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   آنتى دورینگ
دالیل  کھ  نباشد  نیازی  میکنم،  تصور 
استقالل  از  "دفاع  در  را  بیشتری 
واقعیت  کرد.  مطرح  عراق"  ُکردستان 
این است کھ صرفنظر از اینکھ "ُکرد"ھا 
جنگ  دو  از  پس  عراق،  ُکردستان  در 
 ۱۹۹۱ سال  در  خلیج  جنگ  ویرانگر، 
و  لت  از  زیادی  سھم   ،۲۰۰۳ جنگ  و 
فروپاشی  و  عراق  جامعھ  ُکردن  پار 
آمد،  گیرشان  جامعھ  آن  مدنی  شیرازه 
آویزان حقوقی و مدنی در  اما وضعیت 
ُکردستان عراق، چھ بسا با حفره سیاھی 
ناپایداری  و  عراق  جامعھ  کل  در  کھ 
و  واحد  "قانون"  و  حاکمیت  در  سیاسی 
ناپایدارتر  است،  آمده  بوجود  سراسری 
و بی ثبات تر شده است. دورنمای یک 
عراق  جامعھ  مقیاس  در  سیاسی  ثبات 
این  اساسی  دلیل  یک  است.  ُمبھم  بسیار 
نیروھا  افول  بھ  رو  نقش  در  ثباتی،  بی 
و دولتھای غرب و عمدتا آمریکا ریشھ 
ویرانگر  جنگ  دو  آن  معمار  کھ  دارد 
بودند. برخالف پروسھ ای کھ در بطن و 
در پی فروپاشی دیوار برلین ظھور کرد، 
"توتالیتر  رژیم  ُکردن  ساقط  عراق  در 
با  ویرانگر،  جنگ  دو  آن  طی  صدام" 
و  "دمکراسی"  معماری  و  دادن  شکل 

انقالبات مخملی و رنگی ھمراه نشد.

تقریبا بالفاصلھ پس از قطعی شدن ریزش 
"آزاد  کشورھای  سابق،  شوروی  بلوک 
شده" از "دیکتاتوری کمونیستی"، گرچھ 
از جملھ با بمباران بلگراد ما شاھد کمی 
"نو  دولتھای  اما  بودیم،  ھم  "خشونت" 
واحد  اروپای  بھ  پیوستن  لیست  در  پا"، 
جھان  و   " "ناتو  بھ  پیوستن  داوطب  و 
"آزاد" حرکت پول و بانکداری و سرمایھ 
گزاری و  سود و کاال و تکنولوژی الزمھ 

چند نکته در باره 
"رفراندوم" در 
ُکردستان عراق

فردریک انگلس
مسائل گرهى در تحلیل شکست 
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آن پروسھ قرار گرفتند. در عراق، معماران ساقط 
پس  عراق  ساختمان  تجدید  ابتکار  رژیم،  کردن 
از صدام را از دست دادند. برعکس، با شکستن 
نیروھای  ترین  سیاه  عراق،  ارتش  ّزرادخانھ 
ارتجاعی، سر تا پا مسلح شدند و دولتھای منطقھ، 
ایران،  در  سیاسی  اسالم  رژیم  آنھا  راس  در  و 
عراق  جامعھ  در  دخیل  و  فعال  عامل  یک  بھ 
برآمده  ھای  کابینھ  و  دولتھا  راس  در  شد.  تبدیل 
اسالمی  نیروھائی  صدام،  رژیم  سقوط  از  پس 
از  و  سیاسی  بازوی  واقع  در  کھ  آوردند،  سربر 
ُمھره ھای ساخت رژیم اسالمی ایران، عمدتا در 

خالل جنگ ھشت سالھ ایران و عراق بودند. 
ُمھمترین  از  یکی  من،  باور  بھ  نظر  این  از 
در  عراق  سیاسی  ثبات  بی  وضع  فاکتورھای 
برجای  پا  ھنوز  بلوک"  "شبھ  مقیاس سراسری، 
اسالم سیاسی بھ سرُکردگی رژیم جمھوی اسالمی 
تا  عراق  اوضاع  کھ  باورم  این  بر  من  است. 
زمانی کھ ما با واقعیت فروپاشی این شبھ بلوک 

ندارد.  روشنی  انداز  چشم  نشویم،  روبرو 

الترناتیوھای گوناگون دولتھای اروپای غربی و 
بویژه سناریوھای آمریکا بھ منظور کوتاه ُکردن 
دامنھ نفوذ رژیم جمھوری اسالمی، بدیلھای "دوره 
انتقالی" اند. بھ دلیل نقش رو بھ افول "امپریالیسم 
آمریکا" در تغییر معادالت سیاسی، پیشبرد چنان 
نقشھ عمل ھا، فعال بھ دولتھای منطقھ، و از جملھ 
نوکرمنش ترین آنھا، شیخ ھای عربستان سعودی 
واگذار شده است. ترکیھ، گرچھ تا حدی در نتیجھ 
افول نفوذ سیاسی و نظامی آمریکا، ظاھرا نقش 
"مستقل" دارد، اما بھ دلیل قرار گرفتن در متن 
سرمایھ داری و "جھان آزاد"، در شرایط سقوط و 
فروپاشی رژیم اسالمی، بھ ریل واقعی باز خواھد 
گشت. یک فاکتور کھ بسیاری از تحلیلگران، بھ 
نظرم بھ غلط، تعبیر نادرستی از جایگاه و نقش 
آن دارند، روسیھ است. روسیھ کنونی، "بقایای" 
و  دولتی"  داری  "سرمایھ  فروپاشیده  بلوک 
سرمایھ  اقتصاد  مکانیسمھای  کننده  ُکنترل  دولت 
داری، نیست. با تحکیم نفوذ روسیھ در معادالت 
سیاسی منطقھ، از جملھ در سوریھ، ھیچ اشتھای 
مشترک  بازار  "کومکن"،  ایام  نوستالژیک 
سرمایھ داری دولتی در بلوک سابق شرق، سیراب 
نمیشود. غایت اینکھ، بھ گفتھ مجالتی چون تایمز 
اند کھ  این "بولشویکھای سابق"  اکونومیست،  و 

بازار در  رقابت  وارد  میالردرھا  عنوان  بھ 
بھ  منطقھ  در  سیاسی روسیھ  نفوذ  اند. رشد  شده 
سرمایھ  ورود  برای  شرایط  شدن  فراھم  معنی 
داران جدید بھ عرصھ رقابت در "بازار" است. 
انباشت  و  کاپیتالیستی  قانونھای رشد  دیگر  اینجا 
کھ  است  افزائی  ارزش  آوری و  سرمایھ و سود 
و  غرب  مناقع  تضاد  من  نظر  بھ  میکند.  عمل 
آمریکا با روسیھ در منطقھ، مطلقا از جنس رقابتھا 

نیست. "جنگ سرد"  دوره  در  تخاصمات  و 
استقالل  مسالھ  و  رفراندوم  طرح  من  نظر  بھ 

ناپایدار  موازنھ  این  در  باید  را  عراق  ُکردستان 
اسالمی  رژیم  سقوط  و  فروپاشی  فھمید.  ُمبھم  و 
ایران،  با کلیشھ پردازی از روندھای ریزش بلوک 
شوروی سابق ممکن نیست. غرب و آمریکا دارند 
تالش میکنند کھ این فروپاشی را با ِترک برداشتن 
از درون، ممکن کنند. با "برجام" توانستند رژیم 
اسالمی را وادار کنند کھ از دست بردن بھ سالح 
و  غرب  بعالوه  بیاید.  کوتاه  بقاء  جدال  در  اتمی 
رژیم  اطمینانھای  سوپاپ  اند  کرده  سعی  آمریکا 
اسالمی را در خارج از مرزھای ایران، مسدود 
پاسدارن و سپاه  کنند. علیرغم نقش صریح سپاه 
ُقدس در سوریھ و گسیل ُگردانھای "مدافع حرم" 
واُکردن  سر  از  با  شھید  "تقدیم"  و  "فاطمیھ"  و 
عناصر مدعی قدیم سپاھی و بھ ُکشت دادن آنھا در 
سوریھ، اما نفوذ نظامی و سیاسی رژیم اسالمی 

در سوریھ و نیز در فلسطین، اُفت کرده است.

در عراق، نفوذ نیروھائی مثل "حزب الدعوه" و 
جریان "صدر" در حکومت و کابینھ  تنزل ُکرده 
است و در مقابل مشاوران سپاه پاسداران در مقام 
قرار  الشعبی  حشد  چون  "میلیشا"ھائی  ریاست 
گرفتھ اند. در شرایط   ثبات نسبی در عراق، چنین 
میلیشیاھائی یا باید خلع سالح و منحل شوند و یا 

در نھادھای نظامی و اداری کشوری ادغام.
"ارتش  بھ  نظر  این  از  میلیشیاھا  این  سرنوشت 
شبیھ  کروات  و  مقدونی  و  کوسوو  آزادیبخش" 
است کھ تقریبا بالفاصلھ پس از بمباران بلگراد و 
ساقط ُکردن میلوسوویچ، خلع سالح و "ُمرّخص" 
شدند. استقالل ُکردستان عراق، در شرایطی کھ 
است،  قدرت  در  سیاسی  اسالم  بلوک  شبھ  ھنوز 
عراق  در  را  اسالمی  رژیم  مانورھای  میدان 
اّخص،  بطور  عراق  ُکردستان  در  و  کلی  بطور 
این است کھ  تر میکند. تصور من  تنگ  تنگ و 
با  دیپلوماتیک  تعارفات  برخالف  ترکیھ،  دولت 
تحریک  از  نگرانی  بھ  تجاھل  و  اسالمی،  رژیم 
نتیجھ رفراندوم در کردستان  ترکیھ در  کردھای 
عراق، قلبا مدافع این پروسھ در ُکردستان عراق 
کنایھ ای کھ مخالفان و معارضان  نیش و  است. 
یعنی  او،  پرده  پشت  نیت  مورد  در  بارزانی 
تشکیل یک امارت نشین مستعمره و سر سپرده 
از  نشانی  اند،  انداختھ  زبانھا  سر  بر  "ترکھا" 

ھست.  نیز  "تُرک"،  حکومت  با  تبانی  یک 

در ادامھ توضیح خواھم داد، کھ استقالل احتمالی 
محرکھ  نیروی  و  موجب  عراق،  ُکردستان 
دیگر"  پارچھ  "سھ  در  ُکردھا  طلبی"  "استقالل 
چند  آرزوی  یک  برعکس  بلکھ  بود،  نخواھد 

ساخت. خواھد  ُمتحقق  را  "ُکرد"ھا  سالھ  ده 

موانع:

طرح  و  رفراندوم  بازدارنده  و  منفی  عامل  یک 
استقالل ُکردستان عراق این است کھ این مطالبھ 
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از جانب مسعود بارزانی و حزب خاندان بارزانی 
طرح شده است. عالوه بر پیشینھ ھای این نقش 
در  آن  اجرائی  عامل  نامقبولیت  نوعی  و  منفی، 
میان منطقھ تحت سلطھ طایفھ جالل طالبانی، این 
طرح در موازنھ جدال و رقابتھا و تصفیھ سازیھای 
ناسیونالیسم ُکرد  بین دو "نیروی اصلی"  خونین 
در ُکردستان عراق بر سر "ھژمونی" ضرب شده 
صراحتا  میھنی"  "اتحادیھ  جماعت  گرچھ  است. 
اما  اند،  نپرداختھ  رفراندوم  طرح  با  مخالفت  بھ 
تبانی  و  در طرح   و  رابطھ  این  در  کھ  آنجا  از 
ھمیشگی "فیفتی- فیفتی" بین اتحادیھ میھنی حزب 
خانواده جالل طالبانی با عشیره بارزانی، ابتکار 
بدست  او  "پارتی"  و  بارزانی  مسعود  را  عمل 
گرفتھ اند، کارشکنی ھا و توطئھ ھای پشت پرده 
"فراکسیون"ھای  و  مخالفان  بسیج  و  تحریک  و 
جریان  بھ  "اقلیم"  فلج  و  "ناکارآمد"  پارلمان 
وابستھ  تغییر)،   ) "گوران"  جریان  است.  افتاده 
شکل  فلسفھ  کھ  مصطفی،  نوشیروان  مرحوم  بھ 
بین  شکاف  البالی  در  موجودیت  آن  گیری 
فراکسیون  با  ھمراه  بود،  "مالئی"  و  "جاللی" 

اسالمی" "جماعت  جملھ  از  اسالمی،  ھای 
( کومھ ل اسالمی) در پارلمان اقلیم، از نیروھای 
زیاد  البتھ  و  رفراندوم"اند.  بھ  "نھ  جبھھ  محرک 
بھ استقالل،  با نزدیک شدن  ھم چرت نمیگویند. 
جریاناتی  تمامی  و  کذائی  فیفتی"  "فیفتی-  طرح 
الینحل  نیز  و  جریان  دو  آن  بین  شکاف  در  کھ 
وجودی  فلسفھ  خود  برای  ُکرد"،  "مسالھ  ماندن 

پیوندند.  می  تاریخ  بھ  اند،  ُکرده  تعریف 

ھمھ  در  ُکرد  ناسیونالیستھای  از  زیادی  بخش 
دولت  یک  تشکیل  دورنمای  با  پارچھ"،  "چھار 
گرفتھ  عزا  اینھا  اند.  گرفتھ  ماتم  "ُکرد"،  مستقل 
"مسالھ  گرفتن  گرو  با  نمیتوانند  دیگر  کھ  اند 
برابری  و  آزادیخواھی  کمونیسم،  بھ  ُکرد،  ملی" 
طلبی فخر بفروشند، و بھ ھرکس کھ با کردھای 
ارث  مدعی  و  بگویند  ناسزا  نیست  چھارپارچھ 
پارتی  منفی  جایگاه  این  اینکھ  باشند.  میراث  و 
آنھا  نامقبولیت  و  بارزانیھا  و  بارزانی  مسعود  و 
بھ  اندازه  چھ  تا  ُکرد"،  "ملت  قاطبھ  میان  در 
احتمالی  استقالل  و  رفراندوم  طرح  شدن  َسَقط 

است. جدی  فاکتور  یک  میکند،  کمک 

"سھ پارچھ" دیگر چھ میشود؟

مستقل  عراق  ُکردستان  امیدوارم  شخصا  من 
کار  سر  بر  دولت  یک  منطقھ  آن  در  و  بشود 
آید. طبعا بھ عنوان یک کمونیست بسیار مشتاق 
نیرو   و  کمونیسم  تحکیم  جھت  در  کھ   بودم 
حزب  مسالھ  این  محرکھ  نیروی  آن،  گرفتن 
متاسفانھ  اما  باشد.   عراق  کارگری  کمونیست 
نیات  و  آرزوھا  با  را  جامعھ  معضالت  نمیتوان 

کرد.    حل  موضع"  "اعالم  طریق  از  و  خیر 

در ھر حال، علیرغم اینکھ بسیار محتمل است کھ 
مناطق مورد مشاجره، یعنی آن سرزمینھائی کھ 
بھ تعبیر ناسیونالیستھا، از "ُکردستان" جداسازی 
شده اند و یا َکنده شده اند(دابراو)، مثل کرکوک و 
شنگال و... در قلمرو دولت محتمل آینده ُکردستان 
عراق قرار نگیرند و بھ عنوان مسالھ مورداختالف 
بھ آینده موکول شوند، تشکیل دولت ُکردستان در 
ُمھم و  بھ یک مسالھ  ھر بخش ُکردستان عراق، 
محل درگیریھا و تشنج ھای سالیان خاتمھ میدھد. 

میشوند.  دولت  صاحب  باالخره  "ُکرد"ھا 

در دوره پایانی جنگ اول جھانی، و در پی آنکھ 
عثمانی  امپراطوری  سلطھ  تحت  ھای  سرزمین 
خط  با  جنگ،  آن  فاتح  دولتھای  شدند،  تجزیھ 
کش و گونیا دولتھای جدید تشکیل دادند از جملھ 
عربستان، عراق و اردن. قرار بود طبق قرارداد 
سلطھ  تحت  ُکردستان  از  بخشی  در  "ِسِور"، 
شکست  اول  جنگ  در  کھ  عثمانی  امپراتوری 
کش  ھمان خط  با  نیز  بود،  فروپاشیده  و  خورده 
و گونیا دولت "ُکردستان" ھم بھ آن دولتھای تازه 
جملھ  از  دالئلی  بھ  اما  شود.  اضافھ  شده  تشکیل 
ناسیونالیسم  اندازه  بھ  ُکرد،  ناسیونالیسم  اینکھ 
و  ایلیاتی  بافت  دلیل  بھ  و  نبود  بورس  در  عرب 
و  نشد  تشکیل  "ُکرد"ھا  دولت  آن،  ای  عشیره 
دولتھای پیروز جنگ جھانی اول از آن شریک 
ھنوز  ُکردند.  صرفنظر  مانده،  عقب  و  توقع  کم 
ھم کھ ھنوز است، ناسیونالیستھای ُکرد برای از 
دست دادن آن فرصت حسرت میخورند و زعما و 

شیوخ و مالھای خود را لعن و نفرین میکنند.
دولت  احوال  و  اوضاع  آن  در  چنانچھ  بنابراین 
پارچھ"  "چھار  از  کوچکی  بخش  در  ُکردستان 
افسانھ ای شکل میگرفت، "مسالھ ُکرد" و مسالھ 
محرومیت ُکردھا از دولت در سرزمین "آباء و 
اجدادی" قرون، حل شده بود. پیدا شدن فرصت 
ھر  در  ُکردستان  دولت  تشکیل  برای  دیگری 
محدوده جغرافیائی، مسالھ ُکرد را یکباره فیصلھ 
بطور  کھ  "یھود"ھا  مسالھ  چون  دیگر،  میدھد. 
قربانی  تنھا  را  خود  واقعی  غیر  و  آمیز  تبعیض 
دولت  تشکیل  با  کردند،  قلمداد  ھیتلری  فاشیسم 
اقلیت  ھیچ  ندبھ"،  "دیوار  محدوده  در  اسرائیل 
مدعی  نمیتوانست  جھان  کنار  و  گوشھ  در  یھود 
مسالھ  باشد.  "یھود"  دیگر  ھای  دولت  تشکیل 
و"ھولوکاست"   " و  جور  و  ستم  و  ظلم  و  یھود 
با  فاشیستھا،  آتش سوزی  ھای  کوره  قربانیان  و 
تشکیل دولت اسرائیل بھ کمک و دخالت مستقیم 
دولتھای غرب و آمریکا در سال ۱۹۴۸ فیصلھ 
جغرافیائی  حوزه  ھر  در  دولت  تشکیل  یافت. 
"ُکردستان بزرگ" نیز بھ شرح ِحرمان و زجر 
انفال و  و شکنجھ ھای "ُکردھا"، بھ ھولوکاست 
خاطرات  و  شھید"  "حلبجھ  و  شیمیائی  بمباران 
تلخی کھ ھر ناسیونالیست ُکرد و یا ھر شھروند 
ُکرده  حمل  خود  با  سال  سالیان  طی  ُکرد  متوھم 
است، نقطھ پایان میگذارد. زان پس دیگر بھ ھر 
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یا  و  در حوزه چھارپارچھ  ُکردھا، چھ  از  گروه 
و  سرزمین  یا  و  زبان  ِصرف  بھ  آن،  از  خارج 
فرھنگ و تاریخ مشترک، دولت نمیدھند. این یکی 
از آن مھمترین دالیل و ریشھ ھمراھی من با طرح 

است.  عراق  ُکردستان  استقالل  و  رفراندوم 

 ناسیونالیسم ُکرد، از طلبکاری و خود را نماینده 
تنھا مظلوم ترین ملت جھان و تاریخ بشر خواندن 
افسانھ  َرَجز خوانی در مورد  از  فراتر  آن  از  و 
کیخسرو  و  مادھا  دوره  از  ُکرد"  "قوم  ھای 
اقتصاد  دوره  زاگرس"(در  "ھالل  تمدن  و 
طبیعی)، ناچارا دست برخواھد داشت. یک دلیل 
و  ُکرد  ناسیونالیسم  مختلف  جریانات  مخالفت 
ناسیونالیستھای چپ غیر ُکرد با استقالل ُکردستان 
عراق، تحت بھانھ ھا و توجیھات مختلف، ھمین 
ناسیونالیسم  ماندن  طلبکار  بھ  افالطونی  عشق 
العموم و ناسیونالیسم "ملتھا و قومیت ھای  علی 
تحت سلطھ"، و ملت و قوم ُکرد بھ عنوان مظھر 

این جور ملی بطور اخص است.  نمای  تمام 

از  بخشی  در  دولت  تشکیل  دیگر،  سوی  از 
چھار  یا  بزرگ  ُکردستان  بھ  موسوم  جغرافیای 
پارچھ، فقط بھ ھمین معنی یعنی حل قطعی مسالھ 
ُکرد و ستم ملی بر ُکردھا است. تشکیل دولت در 
ُکردستان عراق، درست چون تشکیل دولتھا پس از 
جنگ اول جھانی و یا شکل گیری دولتھای نو پای 
"صرب"، کروات، کوسوو، بوسنی، آذربایجان، 
قرقیزستان، اوکراین و... در پی فروپاشی اردوگاه 
شوروی سابق، ھیچ چیز در مورد ماھیت پیشرو 
برعکس  نمیگوید.  دولتھا  آن  آزادیخواھانھ  و 
جنگ  در  کھ  نیروھائی  کھ  دید  میتوان  بروشنی 
دوم جھانی ستون پنجم ارتش آلمان ھیتلری و از 
ھمکاران و خبر چینان و جاسوسان گشتاپو بودند،  
پایھ گذار ملت  آزاد و  "بنیانگذاران" دولت ھای 

ھای رھا شده از زنجیر استبداد لقب گرفتند.

در  دولت  تشکیل  با  کھ  نیست  انتظار  از  دور 
سرمایھ  امکان  واحد  اروپای  عراق،  ُکردستان 
گذاری و تحرک پول و کاال را "امن"تر تشخیص 
بسا  چھ  خلیج  حاشیھ  کشورھای  و  ترکیھ  بدھد. 
اقتصادی  پیمانھای  اتحاد ھا و  ممکن است وارد 
بشوند و با "آقازاده"ھا و خان زاده و بیگ زاده 
قراردادھای  رسیده،  دولتی  قدرت  بھ  ُکرِد  ھای 
ایران،  اسالمی  رژیم  کنند.  امضاء  میلیاردی 
درگیر  داخل  در  خود  بقاء  معضل  با  ھنوز  اگر 
"دولت"  کھ  قلمروی  در  مانور  توان  از  نباشد، 
شرکتھا  بھ  و  عضو  ملل  سازمان  در  و  است 
و  داده  سفارش  اروپا  در  بزرگ  موسسات  و 
است،  ُکرده  اعالم  آمادگی ھمکاری   درخواست 
بھ  فعلی  روال  ھمین  بھ  نمیتواند  و  است  ناتوان 
یک  حاکمیت  تحت  ومنطقھ  کند  حملھ   مرزھا 
در  ترتیب   این  بھ  و  ببندد  توپ  بھ  را  "دولت" 
تحول  این  کند.  ایجاد  تشنج  المللی  بین  معاھدات 

در عین حال حرکتی دیگر برای تضعیف رژیم 
فروپاشی  تسریع  و  استحالھ  بھ  کمک  و  اسالمی 

بود. خواھد  سیاسی  اسالم  رژیم  سقوط  و 
 

تکلیف تمامیت ارضی عراق چھ خواھد شد؟

دادن  شکل  دقیقتر  عبارت  بھ  یا  و  گیری  شکل 
سازی  امن  منظر  از  جدید،  دولتھای  مھندسی  و 
ھیچگاه  سرمایھ،  انباشت  و  پول  و  کاال  تحرک 
"تابو" نبوده است. از این نظر مادام و تا زمانی 
فرصت  و  امکان  عراق  در  کنونی  اوضاع  کھ 
جملھ  از  متعارف"،  "غیر  نیروھای  کھ  میدھد 
نیروھای  ایران، و  رژیم اسالم سیاسی حاکم در 
سیاه و میلیشیاھای آنھا، از شکل گیری یک دولت 
با ثبات در عراق جلوگیری کنند و اوضاع آشفتھ 
و آویزان را بھ نفع دخالتگریھای نیروھائی چون 
تر  آلود  ...گل  و  اطالعات  وزارت  و  قدس  سپاه 
کنند، سناریو تجزیھ عراق بھ مناطق و دولتھای 
کوچکتر، اما با امکان دور زدن این تشنج آفرینی 
ھا، بیشتر و بیشتر است. واقعیت ھم این است کھ 
فکر  بدیل  این  بھ  آمریکا ھمواره  بویژه  و  غرب 
جداگانھ  دولت  "سھ"  تشکیل  نقشھ  و  است  کرده 
ذخیره  کنونی  عراق  جغرافیائی  قلمرو  در  را 

کرده است و ھر از گاھی روی میز میگذارد.

یا  ناسیونالیسم اعم از چپ و   برخالف توھمات 
راست آن، تمامیت ارضی از منظر رشد کاپیتالیسم 
و پروسھ انباشت سرمایھ ھیچ تقُدسی نداشتھ است. 
غرب و آمریکا و ترکیھ و کشورھای شیخ ھای 
خلیج با تشکیل شیخ نشین ھا و "امارت" جدید نوع 
ُکردی آن، مشکل نخواھند داشت. ادعاھای دیرین 
مناسبات  یک  در  آن  نفت  و  کرکوک  بر  ترکیھ 
باثبات از نظر حاکمیت سیاسی و اقتصادی، تامین 
از  برآمده  تازه  موسسات  رقابت  در  شد.  خواھد 
رد و دیگر  دولتھای نوپای خان و خان زاده ھای ُکُ
میلیاردرھای قومیت ھا و ملیت ھای دیگر، این 
قدرت سرمایھ و کاال و بانک و پول است کھ حرف 
آخر را خواھد زد و نھ سرزمینی کھ تحت قیمومیت 

است. رسیده  قدرت  بھ  تازه  داران  سرمایھ 

سیاسی،  اسالم  بلوک  شبھ  فروپاشی  و  سقوط  با 
ھمین  در  پا  نو  دولتھای  تثبیت  و  قوامگیری 
بھ  ارضی،  تمامیت  دارای  اسما  و  فعال  عراق 
خواھد  قطعی  ناپذیر  انکار  واقعیت  یک  عنوان 
"تمامیت  تجزیھ  پی  در  آنچھ  بھ  نگاھی  نیم  شد. 
فروپاشیده  بلوک  حوزه  کشورھای  ارضی" 
بسیاری  طلسم  گرفت،  شکل  سابق  شوروی 

میکند. باطل  را  خرافی  ھای  دگم  از 

نیمھ دوم اوت ۲۰۱۷
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مسائل گرھى در تحلیل 
شکست پرولتاریا در 

شوروى
(یک مناظره حزبى)

توضیح سردبیر بولتن

در  کھ  ھمانگونھ  میآید،  زیر  در  کھ  مناظره اى 
یادداشت سردبیر این شماره بولتن [بولتن شماره 
بحثھایى  از  است  است، گوشھ اى  اشاره شده   [۲
کھ در یک سمینار حزبى درباره سیر تشکیل و 
تسھیل  منظور  بھ  درگرفت.  کمینترن  اضمحالل 
سیر  تعقیب  خصوصا  و  مطلب  درک  و  قرائت 
نخستین بخش صحبتھاى رفیق غالم کشاورز، الزم 
است خالصھ اى از سیر بحث را در اینجا بیاوریم. 
رفیق غالم، بھ عنوان عرضھ کننده سمینار، ابتدا 
از شرایط و اوضاع جھانى کھ کمینترن بر متن 
آن تاسیس شد آغاز کرد، سپس بھ خصوصیاتى 
میبخشید  کمینترن  بھ  شکل گیرى  پروسھ  این  کھ 
و  منفى  گرایشات  وجود  اینجا  از  و  نمود  اشاره 
مثبتى را در کمینترن نتیجھ گرفت. آنگاه با ذکر 
و  کمینترن  کنگره  ھفت  مباحث  از  خالصھ اى 
مرورى بر پراتیک احزاب انترناسیونال ۳، چنین 
نتیجھ گرفت کھ کمینترن در چھار کنگره نخست 
عمدتا در جھت رفع نواقص و تصحیح اشکاالت 
حرکت میکرده، و تقریبا از مقطع کنگره پنج، و 
بخصوص در کنگره ششم (سال ۱۹۲۸) کمینترن 
بھ نحو منسجمى در جھت مخالف چرخش میکند 
پروسھ  این  میپیماید. رفیق غالم،  انحطاط  و راه 
رو بھ افول کمینترن را متناظر با پروسھ مشابھى 
 (۱۹۲٥-۱۹۲۸) شوروى  کمونیست  حزب  در 
تحلیل میکند و معتقد است کھ بھ سبب نقش تعیین 
کننده حزب کمونیست شوروى در کمینترن (کھ 
بھ زعم رفیق این خود یکى از ویژگى ھا و نقاط 
ضعف اولیھ کمینترن بوده) وقتى حزب کمونیست 
عینا  شد،  انحطاط  و  انحراف  دچار  شوروى 

نمود.  تحمیل  کمینترن  بر  را  مشابھى  تحول 
 

 - بحثھا  از  بخشى  سمینار،  این  مباحثات  در 
کمونیست  حزب  تأثیر  از  مستقل  بیش  و  کم 
کھ  شد  متمرکز  این  بر   - کمینترن  بر  شوروى 
کمونیست  حزب  انحراف  اصلى  علت  و  ماھیت 
این  در  میکنیم.  ارزیابى  چگونھ  را  شوروى 
مناظره  و  شد  ابراز  متنوعى  نظرات  بخش 

ھاست. بحث  این  از  گوشھ ھایى  زیر 

نوبت اول بعد از غالم کشاورز

بنظرم  غالم  رفیق  نظر  این  حکمت:  منصور 
ناسیونالیسم بر حزب کمونیست  درست است کھ 
روسیھ و نتیجتا بر کمینترن غالب میشود. منتھا در 

مورد بحث "سوسیالیسم در یک کشور" استالین یا 
بوخارین، نظر خود رفیق را درست متوجھ نشدم. 
باید میبود؟ بھ  این نظریھ چھ  لنینى در قبال  خط 
ھر حال لنین از سال ۱۹۲٤ بھ بعد زنده نماند کھ 
در بحثھاى مھم ۲۸-۱۹۲٤ شرکت داشتھ باشد، 
نمایندگى  را  لنینیسم  کھ  مدعى اند  ھمھ خطوط  و 
میکنند. رفیق غالم در جایى از بحث اینطور گفت 
کھ لنین گفتھ بود نپ سرمایھ دارى است و ما باید 
دیکتاتورى پرولتاریا را بھ ھر قیمت نگاه داریم و 
فعاالنھ منتظر انقالب جھانى شویم. آیا منظور رفیق 
غالم این است کھ خط لنینى میباید خواھان ادامھ 
نپ، و حفظ دیکتاتورى پرولتاریا با یک اقتصاد 

میشد؟  جھانى  انقالب  وقوع  تا  کاپیتالیستى 
 

نپ  بحث  لنین  کھ  میدھم  توجھ  این  بھ  خصوصا 
نھ  و  کرد،  مطرح  جنگى  کمونیسم  مقابل  در  را 
سھ چھار سال بعد در برابر نظریھ "سوسیالیسم 
نظراتى  لنین ھمان  کنیم  در یک کشور". فرض 
کھ رفیق غالم میگوید در مورد نپ و کمک بھ 
در  میماند  زنده  اگر  آیا  داشت،  جھانى  انقالب 
قبال بحث "سوسیالیسم در یک کشور"، در قبال 
کسانى کھ میگفتند سوسیالیسم را در یک کشور 
میتوان ساخت و امر انقالب جھانى باید تابع منافع 
یک  دادن  ادامھ  موضِع  ھمان  ھمچنان  شود،  آن 
قدرت  نگھداشتن  براى  را  کاپیتالیستى  اقتصاد 
سیاسى و براى کمک بھ انقالب جھانى میگرفت؟ 
کھ  است  این  رفیق  صحبتھاى  از  من  استنباط 
میداند.  لنینى  را  موضعى  چنین  غالم  رفیق 
کھ  موضعى  با  موضع،  این  تفاوت  ضمن  در 

چیست؟  در  داشت  مباحثات  آن  در  بوخارین 
 

نوبت دوم، بعد از غالم کشاورز

 منصور حکمت: بھ نظر من در بحث رفیق غالم 
ھمچنان مفروض گرفتھ میشود کھ در قبال بحث 
لنینیستى  موضع  کشور"  یک  در  "سوسیالیسم 
پرولترى"  دولت  حفظ  و  سرمایھ دارى  "ادامھ 
این  در  گویا  موضع،  این  لنینیسم  تمام  و  است. 
است کھ بھ بانگ بلند اعالم میکند کھ آنچھ ھست 
آنچھ  بگوید  مدام  یکى  اگر  است!  سرمایھ دارى 
ھست سرمایھ دارى است؛ و دیگرى بخواھد راھى 
واقعى براى از بین بردن سرمایھ دارى پیدا کند، 
من طبعا طرف دومى ھستم. وگرنھ سى- چھل سال 
سرمایھ دارى را نگھداشتن، و ھر روز از رادیو 
اعالم کردن کھ ھنوز نظام اقتصادى سرمایھ دارى 
است، ولى دولت در دست کارگران است، فکر 
بھ  باشد.  داشتھ  کارگران  براى  خاصیتى  نمیکنم 
نظر من این موضع ضعیفى است. موضعى است 
کھ صرفا اعتراف بھ وجود پدیده سرمایھ دارى را 
براى انقالبیگرى خودش کافى میداند، در حالى کھ 
ھدف بنا بوده تغییر واقعیت باشد. انقالب بر سر 
این بوده کھ در روسیھ سرمایھ دارى اى باقى نماند. 
اگر کسى میگوید این تاریخا غیر ممکن است، باید 
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ندیدم.  اثباتى  اینجا  در  کند. من  اثبات  را  این 
 

شخصا فکر میکنم موضع لنینى در بحثھاى راجع 
بھ "سوسیالیسم در یک کشور" در سالھاى ۲۸-
باشد.  میگوید  غالم  رفیق  آنچھ  نمیتوانست   ۲٥
بحثھایى کھ از لنین درباره "رشد سرمایھ دارى" 
نپ  وضعیت  مورد  در  تماما  میشود،  نقل  نپ  و 
در مقابل کمونیسم جنگى است. ما ھیچ بحثى از 
یک  در  سوسیالیسم  پلمیکھاى  با  تقابل  در  لنین 
ساختمان  برنامھ  بھ  راجع  بحثى  ھیچ  و  کشور، 
اقتصادى در دست نداریم. بلھ، این درست است 
کھ در قسمت اعظم بحثھاى لنین، پیروزى انقالب 
روسیھ بھ انقالب جھانى ربط داده میشود، و تنھا 
نقل قولھاى پراکنده اى در مورد ضرورت ساختن 
اقتصاد وجود دارد. اما من فکر میکنم کھ بحثھاى 
اقتصاد را وقتى میشد در  لنین در مورد ساختن 
بھ معضل  اقتصاد  دست داشت کھ مسالھ ساختن 
بھ  از سال ۱۹۲٥  یعنى  باشد،  تبدیل شده  جامعھ 
کھ  است  منطقى  میکنم  فکر  حالت،  این  در  بعد. 
معنایى جز  قطعا  اقتصادى  بُعد  در  انقالب  ادامھ 
رسمى  اعتراف  با  گیرم   - دولتى  سرمایھ دارى 
باشد.  داشتھ  میبایست  بودنش  سرمایھ دارى  بھ 
در بحث رفیق غالم، این مفروض گرفتھ میشود 

بود.  دولتى  ادامھ سرمایھ دارى  لنینى  کھ خط 
 

من  نظر  بھ  میگیرد،  غالم  رفیق  کھ  موضعى 
معادل است با موضع بوخارین باضافھ اعتراف 
بھ اینکھ "این سرمایھ دارى است". زیرا بوخارین 
نگھدارد؛  را  دھقانان  با  اتحاد  میخواست  ھم 
آن  بھ  شدن  صنعتى  نمیخواست  ھم  بوخارین 
توجھ  دنبال شود.  شد  باالخره عملى  کھ  شیوه اى 
یک  در  "سوسیالیسم  اقتصادى  جوھر  کھ  میدھم 
کشور" فقط صنعتى شدن نبود. در یک دوره ایده 
"سوسیالیسم در یک کشور" مایھ تقویت نپ بود 
نظریھ  ابتدا  در  شد.  تبدیل  نپ  متضاد  بھ  بعد  و 
"سوسیالیسم در یک کشور" در مقابل جریاناتى 
انتقادى  موضع  نپ  بھ  نسبت  کھ  میگیرد  قرار 
داشتند. ایده "سوسیالیسم در یک کشور" در این 
دوره بمثابھ ادامھ طبیعى نپ است کھ سوسیالیسم 
ھمین  از  و  ساخت،  میتوان  کشور  یک  در  را 
امروز ھم در حال ساختھ شدن است. منتھا، بعد 
معلوم شد کھ وقتى بخواھند "سوسیالیسم" را در 
یک کشور بسازند، نیازمند صنعتى کردن روسیھ 
ھستند. در این مقطع بود کھ نظریھ "سوسیالیسم 
ادامھ  مدافعین  و  نپ  مقابل  در  کشور"  یک  در 
از  و  مدافع  ابتدا  بوخارین  گرفت.  قرار  نپ 
بود.  کشور"  یک  در  "سوسیالیسم  پرچمداران 
بھ  منجر  نپ  سیاست  ادامھ  او  درک  بھ  بنا  ولى 
حفظ  خواھان  نیز  بوخارین  میشد.  "سوسیالیسم" 
ائتالف با دھقانان و دادن امتیاز بھ آنھا بود. بحث 
رفیق غالم از نظر اقتصادى راست تر از موضع 
غالم  رفیق  کھ  چرا  میگیرد،  قرار  بوخارین 
این  نبود.  راھى  سرمایھ دارى  جز  است  معتقد 

باشد  کارگر  پذیرش طبقھ  مورد  نمیتواند  موضع 
چرا  کھ  میشود  مواجھ  اعتراض  این  با  قطعا  و 

جز سرمایھ دارى دولتى راه دیگرى نجوئیم؟ 

نوبت سوم، بعد از غالم کشاورز و پرویز پ.

نظرات  مورد  در  نکتھ اى  حکمت:  منصور 
روسیھ  کمونیست  حزب  در  مختلف  جریانھاى 
بگویم.   ۲٥ سال  در  روسیھ  اقتصاد  درباره 
برخالف آنچھ رفیق غالم حتى در ھمین صحبت 
اخیرش گفت، ھیچ جریانى در سال ۲٥ (و بحث 
ما پیرامون مواضع در این دوره است) معتقد نبود 
گفتن  است،  سوسیالیستى  روسیھ  در  اقتصاد  کھ 
اینکھ ھمھ توافق داشتند سرمایھ دارى از بین رفتھ، 
مسالھ را بیش از حد قابل فھمى ساده میکند. در 
یک  در  "سوسیالیسم  معضل  اساسا  این صورت 
کشور" نمیتوانست مطرح شود. بحثھاى آن دوره، 
حول چگونگى خروج از نپ، ادامھ یا عدم ادامھ 
نپ، و خالصھ عاقبت نپ است. ھمھ میدانند کھ 
نپ بھ اصطالح رشد سرمایھ دارى را ببار آورده 
است (و این چیزى نیست کھ فقط لنین گفتھ باشد 
و پس از مرگ او فقط کروپسکایا در جایى گفتھ 
باشد) ھمھ جریانات میدانند کھ آن چیزى کھ رشد 
کرده سرمایھ دارى، و عنصر دھقانى و تاجرھا و 
واسطھ ھا در اقتصاد، و معادل آن، بوروکراسى 
کھ  است  این  ھم  دوره  آن  بحث  است.  دولت  در 
بنابراین  نھ؟  یا  ساخت  میتوان  را  سوسیالیسم  آیا 
مناظره بر سر "سوسیالیسم در یک کشور" ابدا 
سوسیالیسم   ۲٥ سال  حوالى  در  آیا  کھ  نبود  این 
بلکھ بر سر  یا نھ،  در روسیھ برقرار شده است 
یک  در  را  سوسیالیسم  میشود  آیا  کھ  بود  این 

است.  آن کشور روسیھ  و  کرد؟  پیاده  کشور 
 

نوبت چھارم، بعد از غالم کشاورز

قول  نقل  این  کھ  دارم  قبول  حکمت:  منصور   
استالین میگوید صنایع دولتى سرمایھ دارى نیست. 
اما تذکرم این بود کھ چھ استالین و چھ خصوصا 
کھ  صراحتى  آن  بھ   ۱۹۲٥ سال  در  تروتسکى 

نمیشمردند.  سوسیالیستى  آنرا  گفتید،  شما 
 

نوبت پنجم، بعد از پرویز پ.

منصور حکمت: رفیق پرویز میگوید کھ مارکس 
کشور  یک  در  سوسیالیسم  کھ  گفتھ اند  انگلس  و 
بنابراین اعتقاد بھ  مطلقا غیر قابل تحقق است و 
ساختن سوسیالیسم در یک کشور، نقض اصول 
و  مارکس  کھ  میدانم  ھم  من  است.  مارکسیسم 
انگلس از انقالب جھانى و انقالب اروپا صحبت 
جھانى  انقالبى  را  کمونیستى  انقالب  و  کرده اند 
مانیفست  در  کھ  میدانم  ھم  را  این  اما  دانستھ اند. 
کمونیست اسمى از دیکتاتورى پرولتاریا نیاورده 
راجع  دیگر  جایى  در  بعد  سال  چندین  و  بودند، 
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(تئورى  گفتھ اند.  سخن  پرولتاریا  دیکتاتورى  بھ 
تدقیق  دوره اى  طول  در  را  خود  مارکسیسم 
نقد برنامھ  این را ھم میدانم کھ در  کرده است). 
گوتا، مشخصا مارکس دو فاز را براى کمونیسم 
مارکسیسم  بنیانگذاران  بنابراین  میکند.  مطرح 
پایینى کمونیسم  باالیى و  فاز  از  تفکیک روشنى 
داشتھ اند و مسائل فاز پایینى را نیز مقدار زیادى 
انقالبى  انقالب کمونیستى،  کھ  این  داده اند.  شرح 
اینکھ  تا  است  جداگانھ اى  امر  یک  است،  جھانى 
و  ساخت  کشور  یک  در  را  سوسیالیسم  نمیتوان 
ھر کس چنین بگوید اصول مارکسیسم را نقض 
وفور  اقتصاد  کمونیستى،  اقتصاد  است...  کرده 
وقتى  احتیاجش.  اندازه  بھ  کس  ھر  بھ  است؛ 
برداشت  جامعھ  از  احتیاجش  اندازه  بھ  کس  ھر 
میکند، معنایش این است کھ (مگر در یک حاشیھ 
اقتصاد  اما  نیست.  کمیابى  دچار  اقتصاد  جزئى) 
فاز پایینى (سوسیالیسم) ھمانطور کھ مارکس در 
کمیابى،  بر  مبتنى  داده،  گوتا توضیح  برنامھ  نقد 
در  است.  توزیع  سیستم  یک  بر  مبتنى  الجرم  و 
از  کارش  اندازه  بھ  پایینى، ھر کس  فاز  اقتصاد 
بسیار  تفکیک  این  میکند.  برداشت  اقتصاد  این 

است.  فاز  دو  این  اقتصادیات  بین  اساسى 
 

روسیھ   ۲۰ دھھ  مناظرات  براى  مبحث  این  اما 
معناى خاصى دارد؟ بھ نظر من دارد. اگر سؤال 
ساختمان  روسیھ  در  آیا  کھ  شود  طرح  اینطور 
کمونیسم بمثابھ جامعھ بى طبقھ، جامعھ بى نیاز از 
بھ  اندازه توانش و  بھ  دولت، جامعھ از ھر کس 
پاسخ  است؟  مقدور  احتیاجش  اندازه  بھ  کس  ھر 
من ھم این است کھ خیر مقدور نیست. براى این 
امر ھمان طور کھ رفیق غالم میگوید یک انقالب 
جھانى و یک انقالب صنعتى الزم است تا چنین 
شود.  برقرار  بتواند  جامعھ  و  فرد  بین  روابطى 
بر  یعنى  باشد،  پایینى  فاز  سر  بر  بحث  اگر  اما 
سر اینکھ در روسیھ ۱۹۲٤ بھ بعد میتوان آگاھانھ 
بھ طرف ساختمان یک روابط اقتصادى و سطح 
کس  ھر  از  کھ  رفت  مولده  نیروھاى  از  معینى 
اندازه  بھ  ھر کس  بھ  و  بگیرند  کارش  اندازه  بھ 
کارش بدھند، و عنصر کار مزدى را در این میان 
میتوان،  آرى  است.  مثبت  من جوابم  کنند،  نابود 
نیست.  جھانى  انقالب  بھ  نیازى  اینکار  براى  و 
حتى نیازى بھ کشورى بھ وسعت روسیھ نیست. 
از قوانین اقتصادى نباید یک فتیش ساخت. وقتى 
کسى  دیگر  وقتى  شود،  ید  خلع  بورژوازى  از 
بھ عنوان مالک سرمایھ در مکان تولیدى وجود 
نداشتھ باشد، وقتى جبر انباشت (کھ مارکس آن را 
ھیچ  مورد  در  دیگر  میداند)  کاپیتالیسم  مشخصھ 
بھ طور طبیعى  وقتى کسى  نباشد،  فردى جارى 
وقتى  نباشد،  اندوزى  ثروت  و  رقابت  مشغول 
کسى اجناس را بر مبناى کارى کھ دیگران انجام 
میدھند تولید نکند و بھ عنوان مالکیت خصوصى 
اینجا  غیره،  و  غیره  و  نفروشد،  بازار  در  خود 
بورژوایى  تولید  قانونمندى  از  گفتن  سخن  دیگر 

و کاپیتالیستى خطاست. اینجا دیگر سخن گفتن از 
"روابط اقتصادى"اى کھ فرار از آنھا ناممکن است 
فتیشیسم است. اگر بنیادھاى جامعھ کھن را آنقدر 
برنامھ ریخت  آگاھانھ  میتوان  کھ  برده اید  بین  از 
یا نیازھایى را محاسبھ کرد، بنا بھ تعریف امکان 
گرفتھ اید.  جامعھ  از  را  قدیمى  روابط  بازتولید 
نقشھ  مطابق  جامعھ  کھ  کرد  کارى  میتوان  آنگاه 
شما پیش رود. این درست است کھ ندرت، عدم 
یکسانى در تخصص و توان و غیره بھ شما اجازه 
باشید  نقاش  عصر  و  ماھیگیر  صبح  کھ  نمیدھد 
انسان  دارد  انتظار  مارکس  کھ  چیزى  آن  (یعنى 
در جامعھ کمونیستى بشود). بلھ، کارگر میماند، 
ھمھ اینھا میراث جامعھ بورژوایى است کھ براى 
نیست  این  آن  معناى  ولى  است،  مانده  باقى  شما 
کھ کارگر باید باز ھم ھمچنان نیروى کارش را 
بازتولید  معادل  میگیرد  کھ  دستمزدى  و  بفروشد 
کھ  نیست  این  معناى  بھ  و  باشد،  کارش  نیروى 
محصول کارگر، ھمچنان باید خود را در ثروت 
بخش کوچکى از جمعیت جامعھ متجسم کند... و 
آن اقلیت کوچک جامعھ بر این مبنا مالک وسائل 
تولید باشد؛ و وسائل تولید ھمچنان با قوانین کور 
ممکن  چرا  شود.  انباشتھ  و  متمرکز  اقتصادى 
جامعھ  بنیادھاى  کوبیدن  ھم  در  از  پس  نیست 
سازمان  جدید  روابط  با  را  اجتماعى  تولید  کھن 
دارد؟ چون انقالب جھانى نشده؟! اگر تئورى اى 
کھ معتقد است "سوسیالیسم تنھا در سطح جھانى 
پیاده میشود" درست است، اگر این نظریھ درست 
است کھ "نمیتوان سوسیالیسم را در یک جامعھ 
چگونھ  میکنم  سؤال  من  آنگاه  کرد"،  مستقر 
اتوپیست  عده جوان  دنیا یک  ھمین  در  کھ  است 
میخرند  اقیانوس  وسط  در  جزیره اى  میروند 
آیا  میکنند؟  زندگى  کمونى  شیوه  بھ  آنجا  در  و 

ناگزیرند روابط ملکى بین خود برقرار کنند؟! 
 

جھانى  سطح  در  مگر  سوسیالیسم،  ساختن  اگر 
است،  تئوریک  بحث  یک  این  و  ندارد،  امکان 
داد.  نشان  و  کرد  بحث  تئوریک  باید  آنگاه 
من  نظر  بھ  اما  داد  نشان  میتوان  را  مشکالتش 
کھ  کند  رد  را  این  نمیتواند  تئوریکى  بحث  ھیچ 
یک اقتصاد متکى بھ نقشھ، کھ ھر انسان در آن 
بھ عنوان یکى از سھامداران نیروھاى اجتماعى 
تقسیم کار  تولید شرکت میکند (ھر چند کھ مھر 
فرھنگ  مولده،  نیروھاى  آرایش  پیشین،  جامعھ 
در  گذشتھ  جامعھ  خرده مالکى  گرایشات  حتى  و 

آورد.  بوجود  میتوان  را  باشد)  حاضر  آن 
 

بھ نظر من دقیقا ناتوانى از طرح چنین پروسھ اى 
است کھ در مباحث درون حزب کمونیست روسیھ 
در حوالى سال ۲٥، کلیھ جریانات را در برابر 
نظریھ ناسیونالیستى تحت عنوان "سوسیالیسم در 
یک کشور" منزوى نمود. من در جاى دیگرى ھم 
گفتھ ام کھ در تقابل قرار دادن بحث انقالب جھانى 
تقدیس ضعفھاى  با "سوسیالیسم در یک کشور" 
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انقالبیون روسیھ در سالھاى ۲٤ تا ۲۸ است. این 
کھ ما مارکسیست و انترناسیونالیست ھستیم و بھ 
انقالب جھانى اعتقاد داریم درست است، اما اعتقاد 
بھ انقالب جھانى را در مقابل بحثھاى آن دوران 
نامربوط  حزب کمونیست روسیھ مطرح کردن، 
چھ  کارگرى  انقالب  کھ  است  این  مسالھ  است. 
وظایف اقتصادى اى دارد؟ بحث دو فاز سوسیالیسم 
کھ در برنامھ گوتا مطرح میشود بھ اینجا مربوط 
است. نظر من این است کھ - ھمانطور کھ در جاى 
دیگرى گفتھ ام - نخست دوره اى است کھ وظایف 
اقتصادى محور نیست [رجوع کنید بھ "دولت در 
دوره ھاى انقالبى"، بسوى سوسیالیسم، دوره دوم 
شماره دوم، آذرماه ۱۳٦٤]. گرداندن اقتصاد در 
این دوره باید در خدمت تثبیت حکومت کارگرى 
باشد تا حکومت بھ آن فرم دیکتاتورى پرولتاریا 
مارکسیسم  در  کھ  اجتماعى  ساختارھاى  آن  با 
دوره  این  حال  ھر  بھ  یابد.  دست  شده  تشریح 
کھ  است  این  مسالھ  نیست.  بحث  مورد  اینجا 
مارکس  مباحث  آیا  دوره،  این  شدن  تمام  از  پس 
کھ  سوسیالیسم  پایینى  فاز  و  گوتا  برنامھ  نقد  در 
اقتصادى  زندگى  بھ  ارتباطى  میکند،  مطرح 
غالم  رفیق  آرى.  من  نظر  بھ  نھ؟  یا  دارد  ما 
بحث  جامعھ  یک  در  سوسیالیسم  ساختن  میگوید 
جامعھ  آن  بھ  پیروزیش  امکان  و  است  کنکرتى 
خیر،  میگوید  پرویز  رفیق  دارد.  بستگى  معین 
ساختن سوسیالیسم در یک کشور امکان ندارد و 

است.  مارکسیسم  پایھ اى  اعتقادات  جزو  این 
 

طبقھ  چگونھ  کھ  بفھمم  را  ایده  این  نمیتوانم  من 
ھمچنان  حاکم،  طبقھ  بصورت  متشکل  کارگر 
کند،  خلق  خودش  علیھ  سرمایھ اى  است  ناگزیر 
نیروى  انقیاد  تحت  و  بدھد،  دستمزد  بخودش 
درک  قابل  براستى  کند.  کار  سرمایھ  ناشناختھ 
نیست کھ چگونھ اقتصادیات متناظر با طبقھ کارگر 
متشکل بصورت طبقھ حاکمھ، یعنى اقتصادى کھ 
طبقھ کارگر در آن آزادانھ دخالت میکند و مھر 
داشتھ  بر خود  باید  را  کارگر  طبقھ  اراده  اعمال 
است!  دولتى"  انحصارى  "سرمایھ دارى  باشد، 
باشد  خوش  میتواند  این  بھ  کارگران  دل  گویا 
روزانھ  آنان  از  تن  میلیونھا  اینکھ  عین  در  کھ 
میکنند،  کار  این سرمایھ  براى  دستکم ۸ ساعت 
(احتماال  از رفقایشان  تن  در عین حال چند صد 
دولت)  نام  بھ  مؤسساتى  و  ادارات  طریق  از 
نیست  معلوم  دارند!  بدست  را  ماشین  این  کنترل 

براى طبقھ کارگر چیست.  امر  این  خاصیت 
 

دولت  آرایش  شما  اگر  کھ  است  این  واقعیت 
دھید خودبخود  توضیح  را  پرولتاریا  دیکتاتورى 
نمیتواند  آن  با  متناظر  اقتصاد  کھ  میشود  روشن 
سرمایھ دارى انحصارى دولتى باشد. بطور مثال 
است.  متشکل  شوراھا  سیستم  در  کارگر  طبقھ 
بنابراین در یکجا کارگران دستھ جمعى و ھمزمان 
در نقش کارفرما ظاھر میشوند. بسیار خوب، این 

خود نوعى از شکل تعاونى تولید است، و ارتباطى 
دیکتاتورى  در  ندارد.  دولتى"  "سرمایھ دارى  بھ 
کھ  میگیرند  تصمیم  خود  کارگران  پرولتاریا، 
چھ تولید کنند، چقدر تولید کنند، چگونھ و چقدر 
مصرف کنند، ابزار تولید را چگونھ بکار گیرند، و 
غیره. بھ این ترتیب تمام روابط انسان با انسان در 
تولید، و رابطھ انسان با ابزار تولید تغییر خواھد 
است؟  دولتى  سرمایھ دارى  ھمان  این  آیا  کرد. 
طبقھ  بمثابھ  کارگر  طبقھ  کھ  بفھمم  نمیتوانم  من 
حاکم متشکل شده است، ولى بین خود بھ عنوان 
کارگر، و خود بعنوان کارفرما، محتاج خلق یک 

است.  اسم سرمایھ  بھ  موھوم  رابطھ  و  پدیده 
 

از این بحث گذشتھ، نکتھ دیگر این است کھ در 
تاریخى اى کھ بحثھاى جریانات مختلف  موقعیت 
کشور"  یک  در  "سوسیالیسم  حول  روسیھ  در 
مطرح شد، بھ نظر من لنینیسم بھ این معضل پاسخ 
میداد. یعنى خط لنینى براى این مسالھ کھ اقتصاد 
دارد،  جواب  شد  خواھد  چھ  پس  این  از  روسیھ 
انقالب  پیروزى  با  جھانى  انقالب  رابطھ  تنھا  و 
روسیھ را از لنین نقل نمیکند. من البتھ موافقم کھ 
مارکسیسم  تمامى  و   - روسیھ  کمونیستھاى  تمام 
انقالب  با  را  روسیھ  انقالب  پیروزى   - روسیھ 
و  استالین  حتى  (مثال  میکردند.  مرتبط  جھانى 
زینوویف در کمینترن، در بدو امر وقتى مواضع 
خود را بر علیھ تروتسکى توضیح میدادند، تاکید 
بدون  سوسیالیسم  نھایى  پیروزى  کھ  میکردند 
"سوسیالیسم  ایده  و  نیست.  ممکن  جھانى  انقالب 
 - جھانى  انقالب  کمک  بدون   - کشور"  یک  در 
جزئى  پیروزى  عنوان  بھ  جز  نمیتوانست  ابتدا 
جانب  از  روسیھ  در  سوسیالیسم  نھائى  غیر  و 
کھ  است  این  مسالھ  تمام  اما  شود)،  مطرح  آنھا 
بطور   ۲٥-۲۸ سالھاى  در  روسیھ  مارکسیسم 
برمیخورد.  روسیھ  اقتصاد  معضل  بھ  جدى 
این  برابر  در  سانتریستى  ناسیونالیستى-  گرایش 
بنام "سوسیالیسم  دارد  مسالھ شاه کلیدى در دست 
در یک کشور" کھ بھ کمک آن در صدد است تا 
اپوزیسیون در اشکال مختلف را از بین ببرد. تمام 
میشوند.  جمع  بحث  این  سر  پشت  ناسیونالیستھا 
از خارج روسھاى سفید برایش تبریک میفرستند 
تمام  تقریبا  داخل  پیروزى میکنند. در  آرزوى  و 
ھم  دھقانان  میکند.  حمایت  آن  از  حزبى  آپارات 
برایش کف میزنند. آن خط لنینى مفروض، با این 
واقعیت مواجھ است کھ ناسیونالیسم دارد خود را 
و  شبھ مارکسیستى  فرمولبندى  یک  پوشش  تحت 
قابل عرضھ بھ اسم "سوسیالیسم در یک کشور" 
بورژوازى  و  ناسیونالیستھا  تمام  میکند.  بیان 
بزرگ با حمایت از این تز در عمل در تالش اند 
را  آن  و  بدھند  مادى  پایھ  بوروکراسى  بھ  تا 
تبدیل کنند بھ رھبر برنامھ ریزى اقتصادى براى 
میخواھد  بوروکراسى  و  روسیھ،  کردن  صنعتى 
بھ طبقھ بھره مند از این پروسھ تبدیل شود. بسیار 

باشد؟  میباید  چھ  لنینى  خط  جواب  خوب، 
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 بھ نظر من جواب خط لنینى بھ ھیچوجھ نمیتوانست 
این باشد کھ "ما سرمایھ دارى را ادامھ میدھیم تا 
موضع  این  برسد".  ما  کمک  بھ  جھانى  انقالب 
را  ناسیونالیستى  موضع  برابر  در  مقاومت  تاب 
موضع  این  کھ  کسانى  بودند  اینکھ  (کما  نداشت 
تأثیرى بگذارند) پاسِخ  را داشتند، ولى نتوانستند 
"انقالب جھانى" نمیتوانست کارى از پیش ببرد، 
نمیرفت،  روسى  کارگر  خرج  بھ  تھییج  کھ  چرا 

است.  اقتصادى  جوابى  مسالھ،  جواب 
 

را  این موضع  کھ  گفتھ شود کسانى  است  ممکن 
نبودند  لنین برخوردار  نفوذ  اتوریتھ و  از  داشتند 
من  نظر  بھ  خوردند.  شکست  سبب  این  بھ  و 
اینطور نیست. اوال اینکھ تروتسکى خود آدم کم 
ارزشى در انقالب روسیھ نبود، (ھمان موقع کھ 
بود)  جنگ  کمیسر  شد  او  بھ  حملھ ھا  شدیدترین 
اما دیدیم کھ چگونھ او را از سر راه کنار زدند. 
مسالھ این است کھ این پروسھ حرکت بورژوازى 
خویش  بازگشت  راه  کوبیدن  حال  در  کھ  است 
کشور"  در یک  پوشش "سوسیالیسم  در  و  است 
جواب خود را بھ معضل اقتصادى جامعھ عرضھ 
تمام  کھ  است  پوچ  تصورى  چنین  است.  کرده 
سفید  روسھاى  آن  تمام  تکنوکرات،  جماعت  آن 
آن  تمام  و  میآوردند،  فشار  کشور  خارج  از  کھ 
نظام اقتصادى روسیھ با این حرف فرضى لنین 
قانع  کند"  رشد  شیوه  این  بھ  "سرمایھ دارى  کھ 
میشدند و صبر میکردند و بازمیگشتند. حتى اگر 
داشتھ  "محبوبیت"  ھم  خیلى  و  باشد  لنین  گوینده 
او را کنار میزدند (کما  بھ نوعى  باالخره  باشد، 
دیگر،  جاھاى  در  چھ  و  روسیھ  در  چھ  اینکھ 
براى توطئھ کردن و پاپوش دوختن ھیچوقت در 
مضیقھ نماندند). مسالھ این است کھ مقاومت در 
برابر این حرکت بورژوازى و ناسیونالیسم حتى 
براى لنین حدى دارد، و تنھا وقتى میتواند بطور 
بیاورد کھ  تاب  این مسالھ  برابر  مارکسیستى در 
جریان  طریق  این  از  و  بدھد  را  معضل  پاسخ 
رفقا  کھ  بحثى  کند.  سالح  خلع  را  ناسیونالیستى 
در اینجا بھ عنوان خط لنینى مطرح میکنند، یعنى 
جھانى،  انقالب  براى  فعال  انتظار  یا  نپ  ادامھ 
ناسیونالیست-  جریان  نمیتوانست  وجھ  ھیچ  بھ 
سانتریست را خلع سالح کند، برعکس، ھمانطور 
انقالب  "پیروزى  سالح  داد،  نشان  تاریخ  کھ 
دست  در  است"  جھانى  انقالب  گرو  در  روسیھ 
صاحبانش شکست و امروز پس از گذشت شصت 

سال، ابدا نمیتوان دوباره با آن بھ جنگ رفت. 
بھ نظر من، متدولوژى لنین یک خاصیت اصلى 
دارد و آن عبارت است از مربوط کردن خود بھ 
بھ  بنابراین  روست.  پیِش  در  کھ  کنکرتى  مسالھ 
لنینى در سالھاى  یا خط  لنین  نظر من کارى کھ 
۲۸-۲٤ میباید میکرد این بود کھ یک برنامھ براى 
در  لنینى  موضع  میداد.  روسیھ  اقتصادى  تحول 
این مقطع نمیتوانست "رشد سرمایھ دارى" تحت 
نپ و غیره باشد. اساسا من فکر میکنم بحث ھایى 

کھ لنین راجع بھ سرمایھ دارى دولتى، نپ و غیره 
دارد موضع او را در زمینھ ساخت اقتصاد بیان 
نمیکند، بلکھ فکر میکنم این بحث ھاى لنین متناظر 
است با دوره انقالبى اى کھ تحکیم دولت پرولترى 
اداره  تحت  اقتصاِد  ساختن  نھ  بوده  امور  محور 
دیکتاتورى پرولتاریا. (البتھ یک نفر بھ ھزار و 
یک طریق بحث خودش را بیان میکند، ولى از 
روش فعالیت او میتوان فھمید کھ چھ چیزى مرکز 
توجھ اوست). بھ نظر من براى لنین حفظ قدرت 
پرولتاریا در روسیھ در آن بحث ھا اولویت دارد. 
تا سالى کھ لنین میمیرد خطر نابودى دیکتاتورى 
تا  (حتى  است.  نشده  منتفى  در روسیھ  پرولتاریا 
چند سال بعد در مناظرات درون حزبى یکى از 
میکنند  ساکت  آن  با  را  اپوزیسیون  کھ  مسائلى 
شوروى  دولت  براى  کھ  است  تھدیداتى  مسالھ 
کھ چگونھ  دارد  وجود  فاکت ھایش  دارد).  وجود 
لنین از پدیده دولتشان بشدت ناراضى است. مسالھ 
اقتصاد، آخرین دلمشغولى لنین است. مسالھ براى 
او این است کھ چرا دولت بھ این صورت درآمده؟ 
دولت  چرا  میافتد؟  اتفاقھا  این  حزب  در  چرا 
نماینده طبقھ نیست؟ و غیره... بنابراین میخواھم 
بگویم بحثھاى لنین در مورد سرمایھ دارى دولتى، 
و  فھمید  چھارچوب  این  در  باید  را  غیره  و  نپ 
اقتصادى  تحول  براى  لنینى  برنامھ  بھ عنوان  نھ 
سالھاى  در  لنینى  خط  میکنم  فکر  من  جامعھ. 
را  خود  اقتصادى  ساخت  برنامھ  باید   ۲٤-۲۸

میداد.  کردم  اشاره  پیشتر  کھ  مبانى اى  بر 
 

من  آنچھ  بین  باید  کھ  کنم  تأکید  میخواھم  اما 
میگویم و تز "سوسیالیسم در یک کشور" بعنوان 
تز  مورد  در  کرد.  تفکیک  معین  جریان  یک 
"سوسیالیسم در یک کشور" ھمانطور کھ گفتم با 
رفیق غالم کامال موافقم کھ این خط ناسیونالیستى 
و سانتریستى در روسیھ است کھ میخواھد روسیھ 
بزرگ را احیاء کند. فاکتھایى وجود دارد کھ بھ 
پشت  بورژوازى  چگونھ  میدھد  نشان  روشنى 
بزرگ  سرمایھ  چگونھ  میشود،  جمع  خط  این 
بافت  تمام  و  اروپایى  بزرگ  سرمایھ  و  روسى 
بود  تزارى  روسیھ  محصول  کھ  تکنوکراسى اى 
بنابراین  میگیرند.  قرار  استالین  خط  سِر  پشت 
من موافقم کھ باید تز معین "سوسیالیسم در یک 
در روسیھ طرح شد  آن شکل  بھ  کھ  را  کشور" 
مورد نقد و حملھ قرار داد، و گفت کھ این تزى 
مقطع  آن  در  و  بود،  ارتجاعى  و  ناسیونالیستى 
تاریخى مشخص روسیھ نسبت بھ دیدگاھھایى کھ 
در برابرش قرار گرفتند اپورتونیستى بود. اما تمام 
مسالھ مورد بحث امروز ما اینجاست کھ در برابر 

داد؟  قرار  میبایست  را  موضعى  چھ  تز  این 
 

چپ  تاریخى  ضعف  کھ  است  این  موضع  یک 
اقتصادى  تئورى  و  استالین  برابر موضع  در  را 
کھ  این صورت  بھ  میکند.  تقدیس  و  تئوریزه  او 
مدعى است اساسا معضل را نباید اقتصاد روسیھ 



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۱۰      

ابدا بردى ندارد. چرا  قرار داد. اما این استدالل 
استالین  کشور"  یک  در  "سوسیالیسم  جریان  کھ 
پشت پرچمى است کھ مدعى است پرولتاریا را بھ 
یک ساخت اقتصادى مسلح میکند. عرصھ اقتصاد 
انقالب در روسیھ  ادامھ  بھ طور واقعى و عینى 
بخواھید  ھم صرفا  شما  اگر  حتى  باالخره  است. 
بھ پرولتاریاى جھانى کمک کنید راھش پرداختن 
بھ عرصھ اقتصاد در روسیھ است. اگر بخواھید 
فالکت و گرسنگى کارگران را پایان دھید چاره 
در پرداختن بھ اقتصاد روسیھ است، اگر بخواھید 
از وابستگى بھ دھقانان خالص شوید راھش در 
ھمین است. اھمیت تز "سوسیالیسم در یک کشور" 
براى حاکم شدن جناح استالین در این است کھ این 
تز بطور مادى بھ یک پاسخى بھ معضالت جامعھ 
تبدیل شد، و بطور واقعى  روسیھ در یک دوره 
خطوط  از  ھیچکدام  کھ  داد  را  مسائلى  جواب 
دیگر در حزب بلشویک جواب آنھا را نداشتند و 
نمیدادند. بھ نظر من رفقا بھ مکان و اھمیت این تز 
کم بھا میدھند. آنقدر این مسائل واقعى و ملموس 
بود کھ کسانى چون تروتسکى و زینوویف ھم کھ 
محور استداللشان انقالب جھانى بود، بھ ناگزیر 
سوسیالیسم  اقتصادى  ساخت  سر  بر  بحث  بھ 
کشیده شدند و درباره این کھ تا چھ حد و دامنھ اى 

میتوان سوسیالیسم را ساخت بحث میکردند. 
 

بنابراین بھ نظر من آن موضعى کھ معتقد است 
معضل  عنوان  بھ  را  اقتصاد  ساخت  اساسا  نباید 
موضع  نیست.  جوابگو  وجھ  ھیچ  بھ  پذیرفت، 
بھ  دوران  آن  در  را  روسیھ  اقتصاد  دیگرى 
آن  در  نوآورى  ھیچ  اما  میپذیرد،  عنوان معضل 
تاریخا  گویا  کھ  چرا  نمیکند،  قبول  را  اقتصاد 
انقالب  کھ  چرا  است،  غیرممکن  این  تحلیال  و 
کمونیستى، جھانى است. این موضع ھم جوابگو 
بھ  بپذیرم.  را  این نظرات  نمیتوانم  نیست، و من 
سرنوشت  بر  اینھا  از  بیش  بسیار  بشر  من  نظر 
اقتصادى،  "کور"  قوانین  است.  حاکم  خود 
بخصوص اگر پایھ ھاى مادى آن را از بین برده 
میتواند  بشر  و  نیستند،  کور  ھم  آنقدرھا  باشیم، 

گردد.  مسلط  خویش  اقتصاد  سازمان  بر 
 

رفیق  و  پرویز  رفیق  بحثھاى  از  کنم.  خالصھ 
جواب  اینھا  کھ  میرسد  من  نظر  بھ  این  غالم، 
دیدگاھھاى  از  یکى  رفقا  نمیدھد.  را  مسألھ 
درسِت  آلترناتیو  عنوان  بھ  را  دوران  ھمان 
کھ  دیدگاھى  میکنند،  مطرح  مارکسیستى 

است.  کرده  اثبات  را  تاریخى اش  عجز 
 

نوبت ششم بعد از پرویز پ.

صحبت  وقتى  کھ  بگویم  ابتدا  حکمت:  منصور   
موافق  من  میشود،  اثباتى  آلترناتیو  عرضھ  از 
نیستم کھ میتوان یک تئورى انقالبى "سوسیالیسم 
اینجا  ھم  دیگرى  کسى  داشت.  کشور"  یک  در 

کھ  موافقم  پرویز  رفیق  با  نگفت.  چیزى  چنین 
نظر  دوره  آن  در  بخواھد  انقالبى اى  آدم  اگر 
مارکسیستى اى عرضھ کند، عبارت "سوسیالیسم 
ما  بھ نظر من  نمیبرد.  بکار  در یک کشور" را 
تدقیق  مورد  این  در  را  بحثى  بخواھیم  اگر  ھم 

ببریم.  بکار  را  فرمولبندى  این  نباید  کنیم 
 

یک بحث دیگر رفیق پرویز این است کھ در جریان 
مباحثات حول و حوش سال ۲٥، اگر لنین میبود 
و  شوراھا،  پرولتاریا،  دیکتاتورى  مکانیسم ھاى 
کال ابزارھاى سیاسى- ایدئولوژیک فعالیت طبقھ 
پرویز  رفیق  میکرد.  برجستھ  شاید  را  کارگر 
میگوید شاید ما زیاده از حد بر سر وجھ اقتصادى 
حد  از  زیاده  اساسا  ھم  آنھا  شاید  و  شده ایم،  خم 
اقتصاد را مطرح کرده باشند. من میخواھم بگویم 
این بھ تصمیم لنین یا ھیچکس دیگر بستگى ندارد 
کھ در سالھاى ۲۸-۲٥ چھ مسالھ اى گرھى شود و 
مورد مناظره قرار گیرد. خط لنینى یا خود لنین، 
قطعا راجع بھ آن چیزھایى کھ رفیق پرویز اشاره 
داشت، صحبت میکرد، و قطعا آن مباحث ھم بھ 
قضیھ مربوط است، ولى اقتصاد روسیھ باالخره 
خودش را بھ حزب بلشویک تحمیل میکند تا راجع 
بھ آن بحث کنند. در صورتى کھ در دوره جنگ 
با آلمان اقتصاد روسیھ خود را این چنین تحمیل 
نمیکند، یا دستکم براى ھمھ روشن است کھ باید 
با اقتصاد کارى کنند تا مایحتاج جنگ با سفیدھا 
و غیره را بتوان تأمین کرد. پس مسالھ تشخیص 
معضالت جامعھ است. این یکى از خواص حزب 
بلشویک است و نقطھ قوت ھمھ رھبران حزب، 
کھ فارغ از ھر نوع ذھنى گرایى و تعقیب ایده ھا 
انگشت  واقعى  مسائل  بر  ایده ھا،  خوِد  بخاطر 
تاریخ  یک  میتوان  دلیل  ھمین  بھ  میگذاشتھ اند. 
آنھا نوشت و روشن کرد کھ ھر  بھ  جدى راجع 
یک از این آدمھا بھ چھ مسائلى جواب داده اند. بھ 
ھر حال منظورم این است کھ اختیار دست فرضا 
لنین نبود کھ بگوید اقتصاد را عمده نکنید و چھ 
نھ  بود...  شده  عمده  اقتصاد  کنید،  عمده  را  چیز 
واقعیت  در  اساسا  بلکھ  آدمھا،  این  ذھن  در  فقط 

زندگى میلیونھا انسان، و باید پاسخ میگرفت. 
 

نکتھ دیگر اینکھ فرض کنیم لنین یک نکتھ سیاسى 
را پیشنھاد میکرد و بحث خود را در زمینھ سیاسى 
موجود  قرائن  سبب  بھ  من  (کھ  میکرد  متمرکز 
شک دارم چنین میکرد. در مورد قرار کنگره ۱۰ 
در مورد لغو فراکسیونیسم نیز، بھ نظر من لنین 
تعلیق ھر نوع فراکسیونیسمى را مد نظر نداشتھ، 
درون  لوکس  بحثھاى  کردن  موکول  ھدفش  بلکھ 
است.  پرولترى  دولت  تثبیت  از  پس  بھ  حزبى 
 ۱۰ کنگره  قرار  کھ  است  این  من  شخص  نظر 
نباید بھ آن شکل فرمولھ میشد، بلکھ میتوانستند از 
بھ مدت  داوطلبانھ، مثال  بخواھند کھ  فراکسیونھا 
شش ماه یا یک سال بحث شان را متوقف کنند. نباید 
ممنوعیت فراکسیونیسم را بھ یک سنت و سبک 
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کار درون حزب ارتقاء میدادند). اما بھ ھر حال 
آن  در  میبایست  لنین  احتمالى  سیاسى  رفرمھاى 
دوره مابھ ازاى اقتصادى خودش را معنا میکرد. 
دیکتاتورى  میدھم.  توضیح  بیشتر  را  نکتھ  این 
پرولتاریا، آنطور کھ من میفھمم، این نیست یک 
طبقھ کارگرى با خودش تمرین دمکراسى میکند، 
بلکھ باالخره راجع بھ امور واقعى تصمیم میگیرد 
یعنى  است.  اقتصادى  آنھا وضعیت  کھ مھمترین 
دیکتاتورى  مکانیسم  پرداختن  و  در حین ساختن 
بمثابھ  متشکل  کارگر  (بھ عنوان طبقھ  پرولتاریا 
جامعھ  اقتصاد  با  را  آن  رابطھ  حاکمھ)  طبقھ 
میباید توضیح داد. تناقضى کھ من در بحث رفیق 
کنم  تجسم  نمیتوانم  من  کھ  است  این  میبینم  غالم 
مکانیسم  آن  با  پرولتاریا،  دیکتاتورى  اقتصاد 
باشد.  دولتى  سرمایھ دارى  دارد،  کھ  دمکراتیکى 
در  تصمیم گیرى  ساختار  یک طرف  از  کھ  چرا 
از کار سراسرى و  تلفیقى  پرولتاریا  دیکتاتورى 
محلى است، و بھ ھر حال کسى کھ کار میکند در 
دخیل  آدمھا  اراده  یعنى  دارد،  نقش  تصمیم گیرى 
است؛ اما از طرف دیگر اقتصادى کھ این انسانھا 
اداره اش میکنند، اقتصادى کھ بر مبناى قوانین آن 
انسانھا تعیین میشود، در نظریھ  وجود اجتماعى 

است!  دولتى  انحصارى  سرمایھ  غالم  رفیق 
 

از ھمین رو ما سرمایھ دارى را با قوانین حرکتش 
آدمھاى  با فرض موجودیت  نھ صرفا  میشناسیم، 
اولیھ اش یا با کار مزدى و غیره. قوانین حرکت 
اجتماعى  وجود  بھ  است  متکى  سرمایھ دارى 
طبقات معینى و وجود اجتماعى انسانھاى معینى 
کھ رابطھ معینى با وسائل تولید دارند. شما ابتدا 
کارگر ھست  کھ سرمایھ ھست،  میگیرید  فرض 
و بعد قوانین سرمایھ دارى (قانون گرایش نزولى 
اگر  میدھید.  توضیح  را  غیره)  و  سود  نرخ 
سرمایھ دار و طبقھ سرمایھ دار دنبال ابقاى موقعیت 
خویش نباشد و کارگر ھم بتواند ھر چیز دیگرى 
بجز کارگر در جامعھ باشد، این قوانین زیر سؤال 
روابط  از  است  ناشى  قانون  اینکھ  براى  است. 
ملکى اى کھ اگر ابقاء شوند این جامعھ بھ این نحو 
معین حرکت میکند. اگر آن رابطھ ملکى را بھم 
ملکى  رابطھ  از  مستقل  دیگر  قوانین  آن  بزنید، 
موجودیت ندارند. در حاشیھ اشاره کنم چرا بحث 
نقد برنامھ گوتا گویاتر از اینھاست کھ رفیق پرویز 
ابزار  و  کارگر  بین  ملکى  وقتى روابط  میگوید: 
تولید، و سرمایھ دار و ابزار تولید از بین برود، 
چھ چیز آن سرمایھ دارى است؟ قوانین حرکتش؟ 
من اینرا نمیپذیرم. اصل انباشت، گرایش نزولى 
تعاریف  (اینھا  بیکاران  ذخیره  ارتش  نرخ سود، 
پایھ اى سرمایھ دارى ھستند)، وقتى اینھا نابود شده 
داشت.  سرمایھ دارى  از  نمیتوان صحبتى  باشند، 
ھر کس میگوید اینھا در سرمایھ دارى انحصارى 
دولتى نابود میشوند بدوا باید تناقض این ادعا را 
با کاپیتال مارکس توضیح دھد و تئورى جدیدى 
بیاورد. ولى اگر ادعا شود کھ سرمایھ دارى با تمام 

قوانین حرکت خود باقى است، آنگاه من نمیفھمم 
این قوانین حرکت از چھ مناسبات ملکى و تالش 
اجتماعى شان  موقعیت  حفظ  براى  آدمھا  کدام 
ناشى شده است؟ و قرار بوده بھ حفظ امتیاز کدام 

طبقھ و ابقاء کدام شکاف طبقاتى خدمت کند؟ 
 

بھ ھر حال اگر خالصھ کنم، من نمیفھمم ساختار 
برگھاى  و  آن شاخ  با ھمھ  پرولتاریا  دیکتاتورى 
در  کارگران  آزادانھ  دخالت  و  تصمیم گیرى اش 
سرنوشت سیاسى و تصمیم گیریھاى اجتماعى شان، 
چھ تناسبى با سرمایھ دارد. حاال چھ ُخردش و چھ 
را  این  دولتى اش.  چھ  و  انحصارى  چھ  کالنش، 
من نمیفھمم. وقتى از دیکتاتورى پرولتاریا و عدم 
تناسب آن با اقصاد سرمایھ دارى صحبت میکنیم، 
دوره اى را مد نظر دارم کھ حکومت پرولتاریایى 
فاز اولیھ خود را طى کرده و تثبیت شده است. در 
بحث ھاى بلشویکھا در این مورد بھ نظر من بى 
دقتى ھست کھ حکومت موقت انقالبى پرولتاریا 
را بھ عنوان یک دوره و فاز اولیھ تفکیک نمیکنند. 
من کامال درک میکنم کھ یک عده دولت را بدست 
عده  یک  و  کمیسرھا  با یک شوراى  و  میگیرند 
کارمند امور را میچرخانند. این یک شکل تولد، و 
یک شکل گذارى دولت پرولتاریاست، و منھم آن 
را دولتى پرولترى و دیکتاتورى پرولترى میدانم 
و ھیچ ایرادى بھ این شکل قضیھ وارد نیست. این 
ھم کامال قابل درک است کھ در این فاز، سرمایھ 
ھنوز وجود دارد و این دولت خود را بر عملکرد 
آن تحمیل میکند. ولى وقتى دیکتاتورى پرولتاریا 
برنامھ مان  در  نیز  ما  کھ  ساختارى  شکل  آن  بھ 
شورایى  ھر  در  وقتى  یعنى  شد،  تبدیل  آورده ایم 
جملھ  از  امور  کلیھ  مورد  در  مستقیما  کارگران 
کلیھ مسائل تولید (و اینکھ چھ چیزھایى و بھ چھ 
نسبت تولید شود) تصمیم میگیرند، دیگر صحبتى 
انباشت سرمایھ و قانونمندى سرمایھ نمیتواند  از 
بر  را  تبصره  این  من  بنابراین  باشد.  میان  در 
بحثھاى بلشویک ھا میگذارم کھ تمام آن صحبتھا 
مربوط  دولتى،  انحصارى  سرمایھ دارى  درباره 
است بھ فاز اول، فاز تولد و گذار و شکل گیرى 
یعنى  این،  از  غیر  بحثى  پرولتاریا.  دیکتاتورى 
با  متناظر  اقتصاد  از  را  دولتى  سرمایھ دارى 
وقتى  (یعنى  على العموم  پرولتاریا  دیکتاتورى 
گرفتھ  شکل  و  شده  تثبیت  پرولتاریا  دیکتاتورى 

است.  سوسیالیسم  آرمان  نفى  دانستن،  است) 
 

نفى آرمان سوسیالیسم است، چرا کھ پس از این 
کھ حکومت را باالخره از سرمایھ داران گرفتھ ایم، 
ما را بھ این حوالھ میدھد کھ دوباره باید نیروھاى 
مولده را بھ شیوه سرمایھ دارى رشد داد. کارگران 
از صاحب چنین موضعى طبیعتا خواھند پرسید 
کار  ھمین  بورژوازى  بود؟!  چھ  براى  انقالب 
نیروھاى  و  میداد  انجام  میخواھید  شما  کھ  را 
بھ ھمان شیوه اى کھ  مولده را در ھمان جھت و 
داده اند  نشان  نیز  (تاریخا  میداد!  رشد  میگویید 
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میدانند)  ھمھ  از  بھتر  خودشان  را  کار  این  کھ 
وضعیت و موقعیت کارگر ھم کھ تغییر نکرده، 
چھ  قدرت  گرفتن  بدست  و  انقالب  حکمت  پس 
بھ عنوان  اگر سرمایھ دارى دولتى را  آرى  بود؟ 
نظر  بھ  بشناسید،  پرولتاریا  دیکتاتورى  اقتصاد 

است.  سوسیالیسم  آرمان  نفى  تمامى  بھ  من 
 

رفیق پرویز گفت کھ "بھ ھر کس بھ اندازه کارش" 
چیزى را مشخص نمیکند. من توضیح میدھم کھ 
چرا این بحث بسیار مشخص است. "بھ ھر کس بھ 
اندازه کارش" بدوا یعنى اینکھ ھیچکس حق ندارد 
کار نکند. یعنى براى زندگى کردن و برخوردار 
بودن از مواھب جامعھ، ھمھ باید کار کنند و بھ آن 
کارى بپردازند کھ جامعھ بھ عنوان کار تعریف 
گردش  در  را  پولى  نمیتوان  یعنى  است.  کرده 
انداخت، یا با نقش مدیریتى کھ فالن فرد در فالن 
درآمدى  غیره  و  میکند  تعریف  خود  براى  بنگاه 
بدست آورد. بنابراین ھمھ باید در این جامعھ کار 
با  این ترتیب نخستین تفاوت این سیستم  کنند. بھ 
زیست  وجود  کھ  است  این  سرمایھ دارى  سیستم 
اجتماعى بورژوازى را - و صرفا در شکل زیست 
آن - الغاء میکند. این اولین معناى مشخص "بھ 

ھر کس بھ اندازه کارش" در مارکسیسم است. 
 

نیروى  کنند،  کار  باشند  مجبور  ھمھ  اگر  ثانیا 
بکار  را  ھمھ  اینجا  در  نیست.  کاال  دیگر  کار 
مربوط  شھروندى  وظایف  بھ  این  و  میگیرند 
نیست  من  کاالى  دیگر  کار  نیروى  است. 
زندگى  باشم  ناگزیر  آن  فروش  راه  از  کھ 

بگیرم.  مزد  بازتولیدش  اندازه  بھ  و  کنم، 
 

کھ  گذاشتید  این  را  اصل  شما  وقتى  من  نظر  بھ 
با  کار  نیروى  مبادلھ  امکان  کنند،  کار  باید  ھمھ 
پول را بھ عنوان مبادلھ دو بخش از جامعھ از بین 
اجتماعى  وظیفھ  یک  عنوان  بھ  را  کار  برده اید. 
تا  نیروى کار را  داده اید و خصلت کاالیى  قرار 
حد زیادى، الاقل در محتوایش تغییر داده اید. فرم 
آن ھنوز میتواند - الاقل در اوایل آن - داد و ستد 
پول در ازاى کار باشد. من روى این بحثى ندارم، 
شرط  یک  کار  نیروى  گفت  نمیشود  دیگر  ولى 
الزم زندگى یک بخش از جامعھ است، یا شکل 
حیات  جامعھ  از  بخش  یک  کھ  است  مشخصى 
خود را در آن جستجو میکند. نھ، حاال دیگر ھمھ 

است.  جامعھ  در  عضویت  تعریفش  جامعھ 
 

با  کھ  فرقى  برنامھ گوتا یک  نقد  این بحث  ثالثا، 
او، و از جملھ دولت  ادعاھاى کارفرما و دولت 
روشن  مارکس  آنجا  کھ  است  این  دارد  شوروى 
آنجا  در  چیست.  "کار"  از  منظورش  میکند 
مارکس کار با بھ شدت کار و زمان کار رجوع 
میدھد. یعنى باز ھم استنباط من این است کھ در 
فاز اولیھ سوسیالیسم بر این مبنا دستمزد نمیدھد 
کھ ایشان ۲۰ سال زحمت کشیده و دکتر یا مھندس 

شده است (آن بحث نیاز بھ متخصص و دلجویى 
از متخصصین را استثناء کنیم) یعنى نگاه نمیکنند 
بھ این کھ نوع کارش از چھ مرغوبیتى برخودار 
نشان  محصول  در  چطور  را  خودش  یا  است 
میدھد. من استنباطم این است کھ آدم میآید و فرضا 
بھ  ابزار خوب  میکند،  کار  در جامعھ  ٦ ساعت 
بدتر  بدھى  بد  ابزار  میکند،  کار  بھتر  بدھى  او 
اختیار  کار میکند. ولى خودش را ٦ ساعت در 
جامعھ میگذارد و کار میکند. شدت کار و مدت 

کار مالکھایى ھستند کھ مارکس بکار میبرد. 
 

نکتھ دیگر ھم کھ رفیق پرویز بھ عنوان تناقض 
چھ  بازتولید  مسالھ  کھ  است  این  گفت  من  بحث 
چھ  غیره  و  تولید  مختلف  بخشھاى  سھم  میشود؟ 
از کسر  میشود؟ مارکس ھمانجا میگوید کھ پس 
آن مقدارى کھ براى بازتولید نیروھاى مولده در 
بھ  "بھ ھر کس  است،  گسترده الزم  مقیاس  یک 
اندازه کارش" میدھند. سؤال میتواند این باشد کھ 
تولید  مختلف  بخشھاى  سھم  قانونمندى اى  چھ  با 
قانون  ھمان  آیا  میشود؟  تعیین  بازتولید  سھم  و 
ارزش اضافھ حاکم است؟ قطعا نھ. وقتى مکانیسم 
بھ  آنگاه  بدھید  توضیح  را  پرولتاریا  دیکتاتورى 
مورد  این  در  چگونھ  کھ  گفت  میتوان  سادگى 
مجددا  ثروت  از  مقدار  چھ  کھ  میگیرند  تصمیم 
ھمانطور  بشود.  تولید  وسائل  بازتولید  صرف 
گرفتند  تصمیم  تولید  جوانب  تمام  مورد  در  کھ 
میگیرند.  تصمیم  ھمانطور  ھم  مورد  این  در 
نسبتى  چھ  بھ  کھ  میگیرند  تصمیم  وقتى  اصوال 
اشیائى  نوع  بر حسب  کنند،  تولید  از چھ چیز  و 
کھ تصمیم بھ تولیدش میگیرند، در حقیقت تعیین 
و  است  مولده  نیروھاى  آن  بخش  چھ  کھ  میکنند 
این مشکلى  است.  وسایل مصرف  آن  مقدار  چھ 
نیست، ھیچ رگھ اى از کاپیتالیسم در آن نیست و 

مارکس ھم ھمین فاز را پیش بینى کرده است. 
 

اما مثال یک کمون در جزایر دوردست را براى 
این آوردم کھ وقتى کسى از نظر تئوریک معتقد 
باشد خالصى از مناسبات سرمایھ دارى مگر در 
سطح جھانى مقدور نیست باید منطقا تمام حاالت 
ممکن (و از جملھ یک کمون در جزایر دوردست) 
این  من  منظور  نیست.  عملى  کھ  دھد  نشان  را 
بخواھند طور  داوطلبانھ  اگر  بشر،  افراد  کھ  بود 
دیگرى زندگى کنند، و موانع عینى اجتماع خود 
رفیق  میتوانند.  قطعا  باشند،  برده  بین  از  نیز  را 
تجارت  مانند  دیگرى  نیروھاى  میگوید  پرویز 
خارجى نخواھد گذاشت و بر مناسبات درونى آنھا 
شرط  کھ  میگیرد  نتیجھ  (بنابراین  میگذارد  تأثیر 
است،  اقتصادى  در چنین حالتى خودکفایى  الزم 
تأثیر  من  میآورد).  ببار  موانع جدیدى  ھم  آن  کھ 
تجارت خارجى را بھ این معناى تعیین کننده قبول 
ندارم. بھ نظر من فشار اقتصاد سرمایھ دارى بر 
یک جامعھ سوسیالیستى (جامعھ اى کھ در درون 
خود مناسبات سوسیالیستى را توانستھ آغاز کند، 
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و نیروى آگاھى و اسلحھ خود را ضامن آن قرار 
بورژوازى  با  مرز  لب  در  سازش ھایى  داده) 
بیرون ممکن است ایجاب کند، اما نھ سازشھایى 
در درون خود آن جامعھ... آخر شما ھر میزان 
عسل را ھم کھ در کار تجارت بیاندازید، سیستم 
کاپیتالیستى  بھ سیستم  را  کندوى زنبورھا  داخلى 
غریزه اش  مطابق  زنبور  نمیکنید.  تبدیل 

میکند.  تولید  ھم  عسل  و  میکند  زندگى 
 

با  سوسیالیستى  جامعھ  یک  خارجى  تجارت  در 
این دومى  جامعھ سرمایھ دارى، واضح است کھ 
بر اجناس قیمت میگذارد، اما این امر جنس تولید 
آن  خود  براى  را  سوسیالیستى  جامعھ  در  شده 
جامعھ کاال نمیکند. شما مختارید جنس خودتان را 
بھ مشترى کاپیتالیست بفروشید یا نفروشید. بدیھى 
مبادلھ  این  بھ  ناگزیر  را  شما  احتیاج  اگر  است 
میکند، این نیز خود یک محدودیت در نیروھاى 
یک  آن  پى آمد  و  میشود  محسوب  جامعھ  مولده 
آرایش  یک  و  معینى،  اقتصادى  رشد  سیاست 
سوسیالیستى  جامعھ  بھ  را  مولده  نیروھاى  معین 
این  معنایش  وجھ  ھیچ  بھ  اما  میکند.  تحمیل 
او  کاالى  با  را  خود  جنس  شما  چون  کھ  نیست 
جامعھ  کارگر  کار  نیروى  استثمار  محصول  کھ 
متقابل  تأثیر  میکنید،  مبادلھ  است  کاپیتالیستى 
شما  سوسیالیستى  جامعھ  در  کھ  شد  خواھد  این 
با  خارجى  تجارت  میشود.  کاال  کار  نیروى  نیز 
و  محدودیت ھا  است  ممکن  سرمایھ دارى  جھان 
سوسیالیستى  جامعھ  اقتصادى  در  را  گرایشاتى 
کھ  نیست  کورى  قانونمندى  این  اما  کند،  ایجاد 
از  صحبت  اگر  نمود.  مقاومت  آن  جلوى  نتوان 
اقتصادى چنان کوچک است کھ تاب این مقاومتھا 
را ندارد، در این صورت مسالھ اصال بھ سطح 
بورژوازى  اینھا،  از  پیشتر  و  نمیرسد  اقتصادى 

است.  کرده  ساقط  را  جامعھ اى  چنین  دولت 
 

مسألھ  کھ  میکنم  صحبت  جامعھ اى  از  من  اما 
را  سیاسى  و  اجتماعى  قدرت  از  معینى  تثبیت 
آلبانى، جامعھ اى با دو میلیون  پیش فرض دارد. 
بورژوازى  حملھ  مورد  کھ  داشتھ  وجود  ھم  آدم 
انقالبى وجود  جھانى واقع نشده. اگر یک حزب 
قلیلى میتوانستند  میداشت، علیرغم چنین جمعیت 
طور دیگرى زندگى کنند و ھیچ نیروى تجارت 
بین  در  کھ  کند  وادارشان  نمیتوانست  خارجى اى 
خودشان رابطھ بورژوا- کارگر برقرار کنند. در 
بود  ممکن  من  نظر  بھ  ھم  روسیھ  جامعھ  مورد 
کھ بھ رھبرى یک حزب انقالبى بھ یک شیوه اى 
(فى المثل مخلوطى از تعاونى، اقتصادیات دولتى 
دمکراتیک،  کار  قانون  یک  باضافھ  غیره)،  و 
فوق العاده  اجتماعى  قانون  یک  باضافھ 
کھ  بداند  جامعھ  میشد  کنند.  زندگى  سخاوتمندانھ 
چقدر ثروت دارد و با توافق طورى آن را تقسیم 
کنند کھ بھ کسى ظلم نشود و ھر کسى بداند اگر 
کمبودى در سطح زندگى و شرایط کار ھست، این 

است.  جامعھ  مولده  نیروھاى  سطح  سبب  بھ 
 

در مورد مباحث پس از سال ۲٤ در روسیھ، بھ 
برنامھ اى  گفتم  کھ  مبانى اى  بر  میتوان  من  نظر 
انقالب  اقتصادى  وظایف  بھ  پاسخگویى  براى 
امتیاز  و  نپ  قبیل  از  بحثھایى  واال  داد.  روسیھ 
دادن بھ دھقانان براى رفع تھدید آنھا ھمھ بحثھایى 
است مربوط بھ فاز تثبیت دیکتاتورى پرولتاریا. 
رفیق  چیست؟  روسیھ  انقالب  اقتصادى  وظایف 
اشاره  چیزى  بھ  صحبت ھایش  در  اتفاقا  پرویز 
کرد کھ بھ نظر من کلید درک این است کھ چرا 
بلشویکھا جواب نداشتند. میگوید تروتسکى معتقد 
زمین  کردن  ملى  انقالب،  دستاوردھاى  کھ  بوده 
میگویم  من  است.  غیره  و  صنایع  کردن  ملى  و 
انقالبى اش این را  کسى کھ از وظایف اقتصادى 
دچارش  تروتسکى  آنچھ  از  بھتر  عاقبتى  میفھمد 
تنھا  این مسالھ  شد نخواھد داشت. تروتسکى در 
این  دوره  آن  مارکسیستھاى  عمده  بطور  نیست. 
کھ  رفقایى  است.  اشتباه  اینھا  داشتند.  را  تصور 
طرح  را  دولتى  انحصارى  سرمایھ دارى  اینجا 
میگویم  من  دارند.  را  اشتباه  ھمین  ھم  میکنند 
نو  از  کھ  است  وظایفى  ھمان  این  نیست.  کافى 
پرولترى  انقالب  اقتصادى  وظایف  میآید.  پیش 
وظایفى است کھ باید بھ نفع پرولتاریا تمام شود. 
و  شود،  تمام  پرولتاریا  نفع  بھ  جدى  بطور  باید 
کند  سرکوب  را  بورژوازى  اقتصادى  نظر  از 
بوجود  پرولتاریا  براى  را  مساوى  شرایط  و 
انحصارى  سرمایھ دارى  بفھمم  نمیتوانم  بیاورد. 
حال  ھر  بھ  میکند.  را  کارھا  این  چطور  دولتى 
ولى  زد،  اثباتى  حرف  باید  کھ  موافقم  قطعا  من 
دیکتاتورى  با  متناظر  اقتصاد  کھ  نظرى  چنانچھ 
این  تناقض  بھ  میداند  سرمایھ دارى  را  پرولتاریا 
اثباتى  حرف  میتوان  بھتر  آنگاه  کند،  توجھ  امر 
را طرح و تدقیق کرد. بھ نظر من مسالھ راه حل 
لنینیستى تکامل انقالب روسیھ است، و رگھ ھایى 
از این بحث را ھم اکنون داریم. بحث باید بر سر 
روسیھ،  اقتصاد  انقالبى  تحول  انقالبى،  اقتصاد 

برود.  روسیھ  انقالب  اقتصادى  وظایف  یا 
 

و باالخره رفیق پرویز در ضمن بحثھایش گفت 
کھ گاھى "نمیشود". رفیق پرویز گفت کھ انسان 
گاھى با این مواجھ است کھ براى حفظ اصول باید 
از قدرت سیاسى پایین آمد و خود را براى دور 
بعدى آماده کرد. یعنى "اصول" بھ این ترتیب حفظ 
میشود کھ چون "واقعیت" اجازه کارھایى اصولى 
را نمیدھد، باید از قدرت کنار کشید! بھ نظر من 
دچارش  مکانیکى  منطق  کھ  است  مشکلى  این 
قبال  را  "نمیشود"ھا  و  "میشود"ھا  کھ  میشود، 
مطابق جدولى کھ از "تئورى" صرف استخراج 
کمونیستى  نگرش  با  اما  دارد.  دست  در  کرده 
گرفتھ اید،  را  قدرت  کھ  است  این غیرقابل درک 
قدرت  گرفتھ اید،  را  دشمن  دادگاه ھاى  و  زندانھا 
گرفتھ اید،  را  سیاسى  و  اقتصادى  تصمیم گیرى 
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ولى با اینھمھ پیش از آنکھ حملھ کنند و دولتتان 
را بکوبند و بھ خاک و خون بکشند، خودتان از 
قدرت پایین بیایید، و دوباره در موضع اپوزیسیون 
بایستید و بخواھید با بورژوازى مبارزه کنید. من 
اثبات  و  بیاید  کسى  اینکھ  مگر  نمیفھمم،  را  این 
کند چرا باید این کار را کرد. ولى تجربھ کمون 
مارکس  کھ  ھمانطور  کھ  داد  نشان  ھم  پاریس 
میگوید، وقتى کارگران قدرت را گرفتھ اند دیگر 
نباید رھایش کنند. من نمیتوانم بفھمم کھ چگونھ بھ 
میل خود و مسالمت آمیز میتوان از موضع قدرت 
پایین آمد و بھ اپوزیسیون رفت. استنباط من این 
است کھ کارگران وقتى قدرت را گرفتند حفظش 
اینکھ با یک ضد انقالب سرنگون  میکنند، مگر 
یک  بھ  زدن  دست  کھ  است  این  منظورم  شوند. 

شود.  بورژوازى  معضل  باید  انقالب  ضد 
 

نوبت ھفتم پس از پرویز پ.

 منصور حکمت: بحث خود را بر مسالھ شورا و 
دمکراسى پرولترى متمرکز میکنم. بحث پیرامون 
در  شوراھا  سرنوشت  و  پرولترى  دمکراسى 
روسیھ، بحثى کھ بھ حال شوراھا صرفا دلسوزى 
شکلى  بھ  پرولتاریا  دیکتاتورى  میگوید  و  میکند 
کھ مارکس پیش بینى کرده بود در شوروى متحقق 
نشد، بحث تازه اى نیست. این بحثھا پاسخ معضل 
بھ  نداده اند و کمکى  انقالب در شوروى  شکست 
خروج جنبش کمونیستى از بحران تحلیل شوروى 
امروز  داشتند،  کفایت  بحثھا  این  اگر   - نکرده اند 
ما بھ بحثى نیاز نداشتیم و کافى بود "دلسوزى" 
خود را با شوراھا و دیکتاتورى پرولتاریا اعالم 
بیابیم. چرا  نیز  بین المللى خود را  متفقین  تا  کنیم 

دارد.  وجود  وسعت  بھ  جریانى  چنین  کھ 
 

تناقضى  بدھم،  تناقضى کھ من سعى کردم نشان 
شورایى  سیستم  حال  بھ  دلسوزى  بین  کھ  است 
از  با  یکسو،  از  است  پرولتاریا  دیکتاتورى  و 
بحث  بھ  بردن  دست  از  امتناع  دیگر  سوى 
مضمون اقتصادى این جنبش شورایى، و واقعیت 
حل  میباید  پرولتاریا  دیکتاتورى  کھ  اقتصادى اى 
اجتماعى،  انقالب  اصلى  مضمون  کند.  فصل  و 
با  مارکسیسم  تفاوت  اساسا  است.  اقتصاد  مسالھ 
ھر نوع سوسیالیسم اتوپیک، یا ھر جنبش لیبرال- 
دمکراتیک، در این است کھ مارکسیسم دست روى 
اقتصاد میگذارد تا پایھ ھاى غیردمکراتیک بودن 
اینجاست  بنابراین  بحث  کند.  واژگون  را  جامعھ 
و  در روسیھ،  سیستم شورایى  راستین  مدافع  کھ 
جریانى  آن  پرولتاریا  دیکتاتورى  راستین  مدافع 
نیست کھ از صبح تا شب با شعار زنده باد شوراھا 
حرکت میکند، اما میگوید تکامل اقتصادى انقالب 
تنھا در بعد جھانى ممکن است، یا میگوید سرمایھ 
دیکتاتورى  اقتصادى  زیربناى  دولتى  انحصارى 
پرولتاریاست. بھ نظر من این دلسوزاندن بھ حال 
کھ  میدانیم  ھمھ  نیست.  واقعى  عمل  در  شوراھا 

در روسیھ شوراھا در سال ۱۹۱۷ بودند اما در 
(کمیتھ ھاى  ندارند  وجود  ترتیب  آن  بھ   ۱۹۲۳
ھمین  بودند   ۱۹۱۷ سال  در  کھ  ھم  کارخانھ اى 
سرنوشت را داشتند) چرا؟ زیرا دولت بلشویکى 
نتوانست تصمیمگیرى درباره مضمون اقتصادى 
بسپارد،  کمیتھ ھا  و  شوراھا  دست  بھ  را  جامعھ 
دیگر  تدریج  بھ  و  شدند  بى مصرف  و  زائد  آنھا 
کسى دنبال امر آنھا را نگرفت، حتى اگر ھمھ قلبا 
بحث  بھ  و  کنند  اجتماع  کارگران  کھ  بودند  مایل 
بھ  راجع  کھ  اینجاست  سؤال  غیره.  و  بپردازند 
باید بحث میکردند و تصمیم میگرفتند؟  چھ چیز 
بحث من بر سر این "چھ چیز" بود. این تحریف 
بحث من است اگر اینطور برداشت شود کھ در 
ھم  کارگرى  حکومت  تثبیت  فاز  در  دوم،  فاز 
واقعى  دلسوزى  برعکس  ندارند.  نقشى  شوراھا 
براى سرنوشت شوراھا، یعنى اینکھ وقتى راجع 
روسیھ  انقالب  آینده  و  پرولتاریا  دیکتاتورى  بھ 
و تکامل انقالب در روسیھ صحبت میکنید، باید 
ساختار  بھ  را  انقالب  اقتصادى  مضمون  بتوانید 
مباحث  تمام  دھید.  ربط  پرولتاریا  دیکتاتورى 
دمکراتھایى از نوع چِپ نو صرفا از این شکایت 
غیره  و  کارخانھ  کمیتھ ھاى  و  شورا  کھ  دارند 
سیستم  و  پرولتاریا  دیکتاتورى  شدند"،  "بستھ 
این  میگویم  من  غیره.  و  نشد  برقرار  شورایى 
بحث درست نیست چرا کھ از عرصھ اصلى اى 
(عرصھ  شد  شورایى  جنبش  شکست  باعث  کھ 
و  فرم  در  را  شورا  و  مینشیند  عقب  اقتصادى) 
این ترتیب واضح است کھ  بھ  بى محتوا میجوید. 
شورا، شورا نمیشود. تصمیمگیرى اقتصادى در 
مالیھ"  "وزارت  و   Gosplan گوسپالن  دست 
بناست  اگر  بیابند؟!  بسط  شوراھا  چطور  است، 
سیستم شورایى بسط بیابد، باید بھ عنوان عنصر 
کند.  عمل  اجتماعى  اقتصادى-  تصمیم گیرنده 
باالخره  اقتصاد  تاکید کنم کھ  باید  نمیدانم چگونھ 
اساسا  انقالب  چون  است،  مھم  خیلى  است،  مھم 

بود.  اقتصادى  نظم  کردن  واژگون  سر  بر 
 

انقالب  شکست  نقد  کھ  جریانى  ھر  من  نظر  بھ 
در روسیھ را از زاویھ دمکراسى مطرح میکند 
باید بھ این سؤال پاسخ دھد کھ چھ رابطھ اى بین 
بھ  پرولترى  (دمکراسى  دمکراسى مطلوب خود 
میکند؟  برقرار  شوروى  اقتصادیات  با  او)  زعم 
در  (کھ  بوروکراتیسمى  آن  کھ  دھد  توضیح  باید 
نقدھاى دمکراتیک بھ کّرات بھ آن اشاره میشود 
این  سوى  از  کھ  است  دمکراسى اى  آنتى تز  و 
جریانات بعنوان آلترناتیو طرح میشود) چگونھ و 
بھ چھ دلیل مستقر شد؟ پاسخ این سؤال نمیتواند این 
باشد کھ "استالین گرجى خشنى بود و انتلکتوئل ھا 
من،  نظر  بھ  برداشت".  خود  پاى  پیش  از  را 
برنامھ  تحقق  سیاسى  روبناى  بوروکراسى، 
روسیھ  کاپیتالیستى  شدن  یعنى صنعتى  پنجسالھ، 
بود (بوروکراسى قبل از برنامھ پنجسالھ را من بھ 
سنن و میراث گذشتھ ربط میدھم، یا با اخالقیات 
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صنعتى  پروسھ  داد).  توضیح  میتوان  آن  و  این 
مشخص تر  شکل  در  روسیھ،  کاپیتالیستى  شدن 
"سوسیالیسم در یک کشور" استالین پیش رفت، و 
بوروکراسى روبناى سیاسى اقتصادیاتى است کھ 
جامعھ روسیھ سرانجام برگزید - یا براى جامعھ 
روسیھ برگزیدند. بھ ھمین منوال، بھ نظر من وقتى 
از دمکراسى پرولترى در روسیھ صحبت میکنیم، 

باید فورا بگوییم بھ چھ اقتصادى اتکاء دارد. 
 

میگوید  و  دارد  را  خود  پاسخ  غالم  رفیق 
سرمایھ دارى دولتى اقتصاد متناظر با دیکتاتورى 
تالش  و  مخالفم،  من  بود.  روسیھ  در  پرولتاریا 
کردم نشان دھم کھ این اقتصاد با آن دیکتاتورى 
پرولتاریا بھ مثابھ یک سیستم شورایى - آنطور کھ 
در برنامھ حزب ما نیز آمده است - تناقض دارد 
لنین سرمایھ دارى دولتى  (مجددا بگویم کھ وقتى 
را بھ دولت پرولترى در دوره انقالبى، یعنى بھ 
بحث  میدھد،  ربط  سیاسى  قدرت  تحکیم  دوران 
او را درک میکنم و بھ نظرم صحیح است. ولى 
ھمانطور کھ گفتم این بحث لنین در تقابل با کمونیسم 

بعد).  دوره  براى  نھ  و  شده  مطرح  جنگى 
 

مورد  کھ  مسالھ اى  کنم.  خالصھ  را  صحبتم 
شورایى  سیستم  کھ  نیست  این  است  اختالف 
غیره.  و  ناالزم  یا  است  الزم  بد.  یا  است  خوب 
ساختار  پرولتاریا  دیکتاتورى  کھ  موافقیم  ھمھ 
شورایى و دمکراتیک و غیره دارد. من ھم تأکید 
انقالبى  موقت  حکومت  فاز  از  وقتى  کھ  کردم 
کمونیستھا  وظیفھ  اولین  برویم،  فراتر  پرولتاریا 
دامن  طبعا  حکومت،  سیاسى  ساختار  قبال  در 
واقعى  قدرت  دادن  و  شورایى  جنبش  بھ  زدن 
مضمون  کھ  اینجاست  اختالف  شوراھاست.  بھ 
اقتصادى این مبارزه و اھمیت آن براى شوراھا 
فاصلھ  آن چیزى کھ در  نمیشود.  دیده  بھ یکسان 
تا ۱۹۲۳ در روسیھ باعث تعلیق سیستم   ۱۹۱۷
شورایى و بعد در پروسھ ۱۹۲٤ تا استقرار کامل 
کنار  و  شورایى  سیستم  لغو  باعث  بوروکراسى 
و  کارخانھ  ھاى  کمیتھ  و  شوراھا  شدن  گذاشتھ 
غیره از تصمیمگیرى شد مسائل اقتصادى روسیھ 
منجر  گرفت  کھ  پاسخى  آن  با  سرانجام  کھ  بود 
بھ تثبیت بوروکراسى بجاى دمکراسى پرولترى 
کردم  تالش  من  خودم،  نظر  بھ  بنابراین  گشت. 
دیکتاتورى  دوره  اقتصادیات  رابطھ  طرح  با  تا 
دمکراتیک  ساختار  و  مکانیسم  با  پرولتاریا 
کنم. من ھنوز  برقرار  پرولترى رابطھ اى  دولت 
آلترناتیو کاملى طرح نکرده ام، ولى بھ زعم خودم 
و  بحث شوراھا  و جّدى طرح  واقعى  تنھا شکل 
دمکراسى پرولترى ھمین است. در روسیھ شرط 
نھ  کھ  بود  این  مادى  شورایى  جنبش  ھر  الزم 
صرفا با اتکاء بھ یک حزب خوش نیت، بلکھ بر 
مبناى در دست داشتن قدرت اقتصادى و دخالت 
میگویم  من  باشد.  شده  بنا  آن  بھ  دادن  شکل  در 
اشکال تولید و اشکال ملکى معینى - کھ حاضرم 

آن را ساختمان یک اقتصاد انقالبى بنامم - وجود 
با بسط و قدرت واقعى بدست  داشت کھ متناظر 
جریاناتى  با  بنابراین  بود.  روسیھ  در  شوراھا 
نقد  را  روسیھ  تجربھ  دمکراتیک  زاویھ  از  کھ 
میکنند من یک اختالف اساسى میبینم. من معتقدم 
نقد  ھر  مثل  روسیھ،  تجربھ  از  سوسیالیستى  نقد 
از  بیشک  است.  اقتصاد  محورش  سوسیالیستى، 
تجربھ روسیھ نقد سیاسى و دمکراتیک نیز داریم، 
اما من میگویم باید بین نقد سیاسى و دمکراتیک، 
و این نقد اقتصادى - مثل موارد دیگرى کھ حزب 
نھ  داده است - رابطھ اى برقرار کنیم.  انجام  ما 
تروتسکیست میخواھد این مسالھ را جواب بدھد و 
نھ چِپ نو قادر بوده آنرا درست طرح کند، و نھ 

رفیق غالم و رفیق پرویز بھ آن پاسخ میدھند. 

دوم"  - شماره  مسالھ شوروى  و  "مارکسیسم  از 
بسوى  (ضمیمھ  مباحثات  و  نظرات  بولتن   -

سوسیالیسم) آبان ۱۳٦٥ - صفحات ۱ تا ٤۸
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در ستایش انگلس
برخاستن  دفاع  بھ  زمانھ،  و  دور  این  در  شاید 
بھ نظر  "آناکرونیک"  قدری  انگلس،  لنین و  از 
زمان"  تشخیص  "قدرت  و  "عقل"  با  و  برسد 
بسر  متفاوت  کال  دوران  در  ما  چھ،  ناسازگار. 
و  فروریخت،  قبل  سالھا  برلین  دیوار  میبریم. 
ھمراه با آن تعبیر و تفسیر از "سوسیالیسم واقعا 
شاید  "موجود"  و  "واقعی"  کلمھ  دو  موجود". 
باشند کھ علیرغم ھر موضع  باندازه کافی گویا 
و نگرش کھ مارکس داشتھ است، علیرغم اینکھ 
انتقادی  نگرش  چھ  کاپیتال  در  بویژه  مارکس 
بدیل  شد  ادعا  است،  داشتھ  کاپیتالیستی  تولید  بھ 
ھمان  او،  نقد  واقعی  ازاء  بھ  ما  و  سوسیالیستی 
بود کھ در انقالب اکتبر ۱۹۱۷ جنبھ مادی یافت، 
قدرت  آن  ادامھ  و  بود  قدرت  در  سال  چندین 

انجامید.  پس از دوران استالین بھ فروپاشی 

عروج و افول سوسیالیسم در شوروی، اما صرفا 
و فقط نتیجھ یک آزمایش و خطا با تئوری ھای 
پیشین  مدافعان  از  بسیاری  برای  نبود.  مارکس 
و پر و پا قرص "سوسیالیسم اردوگاه"، ریزش 
آن سوسیالیسم واقعا موجود، با ریزش نوعی از 
اردوگاه  و  کھ در شوروی  از سوسیالیسم  تعبیر 
ھمان  اما  بود.  ھمراه  نیز  بود  شده  حاکم  شرق 
تعبیر از سوسیالیسم کھ روایات گوناگونی داشت 
انواع  تا   گرفتھ  دانشگاھھای غرب  استاد  از  و 
سلطھ"  "تحت  کشورھای  در  چپ  ناسیونالیسم 
مدافع، و گاه در دفاع از آن اسلحھ برداشتھ شده 
یا کتابھا و رساالت و تحقیقات مفصل و  بود و 
آن  مبانی  درستی  و  مورد صحت  در  آکادمیک 
یافتھ بودند، بھ تمام شالوده مارکسیسم و  انتشار 
ماتریالیسم پراتیک آن تعمیم یافت. بسیار طبیعی 
"سوسیالیسم  فروپاشی  با  کھ  میرسید  نظر  بھ 
موجود"، خود آن تعابیر تعمیم یافتھ کھ ادعا ھم 
و  عقیدتی  و  فکری  مبانی  متون  عین  از  میشد 
جنبشی مارکسیسم و کمونیسم برگرفتھ شده بودند 
نیز، میبایست مابھ ازاء فروپاشی بنیانھای خود 
مارکس  باشد.  داشتھ  ھمراه  نیز  را  مارکسیسم 
را تا حد یک فیلسوف ُمفّسر جھان و در قامتی 
گاه کوتاه تر از ھگل، تنزل دادند و آنچھ را کھ 
شد،  ذوب  و  چرخید  و  آمد  سابق  شوروی  در 

کردند. منسوب  "انگلسیسم"  و  انگلس  بھ 

تئوریھای  بھ  نقدھا  رادیکالترین  و  ترین  چپ 
را  تزھایش  و  مارکس  خود  ابتدا  مارکس، 
نیز  و  باخ  فوئر  تزھای  آلمانی،  ایدئولوژی  در 
از  پس  بویژه  "دولت"(  باره  در  را  او  بحثھای 
و  گرفتند  بین  ذره  زیر  پاریس)  کمون  تجربھ 
سوسیالیسم  فروپاشی  نتیجھ  بھ  دادن  رجوع  با 
اراده"  "نقش  بحث  کھ  نوشتند  و  گفتند  موجود، 
دولت  قدرت  و  انقالب  در  پیشتاز"  "اقلیت  و 

دوایر  در  اصطالحی  است.  سوال  عالمت  زیر 
چپ سابق و قدیم سوسیالیستھا باب شد: "حزب- 
این  تعبیر  بھ  بود.  لنین  و  انگلس  اختراع  دولت" 
دوایر، کھ تردید دارم کاپیتال را خوانده باشند تا 
در  بویژه  مارکس  آن،  نقد  و  درک  بھ  رسد  چھ 
انسان"  خودبیگانگی  "از  بھ  ھا"،  "دستنوشتھ 
پرداختھ بود و نھ مبارزه طبقاتی و از آن شورتر 
انقالبیون  از  نفره  چند  "اقلیت"  یک  مبارزه 
"روشنفکران  الیت  میان  از  آنھم  ای،  حرفھ 

طبقھ!  نیابت  بھ  کمونیست"  انقالبی 

بخش آکادمیک ھمان مدافعان پیشین "سوسیالیسم 
بھ  خود  کردن  محدود  بھ  فقط  موجود"،  واقعا 
بسنده  "دستنوشتھ"ھا  جزوه  بھ  مارکس  نقدھای 
بجز  تقریبا  مارکس  کھ  کردند  اعالم  نکردند. 
دوران آخر انترناسیونال اول، کھ آنھم با تالشھا 
آماتورھائی  و  اپورتونیستھا  ھای  کارشکنی  و 
چون باکونین در معرض انشعاب بود و در آستانھ 
انحالل، "فعال و اکتیو سیاسی" نبوده است. گفتند 
فعالیت  بھ  مارکس  آوری  روی  آن  کھ  نوشتند  و 
عکس  بیشتر  ُعمر،  اواخر  در  سیاسی  و  حزبی 
غم  و  شکستھا  و  خویشتن  فلسفی  یاس  بھ  العمل 
زندگی  در  محدودیتھا  و  محرومیت  و  غصھ  و 
شخصی بود. گفتند این انگلس است کھ او را در 
امیدی  نا  نتیجھ  در  کھ  میکند  تشویق  دوران  آن 
از جنبش کمونیستی در اروپا و فعال شدن امثال 
باکونین، بھ روسیھ انقالبی توجھ کند. چھ، طبق 
این زاویھ نقد بھ عقاید مارکس، انترناسیونال اول 
ده  از  پس  بود،  شده  تشکیل   ۱۸۶۴ سال  در  کھ 
سال یعنی در ۱۹۷۴، حدود ۷ سال قبل از مرگ 
دو  فقط  این  بعالوه،  اعالم شد.  مارکس "منحل" 
در  یعنی  اول،  انترناسیونال  انحالل  از  قبل  سال 
سپتامبر ۱۹۷۲ بود کھ مارکس و انگلس توانستند 
باکونین  اکثریت،  رای  در  کوچک  مارجیالی  با 
و  دراولین  را  سندیکالیستھا  و  آنارشیستھا  و 
یعنی کنگره "ھاگ"  انترناسیونال  آخرین کنگره 
اخراج کنند. مارکس کھ از نظر سالمت جسمی 
وضع خوبی ندارد و بھ گفتھ این منتقدان دوران 
حتی  و  است  دچار  "یاس"  بھ  برلین،  دیوار  پسا 
"ھیچگاه"  او  کھ  میکنند  یادآوری  را  مواردی 
مایل نبوده است کھ از عقایدش "سیستم" بسازند، 
دیگر، بازھم بھ تعبیر نھ چندان منصفانھ و سالم 
ھمین دوایر، چون موجودی بی اراده، اختیارش 
را بھ انگلس میسپارد. نقدھا ادامھ می یابد. گفتھ 
اند و نوشتھ اند اگر "جلد اول" کتاب کاپیتال را 
حکم  این  اما  نامید،  مارکس  واقعی  اثر  میتوان 
اتکاء  بھ  گرچھ  سوم،  و  دوم  جلدھای  مورد  در 
دست نوشتھ ھا و یادداشتھای خود مارکس است، 
انگلس در متن  اند  نوشتھ  آشکارا  نمیکند.  صدق 
بُرده  "دست  ادیت،  و  اصالحات  بھانھ  بھ  ھا 
است" و تعابیر خود را وارد کرده است! جلد اول 
کرده  مبتذل  و  عامیانھ  و  "ساده"  نیز  را  کاپیتال 
بھ  اساسا  اینھا  گفتھ  بھ  این جلد مارکس،  اند. در 



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۱۷      

ارزش  و  ارزش مصرف  و  مبادلھ  ارزش  کاال، 
پرداختھ  کار  تقسیم  و  کار  بارآوری  و  اضافھ 
است. ُمھمترین تعریف مارکس از ارزش کاالھا، 
یا  و  نھ ارزش مصرف  و  اجتماعا الزم  کار  کھ 
ارزش فایده کاال، در یک رابطھ اجتماعی تعیین 
سوال  عالمت  زیر  است،  قیمت  و  ارزش  کننده 
مارکس  تحلیل  این  از  میگویند  میرود.  ابھام  و 
نمیتوان "ُحکم" استنتاج کرد و بنابراین نفس این 
در  و  پول  واسطھ  بھ  نھ  میتواند  بشر  کھ  مسالھ 
رابطھ اجتماعی کاالھا، و در یک پروسھ ارزش 
افزائی، بلکھ مستقیما محصول کار خود را مبادلھ 
تردید  مورد  مربوط،  نا  را  ارزش  قانون  و  کنند 
است. چھ، باز بگفتھ اینھا، "ثابت" شده است کھ 
در  بلکھ  کاالھا  اجتماعی  رابطھ  در  نھ  ارزش 
جسم کاال و خواص درونی آن نیز، عینیت دارد. 
الزم  اجتماعا  کار  اعتبار  بھ  نھ  کاالھا،  برخی 
با  بلکھ  کاالھا،  بین  اجتماعی  مبادلھ  در  باید  کھ 
خود  عینیت  و  جسم  در  کھ  اعتبار خصوصیاتی 
حکمی  میشوند.  متحقق  شان  ارزش  ھست،  کاال 
کھ  است  این  میگیرند  نظر"  "تجدید  این  از  کھ 
پایان  یا  تولید کاالئی و  نفی  بھ معنی  سوسیالیسم 
افزائی نیست. سوسیالیسم  تولید ارزش و ارزش 
"دیکتاتوری  و  "کنترل"  از  خارج  و  بازار  با 
دولت کارگری"، ممکن است! بھ عبارت عریان 
چاشنی  کمی  اگر  است،  ازلی  داری  سرمایھ  تر 
سرمایھ  تدریج  بھ  شود  اضافھ  آن  بھ  دمکراسی 

میشود!! زاده  آن  از  سوسیالیستی!  داری 

از این تجدید نظر ھا و بازبینی ھا و یا "بازگشت 
انتقادی بھ مارکس"، احکام سیاسی نیز استنتاج شده 
است. طبقھ و مبارزه طبقاتی موتور ُمّحرکھ تاریخ 
نیست. در نتیجھ این دیکتاتوری طبقھ نیست کھ در 
جوامع امروزی برقرار و حاکم است، جنبشھای 
مختلف اجتماعی اند کھ نھ با خشونت و "قھر"، کھ 
از طریق انتخابات و دمکراسی و بھ اتکاء رای، 
در قدرت دولتی سھیم اند. حکومت سوسیالیستی 
نیز نمیتواند نتیجھ دیکتاتوری فقط یک طبقھ و از 
بھ  را  کھ خود  باشد  بدتر، حکومت "حزبی"  آن 
یا  است.  کرده  تحمیل  کارگر  عنوان حزب طبقھ 
بھ تعبیر آنھا حزبی کھ خود را "قیم" طبقھ کارگر 
انتقادی  بازبینی ھای  این  از  تعریف کرده است. 
آورده  در  انگلس  و  لنین  علیھ  تری  غلیظ  احکام 
اند. این "حزب لنینی"  و میراث "انگلسیسم" بود 
و سویتھای  و عضو شوراھا  "کارگران  قیام  کھ 
کارگری" کرونشتاد را بھ خون کشید. این ادامھ 
دیکتاتوری طبقھ در حزب "آوانگارد"ھا بود کھ 
استالین و استالینیزم را تولید و باز تولید کرد. این 
بھ درجھ ای خود مارکس  انگلس و  تعبیر  ھمان 
از سوسیالیسم بود کھ "دولت" را بھ عنوان یک 

بود. کرده  معادلھ  وارد  اقتصادی  ُمھم  اھرم 

بھ  انتقادی  ھای  بازگشت  این  ھمھ  تمرکز  نقطھ 
مارکس، انگلس و لنین اند. "ایدئولوژی آلمانی" 

مارکس  بر  انگلس  تحمیل  و  "دیکتھ"  عمدتا  را 
"دیالکتیک  در  انگلس  اند  گفتھ  اند.  کرده  قلمداد 
طبیعت"، سعی کره است دیالکتیک در تاریخ و 
جامعھ و بویژه تاثیر متقابل فکر و اندیشھ بر ماده، 
را نیز عمومیت بدھد. "آنتی دورینگ"، یکی از 

آثار مورد حملھ این منتقدین "دمکرات" است. 

"نیرو"  است،  تھاجمات  چنین  مشوق  کھ  آنچھ 
کمونیسمھای  تاثیری  بی  و  سوسیالیسم  نبودن 
سوسیالیسم  قدرت  اوج  دوران  در  موجود 
ھمان  کھ  زمانی  در  نھ،  اگر  است.  اردوگاھی 
چنین  بود،  نیرو  موجود  واقعا  سوسیالیسم 
درس  کالسھای  از  ای  گوشھ  در  آکادمیسینھائی 
دانشگاھی، پرچم داس و چکش داشتند. نکتھ ای 
کھ بسیار قابل تامل است سرازیر شدن این نقدھا 

است.  انگلس  و  مارکس  امثال  "غیاب"  در 

عقاید  شدن  تبدیل  با  کھ  داشت  تردید  نباید  ھیچ 
تحوالت  در  موثر  عامل  و  نیرو  بھ  مارکس 
داری  سرمایھ  کشور  یک  در  بویژه  سیاسی، 
انقالبی  سوسیالیسم  متفکران  آثار  پیشرفتھ، 
تعبیر  جھان  کھ  آنگاه  میشود.  گیر  ھمھ  دوباره 
ُمّعوج از سوسیالیسم را با ترجمان واقعا موجود 
سپرده  تاریخ  بھ  سابق  شوروی  اردوگاه  در  آن 
باب  انقالبی  و  اصیل  مارکسیسم  شدن  ُمد  باشد، 
کھ  آنگاه  بود  خواھد  دیدنی  ای  منظره  میشود. 
شیفتگان خرافھ دمکراسی و آکادمیسینھای قارچ 
کرده  گم  پا  و  دست  تاریخ   و  ریشھ  بی  و  گونھ 
شدن  ھمراه  و  خود  توابیتھای  توجیھ  صدد  در 
فترت،  دوران  این  باشند.  باد  موج  با  باره  دگر 
ھائی  آکادمیسین  و  پا  نو  دمکراتھای  کھ  دورانی 
بازگشت  با  را  کاپیتالیستی  تولید  بودن  ازلی  کھ 

علمی  لعاب  و  رنگ  مارکس  بھ  انتقادی 
اند، "ازلی" نیست. سوسیالیسم دموکراتیک  داده 
دمکراتیک  کاپیتالیسم  تر  درست  عبارت  بھ  و 

است. خرافھ  و  توھم  و  پوچ  عادالنھ،  و 

باید از نو مارکس و انگلس را خواند و فھمید و 
متد و روش لنین را در متن ماتریالیسم پراتیک و 
مکانیسمھای جدید کسب قدرت سیاسی بازخوانی 
و با تغییرات در ابزارھا و تکنیکھای تاثیر گذاری 

کرد. سازگار  و  منطبق  عمومی،  افکار  بر 

در  و  آثارش  در  حکمت  منصور  من  نظر  بھ   
بروی  را  ای  دریچھ  کارگری،  کمونیسم  مبانی 
جوانب نظری و عملی و متدولوژیک مارکسیسم 
تاریخی  محدودیتھاھای  مرز  کھ  است،  گشوده 
و  متفکران  این  آثار  است.  نوردیده  ھم  در  را 
مبارزان شجاع و انقالبی و فیلسوفھای ماتریالیسم 
آنھا  کاربست  شیوه  و  خواند  باید  را  پراتیک 
و  سیاسی  حزب  بھ  دادن  شکل  چگونگی  و 

یادگرفت.  را  مردم  و  کارگر  طبقھ  بسیج 
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آنتى دورینگ
انقالب آقاى دورینگ در علم

فردریش انگلس
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۱۸۴      






















































 






















(Galen)(Malpighi)





            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۱۸۵      








































































































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۱۸۶      










































    
































 







            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۱۸۷      















(Boyle)



(Regnault)



























 





















































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۱۸۸      







































































































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۱۸۹      





























































































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۱۹۰      






(Goethe)(Mephisto)







































APRIORI





































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۱۹۱      



























































 



































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۱۹۲      































 
























































AB

ABB

A





            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۱۹۳      






AB

ABA






B

























stirner

stirner









































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۱۹۴      


















    









































































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۱۹۵      









(Kaufmann)          






































































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۱۹۶      



















































  
































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۱۹۷      


























(stand)






























































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۱۹۸      






















































































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۱۹۹      



















  






























































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۰۰      







  






































































۱۱ - اخالق و حقوق- آزادی و ضرورت



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۰۱      




















Code Napoleon
























































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۰۲      





















 

corpus jurius


























 




 


















       

















            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۰۳      








































  







 









      





















            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۰۴      






































   












































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۰۵      














































































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۰۶      

























































































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۰۷      





















 
































































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۰۸      












































































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۰۹      






































































       









            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۱۰      



























































































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۱۱      










AAA
 A









 






















































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۱۲      













































  

      


































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۱۳      




























































































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۱۴      































































     


  













            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۱۵      
















       



 





















































C

Ho

n



CnH2n+ 2
CnH2n + 2O

CnH2nO2



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۱۶      

           n 

n=3,n=2,n=1











CH2O2






C2H4O2



C3H6O2




C4H8O2




C5H10O2

C30H60O2Milissinsänre















CnH2n + 2

CH4C16H34



(CH2)










































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۱۷      









































 



































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۱۸      
























  





























































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۱۹      
































































 


   



























            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۲۰      













































































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۲۱      










































































 




















            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۲۲      





     









































       


















































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۲۳      

 


















































a

aa

aaa2 +a



a2aa

 a2a

aa











xy

xy

xy

xy



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۲۴      



xydy
dxxy












xy



xydxdy

dxdy



dxdyx
y














































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۲۵      






































Alali





     









































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۲۶      



    







   














  








     






















































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۲۷      

 


















a




















omnis Determinatio est Negatio































a













            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۲۸      























-ax-ax=a2a
























































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۲۹      































































 





























            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۳۰      

 

Coelenterata





        

Physiologie    Psychologie





Traube





M. Traube



Larwrow




Galenus  Galen



Malpighi





(Robert Boyle) 

Mariotte



Regnault

c13c



    


















            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۳۱      







 (Bömen)       

(Habsburg)





















(Jomuden)

Eugene Sehuyler

















            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۳۲      

































































آنتى دورینگ

فصل چھارم



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۳۳      































































  
















            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۳۴      







 





































































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۳۵      































 












































  

 





            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۳۶      










































 







































    



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۳۷      






















































































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۳۸      





 



























 

























































 (Quesnay)



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۳۹      





























 (Sargant)





Moral
World Book of th New




















Harmony Hall
























            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۴۰      

























































 
























            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۴۱      













































































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۴۲      
















































































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۴۳      








































































  






























            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۴۴      











  










































































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۴۵      




























 


















































   



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۴۶      















  





























































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۴۷      















































































    



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۴۸      









































 






































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۴۹      




















































































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۵۰      















































 
































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۵۱      






































































      







            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۵۲      















































    


 

















        









            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۵۳      












































































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۵۴      





















         





























 






      






























            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۵۵      









































































   






            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۵۶      







































































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۵۷      






















































































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۵۸      

 




















































































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۵۹      

















































































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۶۰      





         


























































 







  













            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۶۱      













































 






































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۶۲      



































































































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۶۳      


























































































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۶۴      











































      



































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۶۵      















































          





































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۶۶      









































 















































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۶۷      





















   









































































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۶۸      










































    


























































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۶۹      

        





  


































































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۷۰      




















 













































































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۷۱      


























































































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۷۲      

























  

























































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۷۳      

mm
















































































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۷۴      
















































































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۷۵      























     



























































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۷۶      































































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۷۷      








































































  












     

                   ۵ - دولت، خانواده، تعلیم و تربیت



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۷۸      





















































       























            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۷۹      






















































































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۸۰      



 















































































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۸۱      































   
































































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۸۲      



































































































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۸۳      

































 



















  












































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۸۴      


















































































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۸۵      




























































        

  

        

  











            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۸۶      







 



























 
















































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۸۷      

  (Schurzenstipendien)

Referendar



      Lieutenants  

(Referendarius) (Schurzenstipendarius)




















 











































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۸۸      











 






















  










































            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۸۹      


















     









   










































Tyr

ZioZEUS

ErAresEorMars







            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۹۰      











            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۹۱      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۹۲      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۹۳      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۹۴      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۹۵      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۹۶      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۹۷      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۹۸      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۲۹۹      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۰۰      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۰۱      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۰۲      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۰۳      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۰۴      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۰۵      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۰۶      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۰۷      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۰۸      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۰۹      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۱۰      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۱۱      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۱۲      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۱۳      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۱۴      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۱۵      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۱۶      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۱۷      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۱۸      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۱۹      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۲۰      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۲۱      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۲۲      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۲۳      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۲۴      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۲۵      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۲۶      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۲۷      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۲۸      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۲۹      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۳۰      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۳۱      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۳۲      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۳۳      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۳۴      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۳۵      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۳۶      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۳۷      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۳۸      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۳۹      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۴۰      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۴۱      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۴۲      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۴۳      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۴۴      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۴۵      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۴۶      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۴۷      



            بستر اصلی شماره ۲۰                      دوره جدید                           اوت ۲۰۱۷

۳۴۸      


