢٥ 

 ای با دهقانان حفظ      يوگسالوی، بورآراسی  توانسته است روابط    دوستانه         

  .آند
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مختلف ایسرمايه ه

ورت ص اليزم وديتیآاپيت زموج بج ور ودتص ب ل غيرقاب ا، ه ين تب آاپيتاليس

واقعًا

ی تفهم تواقعي بدس ل غيرقاب تی د،آاپيتاليس ويران تص ی ایدمكراس قه خل

وری هتئ اآ هبن ادب ورویاتح كش تي ارگریدول ت،آ الاس هح آنك

ور انیهمينط هآس ابورآراسیآ اتوریب ارديكت اهپليسیقه ایاردوگ ه د دهن

ت یماهي ربورآراس ایب مبن عی دس آردن ای ه ی اخيل اله س

ر ادنظي وروی،اتح مش ونه تاآن پش ه همرحل یآ وربرخ آش ت اس

صرفًا

skiModzelew

 
 

 ٥٦

ورن      -١٨ ن بحث        و مدزلوسكی     Kuron رفقای لهستانی، آ ا اي  ب

ك                     آه ارجحيت دادن به صنايع سنگين خصوصيت اساسی بورآراسی است، مرتكب ي

ك                . شوندی  اشتباه تئوريك م   م بورآراتي ه خاص حك ك مرحل در واقع اين  معرف ي

ها،           ای  در   -

ده منجر    . سرگذاشته شده است   ن عقي اين اشتباه خطرناآی است، زيرا ممكن است به اي

ی                     شود آه بورآراسی، پس از آنكه صنايع سنگين موضع ارجح خود را در اقتصاد مل

  .دهد، ديگر پايه ی مادی نداردی از دست م

   را        ١٩٢٠     در  -١٩

ه                       د و در نتيجه ب ان، مشخص آنن ه دهقان ازات ب سياست دست راستی آن، اعطای امتي

ا را توضيح   ١٩٢٨وجه نتوانستند تغيير سياست سال   هيچ  و انهدام وحشيانه آوالك ه

    را     و     . 

های   آردند، نمی توانستند اوضاع يوگسالوی را در سال            ی  يان مشخص م  عظيم زندان 

  . توضيح دهند١٩٦٠

  ای    آن              -٢٠

      از          "     "

ت آه سيستم اقتصادی چكسلواآی فرق آيفی       چگونه ميتوان  چنين پنداش    : دهدی  م

با سيستم اقتصادی اتحاد شوروی دارد ولی با سيستم اقتصادی آشورهای آاپيتاليستی             

ا اقتصاد ا             ی         - ش - ج -يكی است؟ يا اينكه اقتصاد آلمان شرقی ب رق آيفی دارد ول  س ف

  ماهيت اجتماعی يكسانی با اقتصاد آلمان غربی دارد؟

ا          "آاپيتاليزم دولتی "له   از نظر مارآس، مقو    -٢١ ، يعنی از بين بردن آامل رقابت م

       ه     :      

   

تن رویبرداش ني رمايه دس ادیرش تاقتص رايطتح رمايهش اس انب مي

ين ردنب لب ت،آام هرقاب انباشتب د تهتوان دداش باش از       .   ی نم

    و      داری،  از       

  .محرآه آن، پايان می بخشد
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ددی درتمتع یق دولت

منحصرًا

ورد ونم اريسآم درتپ یق ًادولت تموقت دس ود رقبوج تف داش

اساسًا

ورژوازی نعتی،ب لحهص ت،اس بدس ورژوازی الی،ب ورژوازیم نعتیب ص ت گش

ام درتزم یق يندولت ارب فاقش كمختل هي تطبق تدس بدس ی دسياس بودن

ه هفرانس البنمون انق ای ه ال س ر ارنظ م

الب بانق نشموج ينت یب د،الملل یش تول رعاقب اليزماالم ورامپري همجب ولب قب

ط الببس هانق ورهائیب رآش نظي ا اعه امتن ت استالينيس

 
 

 ٥٧ 

 س از       - ش- ج-  ا  -٢٢

ه م              ا توجي رارداد يالت ه   ی فرانسه، ايتاليا، يونان، يا يوگسالوی را با اشاره به ق د، آ آنن

انی ديگری مجب    - ش- ج-گويا ا  ه   س بخاطر تهديد آمريكا مبنی بر آغاز جنگ جه ور ب

آه انقالب به تقسيم دنيا بين بلوك های         " آندی  فراموش م "اين توجيه   . رعايت آن بود  

هر موفقيت  . قدرت احترامی نگذاشت و در يوگسالوی، چين و آوبا به موفقيت انجاميد  

                   

  .بود يتقعاو

 در   ای از  ١٨٤٨ و ١٨٣٠  آس،  از  -٢٣

   در          :  

)    .(    

الی بكف آورد ثمر آن                   ورژوازی م مجبور به مبارزه بود تا قدرت سياسی را از چنگ ب

ود  ١٨٤٨انقالب فوريه    ی انقالب     .  ب اريس را              ١٨٤٨ول ه آمون پ ی آ ا انقالب   ب

در       از       :  آورد    

  .بورژوازی به دست پرولتاريا افتاد

دی            -٢٤ ك وجه تولي ا ي  در تحليل نهائی تعريف ماهيت دولت  بر رابطه آن ب

ه سال                .  است معين استوار  ان ب ورژوائی در آلم  ١٩٤٥تغيير از فاشيزم به دمكراسی ب

دی       ری در وجه تولي به معنی تغيير قابل مالحظه ای در شكل دولت بود بدون اينكه تغيي

ه اشكال    . همينطور تغيير بين امپراطوری دوم و جمهوری سوم در فرانسه             . باشد اينك

ارچوب در از    چ

ه نآ اي ی ميشناش ا ج اراآتريزه ردنآ یآ هبورآراس هب كمثاب هي طبق

ای ایه رقیاروپ یش رمبن ب رايش ودگ انموج یمي تبرخ مارآسيس

د قتوان طري ت، ايناس یب تمعن هنيس رآ یتغيي هيك ریب ًاديگ مالزام

یاقتصادی انمعين ذيرامك پ د بن ك ی         صورتي

 از  ی       از     

  .رفرميستی يا تغيير تدريجی صورت گيرد

         در   -٢٥

ود       آن       ی   از    
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توانست رن ته،ق اگذش مپرولتاري ی ودنواقع الب انق زماساسی دلنيني خوان

ه نپاي وریاي اعتئ ولامتن زیقب تچي هاس اچآ دهلوآ اي

 
 

 ٥٨

های رفرميستی آه به استراتژی اتفاق با        خواهند بين خود و جريان    ی  ها م  تسمارآسي

  .جناحی از بورآراسی عليه جناح ديگر معتقدند مرز مشخصی را روشن آنند

  ی    از  آن     آن را  ی       -٢٦

 ی در    . ب  :   

د    ی . نقشی فرعی به عهده گيرد، و از طبقات مترقی عليه طبقات ارتجاعی حمايت آن  ول

ری  امروزه در دستور روز قرار دارد،       آن چه    انقالب پرولت

ته ورننوش كی،آ مدزلوس ت آمونيس

ای زباعض ح ه ادهنام بسرگش وع ودرج هش هب رمقدم كپي هفران ب

ه            ه توسط خود طبق  است آ

  .آارگر صورت پذيرد

ه     ی   "           -٢٧

جوياندر،   و    " یدانش تانقالب مارآسيس    در    

  ١٩٦٨،  Merit، چاپ لهستان سخن می گويند
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