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۵٧پرولتاريا، بورژوازی و انقالب     

 
ششن ماه هشتاد ويفروردپنجم                                                                                           اقریبهزاد ب     

   

انقالبات متعددی که خود ) فرانسه به بعد .  م ١٧٨٩از انقالب ( در طول تاريخ ، به خصوص تاريخ جديد جهان 

. وسته اند حاصل انکشاف تناقضات و تضادهای اجتماعی تا سر حد بحران و انفجار اجتماعی بوده اند ، به وقوع پي

انقالباتی که هر کدام خصلت و جهت مشخصی داشته اند و برای پاسخگويی به وظايف اجتماعی معينی بوجود آمده 

انقالباتی که در تحليل نهايی از تضاد بين درجه معينی از تکامل نيروهای مولده با مناسبات توليدی که در . اند 

 دست و پای اين نيروها مانع تکامل بيشتر آنها می شود ، ريشه ظرف آن تکامل می يافتندو اکنون چون زنجيری بر

در جامعه نمودار می ... تضادی پايه ای که خود به صورت انواع جدالهای سياسی ، اجتماعی ، فکری و. می گيرند 

ه ميدان شود و انسانها و جنبشهای اجتماعی و احزاب سياسی آنها را به عنوان نيروی فعاله و آگاه حل اين تضادها ب

انقالب اجتماعی بيش از هر چيز عرصه ی جنگ و جدال حاد ميان انسانها و جنبشهای آنها برای تعيين . می کشاند 

تحولی که در آن به قول .  و ستمگر است  نظام اجتماعی کهنهسرنوشت جامعه و خيزش اجتماعی آنها برای نفی

 از صحنه ی تصميم گيری های اجتماعی به دور نگاه تروتسکی ، توده های کارکن و تحت ستم جامعه که همواره

را کنار می زنند و برای دخالت هر چه ... ) دولت ، پارلمان ، بوروکراسی و( داشته شده اند ، نمايندگان سنتی خود 

  . نوشت خويش پا به ميدان می گذارندبيشتر در تعيين سر

ی از انقالبات تنها موفق به تحقق بخشی از اهداف و آرمانهايی اما تا به حال تمامی انقالبات پيروز نبوده اند ، بسيار

بسياری از انقالبات پس از يک دوره ... ) . انقالب مشروطه ايران و ( می گردند که حول آن به راه افتاده بودند 

 کشمکش ميان طبقات اجتماعی به شکست کشانيده می شوند و تحقق اهداف و وظايف خويش را به تحوالت تاريخی

  ... )  آلمان و ١٩١٨کمون پاريس ، انقالب (  می سپارند – به شکل رفرم يا به شکل انقالبی –بعدی 

   ايران ١٣۵٧شرايط وقوع وخصلت انقالب 

و بورژوازی و ) به مثابه شکل اصلی توليد و باز توليد اقتصادی جامعه ( پديد آمدن نظم سرمايه داری در ايران 

صلی آن و غلبه آن بر مناسبات اقتصادی فئودالی و پيشا سرمايه داری ، توسط پرولتاريا به عنوان طبقات ا

با خلع يد های از باال و آزاد کردن نيروی کار روستاها .  ش ١٣۴٢اصالحات امپرياليستی حکومت پهلوی در سال 

مالً  با شکل دادن اين اصالحات ع.  و حمايت همه جانبه سرمايه انحصاری امپرياليستی انجام گرفت  و برنامه ريزی

به يک نظام سرمايه داری وابسته ، بستر مناسبی را برای صدور سرمايه از کشورهای متروپل به ايران و توليد 

اين تحوالت تمامی اقشار سرمايه در . مافوق سودهای امپرياليستی و تثبيت نرخ باالی انباشت سرمايه فراهم ساخت 

  زتوليد سرمايه دارانه ، يعنی تضمين ارزان نگاه داشته شدن نيروی کار و ايران را برای تضمين شرايط اقتصادی با



پايين بودن هزينه بازتوليد آن و باال نگاه داشته شدن نرخ استثمار و تضمين بی خلل روند صدور سرمايه به ايران ، 

ين اساس سود می بردند کامالً  به عملکرد سرمايه انحصاری امپرياليستی وابسته کرد و اين سرمايه های داخلی بر ا

نظام سرمايه داری وابسته ايران ، به طور اخص بر پايه استثمار شديد کارگران و فقر و فالکت و بی حقوقی مطلق . 

ً  حفظ اين شرايط  اقتصادی و سياسی آنان استوار بود و کارويژه ی اصلی حکومت بورژوايی پهلوی نيز اساسا

کوب عريان و خشن طبقه کارگر و حاکم کردن استبداد سياسی و خفقان  اجتماعی با تکيه بر سر–خاص اقتصادی 

  .بود 

اما پس از يک دوره رشد و رونق اقتصاد سرمايه داری و انباشت عظيم سرمايه که با افزايش سريع قيمت نفت و 

به اوج . ش  ١٣۵٠در ابتدای دهه ی ) به عنوان مجرای اصلی صدور سرمايه به ايران ( باال رفتن در آمدهای نفتی 

خود رسيد ، بحرانی عميق و حاد که از عواملی چون رکود درآمدهای نفتی که نياز بورژوازی ايران به اين درآمدها 

برای تداوم سيرانباشت سرمايه را بی پاسخ می گذاشت و انتقال عوارض بحران سرمايه داری جهانی در دهه ی 

ن به کل سرمايه جهانی و نارضايتی روزافزون طبقه کارگر و به اقتصاد ايران به دليل خصلت وابسته آ.  م ١٩٧٠

. اری ايران و دولت مدافع آن گرديداقتصاد سرمايه د، گريبانگيرهای زحمتکش جامعه ، نشأت می گرفتديگر توده 

بورژوازی که برای تخفيف عواقب اين بحران ، به حمله ی وسيع به سطح معيشت طبقه کارگر و پايين آوردن شديد 

سطح زندگی زحمتکشان وادار شده بود ، عمالً  بر خالف خواست خود ، ابعاد تقابل طبقاتی را به ابعادی سياسی و 

  . به مبارزه ای سياسی کشانيد 

اين انقالب به مثابه يکی از آخرين انقالبات قرن .  بر متن همين بحران شکل گرفت و به وقوع پيوست ۵٧انقالب 

و اهداف خاص آن ، عدم آماده بودن شرايط ذهنی برای سوق داده شدن پرولتاريا به سوی بيستم ، به دليل مطالبات 

يک انقالب سوسياليستی ، صف بندی خاص نيروهای شرکت کننده در آن ، يعنی وجود اقشار وسيع زحمتکشان و 

. ه ظهور رسيد توده های غير کارگر با مطالبات دموکراتيک، در چهارچوب يک انقالب دموکراتيک محدود شد و ب

 ، بيش از ۵٧ دموکراتيک ، نظير انقالب  بديهی ست که تعيين تکليف و رقم خوردن سرنوشت يک انقالب با خصلت

در ( انقالب دموکراتيک ، انقالبی ست که در آن هم بورژوازی . هرچيز به مسئله رهبری آن گره خورده است 

 به عنوان طبقات اصلی  )ه پرولتاريای آگاه و سازماندهی شده البت( و هم پرولتاريا ) اشکال و جنبش های گوناگون 

ً  حول . جامعه قادر به ايفای نقش رهبری آن می باشند  جامعه زمانی که درگير يک بحران انقالبی ست ، اساسا

 بر همين.  پالريزه می شود – يعنی بورژوازی و پرولتاريا –آلترناتيوهای دو طبقه ی اصلی جامعه سرمايه داری 

 به اين معنی که پيروزی آن به معنای الغای کليت – به دليل خصلت خاص انقالب دموکراتيک   اساس بورژوازی

 می تواند با برجسته کردن آلترناتيو افق ويژه خويش توسط جريانات سياسی متعلق به –مناسبات سرمايه داری نيست 

  . و برنامه ی خودش کاناليزه کند خود ، عمالً  انقالب را به دست گيرد و آن را در جهت اهداف 

 نيز با وجود آنکه در متن يک جامعه کاپيتاليستی رخ داد و بيش از هر چيز در بحران اقتصادی سرمايه ۵٧انقالب 

طبقات و جنبشهای . داری ايران ريشه داشت ، به عنوان يک انقالب دموکراتيک از اين منطق پيروی می کرد 

  .  وظايف خويش به انقالب وارد شدندصوصيات ، آگاهی و درک معنی از شرايط واجتماعی آنها ، هر کدام با خ



 از جبهه ملی و نهضت آزادی تا اسالم سياسی و حزب –بورژوازی با آلترناتيو ها ، سازمانها و شخصيتهای خويش 

ً  به منافع طبقاتی بالواسطه ی وی ربطی نداشته باشند ، –جمهوری اسالمی  در صدد منقطع  هر چند که مستقيما

کردن پروسه ی انقالب و به سکون کشانيدن آن و تحکيم پايه های سلطه ی طبقاتی خويش ، به خصوص از لحاظ 

و در يک کالم نجات مناسبات ) که در قيام مسلحانه مردم و طبقه کارگر به شدت به خطر افتاده بود ( سياسی 

 ، اين انقالب پاسخی  از نقطه نظر بورژوازی ايران. ی بود  از اين بحران انقالب اجتماعی و اقتصادی سرمايه داری

 اجتماعی برای توليد و باز توليد –جز سرکوب شديد و باز گرداندن جامعه به يک وضعيت متعارف اقتصادی 

 در   پرولتاريای قيام کرده و در صحنه ، کارگران بخشاً  متشکل. مناسبات سرمايه داری و انباشت سرمايه نداشت 

ا را ، بورژوازی به سادگی نمی توانست مجبور به پذيرش برده وار استثمار سرمايه داری و فقر و فالکت شوراه

که ضرورت حياتی سرمايه داری ايران برای کسب سود و انباشت متعارف سرمايه بوده و هست ( وسيع ناشی ازآن 

 رشد و نفوذ روز افزون جنبش چپ برای حفظ سرمايه داری جنبش کارگری بايد سرکوب می شد و جلوی. نمود ) 

 به منافع حقيقی   ، هر چند سرشار از توهم و نا آگاه درعين حال پرولتاريا نيز. و راديکال در جامعه بايد سد می شد 

و وظايف واقعی خويش در انقالب ، در پی تحميل خواستها و مطالبات گوناگون اقتصادی و سياسی خود به نظام 

.  و جلوراندن انقالب در جهت تأمين منافع خويش ، ولو به هر زبان و شيوه ای از مبارزه بود کاپيتاليستی و پيشبرد

از نقطه نظر منافع مستقل و از زاويه رهايی کامل پرولتاريا و الجرم تمامی جامعه ، اين انقالب بايد بدون وقفه تا 

. ومت کارگری تکامل و بسط می يافت  برای نابودی کامل سرمايه داری و استقرار حک  يک انقالب سوسياليستی

 از جانب پرولتاريای انقالبی تنها بايد با متحقق کردن بهترين شرايط اقتصادی و ۵٧انقالب دموکراتيک سال 

ری با هر سطحی از آگاهی و سازمان اما هر طبقه ی کارگ.  برای استقرار سوسياليسم پايان می پذيرفت   سياسی

طبقه کارگر ايران عمالً  از ايفای نقش خود در رهبری انقالب دموکراتيک ، . مر نيست  انجام اين ا  يابی ، قادر به

  .خواهيم کرد بازماند و شکست خوردبه داليلی که ذکر 

 عمدتاً  با کمک –ی ويژه خويش در عين حال بورژوازی نيز که قادر شد رهبری انقالب را به کمک نيروهای سياس

 قبضه کند ، در وهله ی اول با –سرمايه انحصاری امپرياليستی و دولتهای متروپل و با تکيه بر توهمات توده ها 

 راديکال و آزادی خواهان توانست وظيفه ی اصلی خويش در دوران انقالبی  سرکوب جنبش کارگری و سوسياليزم

( ، يعنی کسب مجدد قدرت سياسی و فيصله دادن اين مسئله به نفع خود و بازتوليد مجدد ارکان سيادت طبقاتی اش 

اما به داليلی که تحليل آنها . را به انجام رساند ... ) ارتش ، سپاه ، پليس ، دادگاه ها ، دستگاههای اطالعاتی و 

اقتصاد متعارف بورژوايی همانند مرحله ی قبل از انقالب ، تا مجالی ديگر می طلبد ، در بازگرداندن جامعه به يک 

  . کنون شکست خورده است 

  ۵٧داليل عمده ی شکست پرولتاريا در انقالب 

  :  تشکيالتی سوسياليسم در رهبری سراسری کارگران –عدم حضور سياسی  -١

   خواهد بود منافع واقعی طبقه نيازی به توضيح نيست که تنها گرايش سوسياليستی درون جنبش کارگری ، قادر



کارگر را نمايندگی کند ، مبارزات اقتصادی و به خصوص سياسی طبقه ی کارگر را در يک پيکره واحد ، متحد و 

يعنی الغای سرمايه داری و محو مالکيت خصوصی ( متشکل کند و اين نيروی متحد را در جهت رهايی غايی طبقه 

له علی الخصوص در دوره هايی که جامعه درگير يک بحران انقالبی ست و اين مسئ. بسيج نمايد ) و کار مزدی 

مسئله ی کسب قدرت حاکمه يا قدرت سياسی ، به مهمترين و گرهی ترين مسئله ی جامعه و طبقات اجتماعی آن 

  . تبديل می شود ، هر چه بيشتر ضرورت و صحت خود را آشکار می سازد 

با وجود اينکه در بسياری از موارد رهبری اعتراضات کارگری ( ونيستی ، جنبش سوسياليستی و کم۵٧در انقالب 

قادر نشد در آن سطحی توده های طبقه را پشت سر خود ) در دست رهبران سوسياليست طبقه کارگر قرار داشت 

د سازماندهی کند که رهبری سراسری کارگران را تأمين کند و قدرت سياسی را به مثابه تنها جنبشی که می توان

 الجرم جنبش کارگری از انجام وظيفه ی اصلی خويش ،  .قدرت سياسی را نصيب پرولتاريا کند ، به دست گيرد 

  . همين نقصان فروماند و شکست خورد  دقيقاً  به خاطر–اتی درانقالب يعنی کسب قدرت سياسی و تأمين استقالل طبق

   :در جامعه " نقالببه ضد ا"  احزاب و جريانات اصلی چپ و دامن زدن به توهم-٢

به مثابه نماينده  ) ٣ و ٢جريانات خط ( و به خصوص چپ پوپوليست ) حزب توده و مائوئيستها ( احزاب اردوگاهی 

و بستر اصلی کمونيسم در آن برهه از تاريخ ايران ، طبعاً  بر بخشهايی از طبقه کارگر نفوذ داشتند و مواضع آنها 

ً  گسترده ی توده های مردم به چپ ، نقش مهمی در معادله قدرت در جامعه در انقالب به دليل روی آوری نسبت ا

  . داشت 

 و   متشکل از پرولتاريا ، دهقانان ، خرده بورژوازی( » خلق «  ، تضاد اصلی را تضاد ۵٧اين چپ در انقالب 

داران بزرگ و متشکل از بورژوازی کمپرادور ، زمين( با امپرياليزم و متحدان داخلی اش ) بورژوازی ملی 

 ، يعنی حکومت  »خلق « و حکومت سگ زنجيری امپرياليسم و نماينده ی اقشار ضد ) بوروکراتهای حکومتی 

. نيروهای ارتجاعی را تشکيل می دادند » ضد خلق « نيروهای مترقی و » خلق « . ديکتاتوری پهلوی می دانست 

ايجاد و تقويت شود ، » خلقی « ترک از نيروهای در سناريوی ساخته شده توسط اين چپ قرار بود جبهه ای مش

را براندازد و يک حکومت دموکراتيک و مستقل از دخالت سياسی و اقتصادی اجانب را » ضد خلقی « حکومت 

و در حقيقت به خودشان به مثابه ( حال بعضی از نيروها رهبری اين جبهه مشترک را به پرولتاريا . بنياد گذارد 

واگذار می کردند و برخی ديگر با تکيه بر نظريه راه رشد غير سرمايه ) و چرای پرولتاريا نماينده ی بی چون 

داری ، رهبری دموکرات و ضدامپرياليستی غير پرولتری را نيز برای اين جبهه ی مشترک مناسب ارزيابی می 

ه اهميت داشت تشکيل ، اما در سيستم نظری غير مارکسيستی و عقب مانده ی همه اين جريانات ، آنچه ک. کردند 

چپ خلقی با عمده کردن مبارزه ضدامپرياليستی در يک جبهه . تقويت و پاسداشت جبهه مشترک نيروهای خلقی بود 

ی ضد امپرياليستی واحد و عموم خلقی ، دنباله روی از توهمات توده های مردم ، به جای موضع گيری قاطع عليه 

ميان دو جناح باصطالح ( اليت آگاهانه و مداوم ، تزلزل و موضع بينابينی آن آنها و تالش برای زدودن آنها با يک فع

 –و ناتوانی آن در اتخاذ يک خط مشی انقالبی پيگير ) ليبرال و مکتبی رژيم اسالمی و ميان پرولتاريا و بورژوازی 

ً  از خصلت خرده بورژوايی آن نشأت می گرفت   ضربه   سياسی به بورژوازی برای بازسازی قدرت–که دقيقا



پس از استحکام بورژوازی در موضع قدرت ، خود اين چپ با وجود حضور داشتن . خورده ی خود فرصت داد 

  . نسلی از صادقترين مبارزان کمونيست در صفوف آن ، درهم کوبيده شد 

   : شکست شوراهای کارگری و ناپيوسته بودن جنبش کارگری -٣

. شت و از تجربه عظيم و با شکوه شوراهای کارگری سخنی به ميان نياورد  مطلبی نو۵٧نمی توان در باب انقالب 

،رشد راديکاليزم در درون ) به ويژه کارگران نفت ( حضور طبقه کارگر به عنوان نيروی اجتماعی اصلی انقالب 

کل  در رأس اين جنبش ، موجب تولد و ش۵٧جنبش کارگری و قرار گرفتن کميته های اعتصاب کارگران در سال 

 اين شوراها رشد و گسترش زيادی يافتند و ابعادی ۵٧پس از قيام بهمن . گيری شوراهای قدرتمند کارگری گرديد 

شوراهای سراسری ای چون شورای مرکزی پااليشگاهها و صنعت نفت ، کانون . فراکارخانه ای پيدا کردند 

رهبری مبارزه در جهت خواستهای  ... شوراهای شرق تهران ، شورای متحد غرب تهران ، شورای متحد گيالن و

 ساعت کار و دو روز تعطيلی در ۴٠اقتصادی و سياسی کارگران مانند بيمه بيکاری ، آزادی تشکل و اعتصاب ، 

را به دست گرفتند و حتی ... هفته ، تصفيه ی عناصر ساواکی از کارخانه جات ، افشا و علنی شدن ديپلماسی سری و

. شوراهای کارگری ، در کوتاه مدت توانستند کنترل توليد را نيز در دست گيرند در بعضی از کارخانه جات 

شورای کارگران نفت نيز که از نيروی کليدی خود آگاه بود ، خواهان شرکت در شورای انقالب و دخالت در مسئله 

    .قدرت سياسی بود 

ه و هدف روشن برای پيشبرد مبارزه خود ، اما ، حتی اين تشکلهای قدرتمند کارگری ، به دليل عدم وجود يک برنام

عدم وجود يک حزب سياسی سراسری کارگری که به پشتوانه ی قدرت اين شوراها ، صريحاً  و بدون تخفيف در 

جهت رهايی نهايی طبقه کارگر گام بردارد ، دست باال پيدا کردن رهبری سازشکار در برخی از شوراها و سرکوب 

  . درت گيری شوراها واهمه داشت ، قادر به تضمين پيروزی طبقه کارگر نشدند شديد حکومت که به شدت از ق

  :  عدم پيوند با ديگر جنبشهای آزادی خواه و راديکال در جامعه -۴

. اين تنها جنبش کارگری نبود که عليه تثبيت نظم ضد انقالبی در جامعه در آن برهه ی تاريخی مبارزه می کرد 

، نظير جنبش زنان که عمدتاً  توسط رهبران و سازمانهای راديکال و چپ سازماندهی و جنبشهای آزادی خواه ديگر 

پا به ... هدايت می شدند ، با خواستهايی چون لغو حجاب اجباری و خواسست حقوق برابر برای زنان و مردان و 

خ خود را برای تحقق  عزم راس۵٨ و ۵٧ مارس سالهای ٨ميدان مبارزه گذاشته بودند و در آکسيونهای وسيعی چون 

جنبش کارگری و جنبشهای آزادی خواه ديگر نظير جنبش زنان وجنبش دانشجويان . اين مطالبات نشان دادند 

. سوسياليست ، بدون اتحاد با يکديگر ، قادر به پيشبرد يک مبارزه قدرتمند و مشترک برای غلبه بر ارتجاع نبودند 

  .  بود ۵٧ مهم شکست آنها در انقالب عدم پيوند اين جنبشها خود يکی از داليلی

  : سرکوب خشن و به شکست کشاندن جنبش کارگری توسط دولت -۵

بورژوازی و تمام نمايندگان ريز و درشت ليبرال و مذهبی اش ، سيمای دشمن اصلی خويش را در وجود 



رای تثبيت قدرت سياسی خود و پرولتاريای آگاه و سازمان يافته می ديدند و همانطور که قبالً  هم توضيح داديم ، ب

. بازتوليد مناسبات سرمايه داری ، بيش از هر چيز به سرکوب جنبش کارگری و رهبران و تشکلهای آن نياز داشتند 

سرکوب اعتراضات کارگران بيکار اصفهان و ديگر نقاط کشور ، سرکوب شوراهای کارگری و دستگيری رهبران 

گران نفت و ديگر مراکز کليدی کارگری در اثر جنگ ، شکل دادن به آنها ، آواره کردن بخش وسيعی از کار

همه و همه حلقه های واحد از پروسه ای را تشکيل می دهند که در آن ... شوراهای اسالمی کار در کارخانه جات و 

 بورژوازی بر ويرانه های انقالب و انحالل جنبش قدرتمند کارگری ، قدرت خود را مستحکم کرد و حيات نظم

  . سرمايه داری را تضمين نمود 

  : انقالب و درسهای آن -

در خود داشت که در عصر سلطه ی بی چون ) و حتی جهان (  اين درس بزرگ را برای کارگران ايران ۵٧انقالب 

و چرای سرمايه داری و لجام گسيختگی و ظرفيت باالی جنايت آن برای حفظ اين مناسبات و در هنگامه ی انقالب 

 و نفی شرايط اجتماعی و سياسی زاده ی اين مناسبات ، هيچ نيرويی غير از نيروی آگاه و متشکل طبقه ی برای محو

همانگونه که مارکس و انگلس در خطابيه ی دفتر مرکزی به . کارگر ، قادر به انجام رساندن پيروزی انقالب نيست 

شکيالتی پرولتاريا و رهبری قاطع آن بر جنبش  ت–اتحاديه ی کمونيستها با تأکيد زياد بر ضرورت استقالل سياسی 

انقالبی پای فشردند و دنباله روی از جنبشها و آلترناتيوها ی طبقات ديگر را مساوی با به شکست کشيده شدن انقالب 

ً  درست تاريخی را با منطقی دردناک بر طبقه ی کارگر ايران ۵٧دانستند ، انقالب   ايران نيز اين حکم محققا

انقالب بار ديگر بر ابن امر مهم صحه گذاشت که هيچ آلترناتيوی جز سوسياليزم و هيچ جنبشی جز . رد يادآوری ک

جنبش انقالبی طبقه کارگر قادر به رهايی انسانها از ستم همه جانبه جامعه سرمايه داری و بنيان گذاردن نظمی نوين 

  .بر مبنای آزادی و خوشبختی و شکوفايی انسانها نيست 
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