به مناسبت  ٩۴سالگرد انقالب اکتبر  ١٩١٧روسيه و
بکارگيری تجارب آن برای انقالب آتی ايران
معرفی بحث و جمعبندی درسھای انقالب اکتبر توسط رفيق مازيار رازی در اتاق پالتاک  ١٠نوامبر
٢٠١١
در ابتدا بايد ذکر کنم که صحبت امروز من نه يک سخنرانی ،بلکه يک معرفی بحث است برای تبادل
نظر با رفقا .ما به ھرحال بر اساس تجارب نظری و عملی خود به يک سلسله نظراتی رسيده ايم که
مايليم تا آن ھا را در عرصه جامعه و در سطوح مختلف ،با دوستان و رفقايی که تمايالت و جھت
گيری ھای مشابھی دارند ،درميان بگذريم؛ در حقيقت ،ما نه تنھا می خواھيم بر اين رفقا تأثير
بگذاريم ،بلکه آماده ھستيم تا خود تأثيرپذير ھم باشيم .
بنابراين" ،تبادل نظر "در اين جا چنين مفھومی دارد .اين جلسه نيز ھمان طور که اشاره گرديد ،يک
معرفی بحث است از طرف من؛ و من ھم به عنوان يکی از شرکت کنندگان ،در بحث ھا دخالت خواھم
کرد و اميدوارم که بتوانيم با توجه به اين تبادل نظرھا ،جھت گيری ھا و متحدين مشخصی را در راه
انقالب آتی ايران پيدا کنيم.
و اما نکته ديگر :بحثی که امروز من معرفی می کنم ،صرفا ً يک بحث تئوريک و انتزاعی نيست .
انقالب اکتبر ،مسأله ای مھم برای کل جھان و به ويژه جنبش کارگری و مارکسيست ھای انقالبی می
باشد .ولی به ھرحال اين بحث بھانه ايست برای بررسی و مرور يک سلسله نکات اصلی متکی بر
درس ھای انقالب اکتبر ،و استفاده و کاربست اين درس ھا برای انقالب آتی ايران .از اين نقطه نظر،
من درحين بحث قياس ھای مشخصی را از مسائل امروز ايران و ھمچنين جھان مطرح خواھم کرد تا
اين موضوع -ھمان طور که اشاره کردم -نه يک بحث انتزاعی نباشد ،که بحثی مرتبط با مسائل امروز
ما باشد.
نياز به توضيح چندانی ندارد که بحث انقالب اکتبر ،بحثی مفصل و عميق است و به ھمين جھت نمی
توان در يک يا دو جلسه به تمامی جوانب آن پرداخت .تالش من در اين دو جلسه اينست که در جلسه
اول به بررسی يک سلسله درس ھای مشخص و مرتبط با انقالب اکتبر بپردازم .به اعتقاد من دو
درس مھم و دو محور اصلی در انقالب اکتبر وجود دارد که تفاوت مشخص اين انقالب را با ساير
انقالبات نشان می دھد؛ اين دو ،موضوعاتی ھستند که من سعی می کنم تا در اين جلسه مختصراً
مطرح کنم .
از نقطه نظر بسياری از افراد و نيروھای مختلف در سطح جھان ،پرسش ھايی مطرح می شود مبنی
بر اين که انقالب اکتبر به چه شکلی و بر اساس چه ابزاری به پيروزی رسيد؟ آيا توده ھا بودند که
تدارک انقالب را ديدند يا شوراھای کارگری ،اتحاديه ھای کارگری و تجمعات کارگری به مفھوم عام
کلمه؟ آيا ابزار مشخص ديگری در اين انقالب وجود داشت که پيروزی انقالب را ميسر و تضمين کرد
يا خير؟ من می خواھم در ابتدا به اين موضوع بپردازم.
موضوع دوم ،ماھيت انقالب است .اين ھم يکی از موضوعات بسيار مھمی است که درست از فردای
انقالب اکتبر تا به امروز مورد سؤال قرار گرفته .آن سؤال اين است که چگونه ممکن است که انقالب

سوسياليستی در يک جامعه عقب افتاده تحقق پيدا نمايد؟ در واقع جان کالم اين سؤال اينست که وقوع
انقالب اکتبر ،برخالف نظرات کارل مارکس است؛ چرا که مارکس صحبت از اين می کرده است که
انقالبات ابتدا بايد در مراکز صنعتی پيشرفته سرمايه داری رخ دھند ،و بنابراين انقالبی که در روسيه
عقب افتاده صورت گرفته است ،در واقع انقالبی زودرس بوده و اصوالً انقالبی نبوده که پايدار باقی
بماند .در نتيجه الزم نيست تا اين نوع انقالبات مجدداً در ساير نقاط جھان تکرار و تجربه گردد.
موضوع دوم ،يعنی ماھيت انقالب اکتبر ،و اين پرسش که آيا اصوالً امکان وقوع مجدد چنين انقالبی
در ساير نقاط دنيا و به خصوص کشورھای عقب مانده ميسرخواھد بود يا خير ،مسائلی ھستند که در
بحث اول ارائه می کنم و طی بحث دوم خود در دو ھفته ديگر مشخصا ً در مورد علل شکست انقالب و
درس ھای آن صحبت می کنم؛ البته من اين دو را از ھم تفکيک کرده ام ،چرا که اين درس ھا به
ھرحال از اھميت بسزايی برخوردار ھستند و به ھمين جھت ،تمرکز مشخصی را الزم دارند.
اکنون می پردازم به درس ھای انقالب از زاويه ابزار تشکيالتی ای که برای تدارک انقالب الزم می
باشد .به راه دور نرويم ،از لحاظ تاريخی اگر فقط ھمين نکاتی که رفيق فرھاد در ابتدای جلسه اشاره
کرد ،مورد بررسی قرار بدھيم ،طی ھمين يکی دوسال گذشته مبارزات ضدسرمايه داری به اوج خود
رسيده ،و اگر نگوييم ميليون ھا ،دست کم صدھا ھزار نفر در سراسر جھان مشخصا ً درحال مبارزه
عليه نظام سرمايه داری ھستند .و انواع رويدادھا ھم در طول اين يک سال گذشته رخ داده است .
سياست ھای تضييقی نظام ھای سرمايه داری به زير سؤال رفته و تشکل ھای مختلفی درگير مبارزات
گرديده اند و در اواخر ھمين ماه ،يعنی ماه نوامبر  ٢٠١١در انگلستان يک تظاھرات و يا می توان
گفت اعتصاب عمومی تاريخی از طرف  ٣٠اتحاديه کارگری در تقابل با سياست ھای نئوسرمايه داری
دولت محافظه کار -ليبرال انگلستان صورت خواھد گرفت.
ما امروز در سراسر جھان شاھديم که در اعتراض به سياست ھای فعلی سرمايه داری و اجحافاتی که
در حق مردم شده است ،بيش از ٢ھزار منطقه در حال اشغال است .ھمين طور اخيراً گزارش ھايی از
ايران رسيده است که نشان می دھد ھفته پيش ،مورخ  ١٣آبان  ،١٣٩٠سميناری در کرج برگزار
شده و بسياری از افراد و کارگران پيش ُروی با تجربه در آن شرکت کرده و اصوالً آن ھا ھم با جسارت
بسيار صحبت از ايجاد تشکل ھايی در درون طبقه کارگر و سازماندھی و حتی سرنگونی نظام جھانی
سرمايه داری به دست خود کارگران نموده اند.
ما شاھد وقايع ديگری نيز ھستيم؛ مبارزات ضداستبدادی در خاورميانه که تاکنون به کناره گيری چند
نفر از ديکتاتورھای منطقه منجر شده است .سؤالی که مطرح می شود اين است که آيا اين اعتراضات
توده ای که امروز ديگر به صورت عريان يک اعتراض "ضد سرمايه داری "است ،منجر به انقالب
پرولتری در يکی از اين مناطق و يا در ھمه اين مناطق می گردد يا نه؟
پاسخ به اين سؤال کامالً منفی است .تمامی اين اعتراضاتی که در سطح جھانی مشاھده کرده ايم،
متأسفانه ھيچ يک به انقالب کارگری منجر نخواھد شد .علت آن ھم ساده است :يک عنصرغايب در
اين اعتراضات وجود دارد و آن عنصر غايب يک تشکل مشخص است که بايد تدارک اين انقالب را از
پيش ديده باشد؛ اين عنصر نه در سطح بين المللی و نه در سطح محلی در کشورھای مختلف وجود
ندارد.
بحثی که من امشب دارم اين است که ببينيم اين "عنصر غايب "در اين کشورھا چه ھست و آن
"عنصر حاضری "که در روسيه به بزرگترين انقالب سوسياليستی در جھان منجر شد ،چه بوده
است؟

مسأله ابزار تشکيالتی و تدارک انقالب ،يکی از مسائل بسيار مھم برای تحقق انقالب پرولتری است .
در روسيه عقب افتاده آن زمان ،تشکل ھای مختلفی شکل گرفتند و به دنبال آن بحث بسيار مھمی طی
سال ھای  ١٩٠٢و  ١٩٠٣درميان سوسيال دموکرات ھا به وجود آمد .سوسيال دموکرات ھا در واقع
با دو خط و ديدگاه رو به رو بودند:
يا از طريق فعاليت مستقيم در درون تشکل ھای توده ای طبقه ی کارگری است که آگاھی سياسی و
سوسياليستی کسب می شود و نھايتا ً اين آگاھی ،کل طبقه را منجر به سرنگونی نظام استبدادی تزاری
می نمايد ،يا اين که يک تشکل مشخص ديگری متشکل از مارکسيست ھای انقالبی و پيشروھای
کارگری نياز است که تدارک انقالب را ببيند.
لنين درواقع مدافع نظر دوم بود ،نظری که طبق آن تشکل ھای مستقل کارگری ،اتحاديه ھای کارگری،
احزاب بزرگ طبقه کارگر درواقع به خودی خود قادر به سازماندھی انقالب در جھت سرنگونی نظام
نخواھند شد .عللی که او مطرح می کرد -به نظر من يکی از مھمترين بخش ھا و ابعاد جديدی است
که به مارکسيزم اضافه شده -آن اينست که :آگاھی سوسياليستی متأسفانه در درون تشکل ھای بزرگ
کارگری پايدار نخواھند ماند .گرچه آگاھی سوسياليستی و آگاھی ضدسرمايه داری ،حتی تا حد آگاھی
برای سرنگونی نظام سرمايه داری به وجود می آيند ،اما برای اين که اين تشکل ھا بتوانند مبارزه را
از قبل درجھت سرنگونی سازمان دھند ،نياز به يک تشکل مشخص ديگری می باشد.
بحث لنين درواقع اين بود که آگاھی سوسياليستی با وجود اين که در اين تجمعات به وجود می آيد ،اما
اين آگاھی به ھمان نسبت ھم ازبين می رود .علتی که در اين بحث مطرح می شد اينست که ايدئولوژی
غالب در سطح جامعه ،ايدئولوژی ھيئت حاکم است .طبقه بورژوا (طبقه سرمايه دار )و دولت سرمايه
داری اصوالً از دو طريق طبقه کارگر و کل جامعه را سرکوب می کند؛ يکی از طريق مجاری قدرت (از
طريق قوه مقننه ،مجريه و قضاييه )و ابزاری که برای سرکوب در دست دارد و واضح است که با
صرف ھزينه ھای سنگين می تواند طبقه کارگر را در ھر اعتراض و ھر اعتصابی سرکوب کند تا
مانع از آن شود که اين تجمعات کارگری و تجمعاتی که در درون معترضين به وجود می آيد ،شرايط
سرنگونی نظام را ايجاد نمايد .
اما مضاف بر اين ،طريقه ديگر سرکوب ،سرکوب ايدئولوژيک است .در سطح جوامع سرمايه داری -
چه جوامع سرمايه داری که از دموکراسی بورژوايی (دموکراسی صوری )برخوردار ھستند ،مانند
کشورھای اروپايی و آمريکايی ،و چه کشورھا و دولت ھايی که تحت سلطه ی ديکتاتوری نظامی
قرار دارند ،مانند ايران -ابزار ايدئولوژيک يکی از ھزينه ھای عظيمی است که در اين کشورھا صرف
می شود تا طبقه کارگر و زحمتکشان را سرکوب و به کناری پرتاب کنند .و آن چه که ما در تجمع
ھای بزرگ کارگری مشاھده می کنيم اينست که ھمان طور که اين تجمعات به طور خودانگيخته اين
مبارزات را آغاز می کنند ،به ھمان ترتيب ايدئولوژی ھيأت حاکم به طور خودانگيخته در اين تجمعات
نفوذ می کند و گرايشات رفرميستی و گرايش ھای مماشات جو در درون تجمعات توده ای به وجود
می آيد.
بحث لنين در آن زمان اين بود که برای مصون نگه داشتن خود از ايدئولوژی ھيئت حاکم ،بايد تشکل
مشخصی ايجاد کرد .تشکلی که از لحاظ تشکيالتی جدا از تشکل توده ای باشد ،تشکلی که بتواند
سازماندھی را برای دوران اعتالی انقالبی تدارک ببيند  ،تشکلی که بتواند حول يک برنامه انقالبی با
استفاده از تمام تئوری ھای انقالبی در سطح بين المللی و در سطوح مختلف اين سازماندھی را انجام
دھد .تشکلی که بتواند خود را از ضربه پذيری از سوی پليس مخفی و انواع و اقسام ابزارھای
سرکوب مصون نگه دارد .و اين تشکل ،يک تشکل توده ای نمی تواند باشد ،زيرا که در ميان توده ھا
مبارزات به گونه ای به جلو می رود که اوالً جنبه ھای علنی دارد و ثانيا ً اين اعتراضات و مبارزات از

طرف ھيأت حاکم مورد سرکوب قرار می گيرد و از طرف ديگر و از ھمه مھم تر در ايدئولوژی مستقر
و حاکم در اين تجمعات و تشکل ھای توده ای ،ايدئولوژی ھيأت حاکم نفوذ می کند.
در رابطه با ايران ھم ما اين مسأله را به وضوح مشاھده می کنيم .درواقع رژيم سرکوبگر ايران
صرفا ً از ابزار سرکوب استفاده نمی کند ،بلکه از اين ابزار در شرايط بحرانی که رژيم در آن به خطر
می افتد استفاده می کند ،مانند  ٢سال پيش که به طور مشخص از بسيجی ھا و پاسداران و لباس
شخصی ھا و غيره در خيابان ھا استفاده کرد و در غياب اين دوران ،در دورانی که رژيم در خطر
نيست ،مساجد ،منابع مختلف و رسانه ھای عمومی و ھمچنين نھادھای کارگری وابسته به رژيم،
نقش اعمال نفوذ و به بيراھه کشيدن توده ھا را دنبال می کنند و به ھمين خاطر ھزينه بسيار ھنگفتی
صرف اين نوع نھادھا می شود.
بنابراين بسيار واضح است که در درون يک تشکل توده ای ،انقالب نمی تواند سازماندھی پيدا کند .و
اين را در شرايط کنونی در سطح جھانی نيز مالحظه می کنيم .مثالً در مصر می بينيم که اتحاديه ھای
کارگری بزرگ و پر تجربه ای آن جا بودند ،و در بسياری از کشورھای ديگر و از جمله امروز در
کشورھای اروپايی می بينيم که اتحاديه ھای کارگری قدرتمند و پرنفودی حضور دارند ،اما ھيچ کدام
از اين ھا قادر به تدارک انقالب در جھت سرنگونی "نظام سرمايه داری "نيستند.
پس يکی از موارد و درس ھای مھمی که به اعتقاد من می توان از انقالب اکتبر فراگرفت ،وجود
حزب پيشتاز انقالبی درآن جا بوده است .حزبی که در واقع از دو دھه پيش از سرنگونی رژيم تزار،
شروع به فعاليت کرد و اين تدارکات را در درون طبقه کارگر انجام داد و طبقه کارگر را برای رھايی
از شر نظام سرمايه داری آماده کرد .و در شرايط اعتالی انقالبی که شوراھای کارگری شکل گرفتند،
واضح است که نماينده ھای اين حزب در واقع از مبتکرين و از رھبران شوراھای کارگری ھم بودند
و به عنوان نمايندگان طبقه کارگر برای سازماندھی انقالب انتخاب گرديدند.
بنابراين چيزی که حضورش در انقالب موفقيت آميز اکتبر مشاھده شد و چيزی که غيبتش در
تظاھرات و اعتراضات توده ای امروز و در يک سلسله از انقالب ھای گذشته ھم مشاھده می شود -از
جمله خود انقالب ايران -نبود حزب پيشتاز انقالبی است .و اين يکی از درس ھای عمده ای است که
می توانيم از انقالب اکتبر فرابگيريم.
ترکيب اجتماعی اين حزب ھم مسأله بسيار مھمی است که در درون حزب بلشويک ،که برای تدارک
انقالب ساخته شد ،به وجود آمد .ترکيب اجتماعی اين حزب درواقع يک ترکيب دوگانه ايست متشکل
از کارگران پيشرو و کارگران سوسياليست ،کارگرانی که ما بر آن ھا نام "کارگر روشنفکران "نھاده
ايم .کارگرانی که در صف مقدم مبارزات ضدسرمايه داری برای دوره ای مبارزه کردند و آگاھی
سوسياليستی از طريق مبارزات روزمره خود کسب کردند و دست به مطالعه و ارزيابی و تحليل از
مسائل اجتماعی زده بودند و اين ھا درواقع مغزھای متفکر جنبش کارگری ھستند.
چنين مغزھايی در انقالب اکتبر وجود داشت و امروزه در سطح ايران اين مغزھا به مراتب بيشتر از
دوران انقالب اکتبر ھستند و تعداد اين نوع کارگران (به لحاظ ک ّمی )کم نيست .از سوی ديگر ،اين
حزب ،يعنی حزب پيشتاز انقالبی متشکل شده از کسانی که ما بر آن ھا نام "روشنفکر کارگران "
نھاده ايم .روشنفکران کارگران کسانی ھستند که از سابقه روشنفکری يا از سابقه غيرکارگری وارد
مبارزات کارگری می شوند و خودشان را در خدمت طبقه کارگر قرار می دھند و به طور روزمره
مسأله طبقه کارگر مسأله آن ھا ھم می گردد و به دور تجارب تئوريک و نظری و بين المللی خود
کوشش خواھند کرد که جھت گيری مبارزات کارگری را غنا ببخشند .نه تنھا اين ،بلکه بايد در طول
پروسه ای ،مورد اعتماد حداقل پيشروی کارگری قرار بگيرند.

يعنی طبقه کارگر و پيشروان کارگری در جامعه بايد اين ھا را به عنوان کسانی که در جنبش کارگری
حضور دارند ،به رسميت بشناسند .اين ترکيب ،يعنی ترکيب "کارگر روشنفکران "و "روشنفکر
کارگران "است که بنيادھای اوليه حزب پيشتاز انقالبی را بنا می نھد .و اين روند بود که در انقالب
روسيه ،يعنی در دوران پيش از وقوع انقالب صورت گرفت و "حزب بلشويک "يا "حزب لنينی "
درواقع زائيده اين ترکيب دوگانه بود .حزب توانست از طريق اين تشک ،با اين دو عنصری که اشاره
کردم ،سازماندھی را کامل کند و تاحدی جلو برود که در دوران پيشا-انقالبی در صدر مبارزات
کارگری قرار بگيرد.
بنابراين حزب پيشتاز انقالبی ،حزبی نيست که صرفا ً از درون کارھای روزمره سازمان ھای توده ای
بيرون بيايد .اين حزب ،از لحاظ تشکيالتی کامالً جدا از سازمان ھای توده ای است و اين حزب
درواقع حزب بلشويک است که پروسه ساختن انقالب کارگری و پيروزی آن در داخل روسيه را
تضمين کرد .از اين نقطه نظر اين عمده ترين درسی است که از انقالب اکتبر می توان گرفت.
در اين جا بايد به موضوع ديگری اشاره کرد ،سازمان ھای بسياری بوده و ھستند -فی المثل در
دوران خود لنين يا حتی امروز -که خودشان را جدا از طبقه کارگر به عنوان احزاب "کارگری"،
"کمونيستی "يا "سوسياليستی "معرفی می کردند و می کنند؛ امروز ھم ما از اين نوع احزاب در
داخل ايران فراوان داريم .اما اگر اين احزاب مورد تأئيد طبقه کارگر قرار نگرفته باشند و نفوذ و
اعتباری در درون طبقه کارگر نداشته باشند ،در واقع تنھا کاری که انجام داده اند اين است که
کاريکاتوری از احزاب لنينيستی به وجود آورده اند .از اين نقطه نظر ،منظور ما از حزب لنينيستی يا
حزب پيشتاز انقالبی ،اين نوع احزاب نيست (احزابی که ارتباط ارگانيک و مشخص با طبقه کارگر
ندارند و صرفا ً احزابی را خارج از حيطه مبارزات کارگری به وجود می آورند و توقع و انتظار دارند
که کارگران به آن ھا بپيوندد و بعد انقالب سازمان پيدا کنند ).طبقه کارگر و پيشروان کارگری متمايل
به پيوستن به اين احزاب نيستند ،مگر اين که حزب پيشتازانقالبی را از آن خود بپندارند .اين شرايط
متأسفانه در درون جامعه ما وجود ندارد؛ حزب پيشتاز انقالبی و احزاب و گروه ھايی که با جنبش
کارگری مرتبط باشند ،امروز وجود ندارند و بايد در آتيه ساخته شوند.
دومين درس انقالب اکتبر که می تواند در آينده مورد استفاده قرار بگيرد ،مسأله انقالب سوسياليستی
است .بعضی ھا بر اين باورند که انقالب اکتبر خالف نظرات کارل مارکس بوده است؛ چرا که کارل
مارکس صحبت از انقالب ھا در کشورھای سرمايه داری پيشرفته صنعتی کرده و انقالب سوسياليستی
را درواقع مرتبط به اين کشورھا می دانسته است .اما برخالف اين برداشت ،انقالب اکتبر دقيقا ً
براساس نظرات مارکس سازمان پيدا کرده ،يعنی خود مارکس در سال  ١٨۴٨در "خطابيه کميته
مرکزی اتحاديه کمونيست ھا" ،مشخصا ً پس از تجربه کردن انقالب در آلمان در سال  ،١٨۴٨به اين
نتيجه می رسد که بورژوازی ديگر آن خصلت انقالبی خود در دوران فئوداليزم و مبارزه عليه استبداد
را از دست داده است .بورژوازی ديگر قادر به حل تکاليف بورژوا -دموکراتيک ،تکاليف عقب افتاده
ای که در اين جوامع وجود دارد ،نخواھد بود.
يک سال پس از توفيق بورژوازی در انقالب آلمان ،مارکس اين ارزيابی را می کند که درواقع انقالب
در کشورھای مختلف بايد "مداوم "باشد .به سخن ديگر ،دوران انقالبی ،که تکاليف بورژوا-
دموکراتيک را انجام دھد ،يعنی تکاليفی که که سنتا ً توسط خود بورژوازی در کشورھای مختلف در
اواخر قرن ھجدھم و نوزدھم و اوايل قرن بيستم صورت گرفته ،ديگر سپری شده است .دوران انقالب
دموکراتيک در اين جوامع سپری شده ،چون بورژوازی ديگر آن خصلت انقالبی را ندارد و واھمه
بورژوازی از طبقه کارگر بيشتر از واھمه ايست که از استبداد دارد .زيرا که طبقه کارگر در سطح
جھانی رشد کرده و آگاھی سوسياليستی و سوسياليزم علمی در درون آن رخنه کرده و بورژوازی در
قدرت ،مشاھده کرد که طبقه کارگری که حضور دارد ،توان گرفتن قدرت را بيشتر از آن ھا دارا بوده

و به اين جھت با استبداد تبانی کرد و از انجام تکاليف بورژوا دموکراتيک به شکل انقالبی آن ،سرباز
زد .از اين نقطه نظر مارکس به اين ارزيابی می رسد که انقالب بايد يک "انقالب مداوم "باشد،
انقالب مداوم به اين مفھوم که پرولتارياست که بايد قدرت را دردست بگيرد و با ادغام تکاليف
بورژوا-دموکراتيک با تکاليف سوسياليستی ،انجام آن را تحقق دھد.
مارکس اين نظرات را است که در نوشتهھای ديگری ھم به آن اشاره می کند ،ولی آن چه که مد نظر
انقالب اکتبر بود ،آموزه ھايی بود که در نوشته ھای مارکس بيان شده است .مارکس به خصوص پس
از کمون پاريس در سال  ١٨٧١به اين نتيجه رسيد که تمام ابزار و دستگاه دولت سرمايه داری بايد
سرنگون و از بين برود و ازھم بپاشد تا اين که انقالب بتواند به پيروزی برسد و ھمچنين تکاليفی را
که در مقابل جامعه وجود دارد را حل نمايد.
بنابراين ما در انقالب روسيه شاھد اين ھستيم که ھم از لحاظ روش مبارزاتی ،اين انقالب منطبق با
نظرات کارل مارکس بوده و ھم از لحاظ سازماندھی انقالبی ،يعنی ايجاد شوراھای کارگری و دادن
قدرت به دست شوراھای کارگری و درواقع به دست گرفتن قدرت دستگاه دولتی از سوی خود طبقه
تشکيالتی خود انقالب که منطبق بود با نظرات کارل مارکس در ١٨٧١
کارگر ،و ھم از حيث ساختار
ِ
پس از تجربه کمون پاريس.
ماشين دولتی ھم به ھرحال در انقالب روسيه متالشی شد ،ماشين قدرت بورژوازی ازبين رفت و
قدرتی نوين جايگزين آن شد .اين مسأله ھم با نظراتی که کارل مارکس مطرح می کرد ،انطباق داشت .
بنابراين مسأله جداکردن انقالب اکتبر از نظرات کارل مارکس ،اشتباه فاحشی است و به اعتقاد من
بسياری آگاھانه اين کار را می کنند.
انقالب سوسياليستی ،در روسيه عقب افتاده به وقوع پيوست که خود می توانست آغاز انقالب ھای
جھانی باشد .در حقيقت اين کشور عقب افتاده و تئوری رشد ناموزون و مرکب نشان داد که اين
انقالب ھا در حلقه ضعيف امپرياليستی می تواند رخ دھد و به پيروزی برسد .و اين تجربه ای بود
بسيار غنی از انقالب اکتبر که نشان داد اين تئوری قابل تحقق است .تئوری ای که کارل مارکس در
سال  ١٨۴٨مطرح کرد و پس از آن تروتسکی در  ١٩٠۵و خود لنين ھم بارھا از از آن (انقالب
الينقطع )صحبت کردند و اين که انقالب در حلقه ھای ضعيف گشايش پيدا خواھد کرد ،و در سطح
جھانی به پيروزی خواھد رسيد.
اين نکته بسيار مھمی است که از انقالب اکتبر بايد استنتاج کرد .بنابراين کسانی که ھنوز پس از سال
ھا از انقالب "دموکراتيک "در جامعه ای نظير ايران صحبت می کنند ،اين واقعيت را می رسانند که
از تمام اين پروسه و روند مبارزات کارگری در سطح جھانی در  ١٨٠سال گذشته ،يا بی اطالع ھستند
و يا کامالً آن را ناديده می گيرند .
آن چه که در روسيه اتفاق افتاد به اين مفھوم بود که بورژوازی تا زمانی ترقی خواه است ،تا زمانی
خوھان انقالب ھست و تا زمانی قادر به حل تکاليف و وظايف بورژوا-دموکراتيک می باشد که يک
رژيم استبدادی و ارتجاعی ماقبل سرمايه داری در حکومت باشد .اما در عصر امپرياليزم ،در دوره
فعلی ،ما مشاھده می کنيم که در سطح جھانی بورژوازی حتی در کشورھای عقب افتاده در قدرت
است و ما در ھيچ جای دنيا امروز حکومت ھای فئودالی و دولت ھای فئودالی نداريم .از اين نقطه
نظر ،وقتی بورژوازی در قدرت است ،واضح است يک بخشی از ھمان بورژوازی خواھان سرنگونی
نظام خود نخواھد شد .اين پروسه را ما به وضوح در داخل ايران می بينيم .کسانی که تئوری ھای
انقالب دموکراتيک را مطرح می کنند و خواھان تأئيد و يا سازش با بخشی از ھيئت حاکم ھستند -مثالً
از اصالح طلبان در داخل ايران حمايت می کنند -اين ھا دقيقا ً ناديده می گيرند که گرايش ھای مختلف

بورژوازی که ممکن است برای دوره ای در اپوزيسيون ھم باشند ،خواھان سرنگونی کليت اين نظام
نيستند ،بلکه خواھان سازش ھستند و تکاليف و وظايفی که از نقطه نظر تاريخی به عھده بورژوازی
بوده ،ديگر قادر به تحقق آن ھا نيستند.
مثالً حل مسأله ملی ،يکی از مسائل کليدی انقالب در داخل ايران است .تمای دولت ھا و رژيم ھايی که
در قدرت بوده اند ،مسأله ملی را يا ناديده گرفته اند و يا به جای حل مسأله با سرکوب به آن پاسخ
داده اند .بنابراين حل مسأله ملی که يکی از مطالبات و يکی از تکاليف دموکراتيک در سطح جامعه
است ،با سرنگونی اين رژيم ادغام شده؛ زيرا که تا اين رژيم سرنگون نگردد ،مسألۀ ملی که يک
تکليف بورژوا -دموکراتيک است ،در جامعه ما حل نخواھد شد.
مسأله ارضی و مسأله دھقانان ھم به ھمين ترتيب مسأله ای است که زمين بايد از آن دھقانان باشد و
بايد اشتراکی گردد ،و برای اين که زمين اشتراکی شود ،واضح است که بايد بانک ھای مختلف به
کسانی که صاحب زمين می شوند وام بدھد و از اين نقطه نظر دولت سرمايه داری که حامی بانک
ھاست و بانک ھا ھم در اين دولت ادغام شده اند ،واضح است که از دادن وام به دھقانان جلوگيری
خواھند کرد .از اين نظر برای اين که يکی از خواست ھا و تکاليف دموکراتيک مانند مسأله ارضی،
در داخل ايران حل شود بايد اين رژيم از بنياد سرنگون گردد و به جای آن يک رژيم کارگری سر کار
آيد تا بتواند اين اقدامات اوليه دموکراتيک را انجام دھد.
مسأله دموکراسی درونی ھم ھمين طور؛ اين رژيم نشان داد که ھيچ کدام از جناح ھای آن قادر به
تحقق حتی يک سلسله تکاليف بورژوا-دموکراتيک ھم نيستند و درعمل نشان دادند که حتی يکديگر
را نمی توانند تحمل کنند ،واضح است که برای جامعه ھم نمی توانند دموکراسی به ارمغان بياورند .از
اين نظر ،برای حل اين تکاليف بورژوا-دموکراتيک يک چنين رژيمی بايد سرنگون گردد تا خواست
ھا و مطالبات دموکراتيک تحقق پيدا کند .حل مسأله زنان ھم ھمينطور.
درنتيجه در جامعه ما تکاليف دموکراتيک و تکاليف سوسياليستی با ھم ادغام شده و جداناپذيرند .تنھا
نيروی انقالبی که قادر به تحقق تکاليف دموکراتيک و ھمزمان با آن تکاليف سوسياليستی در جامعه
است ،طبقه کارگر می باشد .و اين تنھا نيروی انقالبی است که می تواند از طريق مبارزه ،از طريق
اعتصاب عمومی ،و در نھايت مبارزه برای مسلح کردن خود و سرنگونی اين نظام ،دولت کارگری را
مستقر کند .ھمچنين آغاز به انجام تکاليف بورژوا -دموکراتيکی نمايد که اين رژيم قادر به تحقق آن
ھا نبوده و نيست .و درضمن ،آغاز انقالب کارگری ،خود انقالب سوسياليستی را ھدف قرار می دھد و
انقالب سوسياليستی ھم انقالبی است که از يک منطقه می تواند آغاز شود و به سراسر جھان
گسترش پيدا بکند .از اين نظر ،در داخل ايران ،يکی از درس ھای عمده ای که از انقالب اکتبر می
توانيم اتخاذ کنيم ،اين است که انقالب کارگری و انقالب سوسياليستی امکانپذير است ،و نه تنھا
امکانپذير است ،بلکه تنھا راه انجام تکاليف عقب افتاده بورژوا -دموکراتيک در جامعه است و
تکاليف بورژوا-دموکراتيک ھم امروزه در سطح جھانی با انجام تکاليف سوسياليستی ادغام شده و
تنھا رھبری طبقه کارگر قادر به انجام اين تکاليف است.
جمع بندی بحث
قصد اين را ندارم که وارد بحث ھای مربوط به اختالفات درونی حزب بلشويک گردم ،چون به ھرحال
در جلسه آينده -دوھفته ديگر -قسمتی از اين بحث را در مورد وقايع سال ھای  ١٩٢٠به بعد و علل
شکست انقالب اکتبر خواھيم داشت.

اما در مورد انگيزه بحث امشب ،بايد بگويم که درواقع ھدف ما برگزاری مراسم جشن به مناسبت
انقالب اکتبر نبود .مشخصا ً امروز يک سلسله مسائلی در مقابل ما به وجود آمده که با توجه به تالطم
ھا ،حرکت ھا ،قيام ھا ،طغيان ھا و اشغال ھا و غيره در سطح جھانی ،مربوط به ايران ھم می شود؛
ھمان طور که اشاره کردم ،طبقه کارگر در ايران با وجود سرکوب ھا ،ھمواره به مبارزات ضد
سرمايه داری ادامه داده است؛ ما دوسال پيش از اين ،طغيان ھای توده ای در ايران داشتيم و اين
طغيان ھا محققا ً ادامه خواھد داشت .با وجود تشديد سرکوب ھا ،آتش زير خاکستری که امروز در
ايران وجود دارد با توجه به اين تالطمات و طغيان ھا ،روزی ما را در مقامی قرار خواھد داد که بايد
يک سلسله تدارکات را برای انقالب آتی ببينيم.
اگر ما به دقت نگاه بکنيم ،می بينيم که گرايشات راستگرا کم و بيش دارند خودشان را آماده می کنند،
طلبان سوسيال دموکرات شده ،جلسات بحث و تدارکات خودشان را دارند ،اصالح طلبان ھم
سلطنت
ِ
ھمچنين ،جريانات مختلفی که در طيف اپوزيسيون ھستند ھر کدام به درجات مختلف آماده دخالتگری
ھستند ،به غير از گرايشات چپ .چپ کماکان متفرق است ،چپ کماکان وارد بحث ھای کامالً فرقه
گرايانه و کامالً انزواطلبانه می شود و ھنوز تشکيالت مشخص يکپارچه ای را اعالم نکرده و قدم
ھای اوليه در راستای تدارک يک اتحاد عمل را ھم برنداشته است.
بنابراين در بحث فعلی ،به بھانه نود و چھارمين سالگرد انقالب اکتبر ،می خواھيم بر سر اين
موضوعات بيشتر صحبت نماييم .اما برای آغاز ،از آن جا که انقالب اکتبر يک سلسله درس ھای
مشخصی را به ما آموخته است ،ما ديگر نمی توانيم مجدداً از صفر شروع کنيم؛ به ھمين جھت ،بايد
از اين درس ھا تا حد امکان استفاده نماييم.
درس اول ،پاسخ به اين پرسش است که برای تدارک انقالب آتی به چه نوع تشکيالتی نياز داريم؟
آيا تشکيالت شورايی نياز داريم؟ آيا اتحاديه ھای کارگری نياز داريم؟ آيا به تشکل مستقل کارگری
نيازمنديم؟ آيا اصوالً به چيزی نياز نداريم و فقط بايد به ميان توده ھا برويم؟ و يا بايد تشکل مشخصی
را به وجود بياوريم که حزب پيشتاز انقالبی ناميده شده؟ يعنی حزب بلشويک -لنينيست ،براساس
الگويی که انقالب اکتبر را به پيروزی رسانيد .به اعتقاد من اين آخرين مورد ،يعنی دومين بديل،
درست است و ما بايد برای انقالب آتی ايران براساس ساختارھای تشکيالتی که انقالب اکتبر ،يعنی
نخستين و تنھا انقالب پرولتری را به پيروزی رسانيد ،تدارکاتی را برای چنين تشکيالتی ببينيم.
اين تشکيالت بايد از سال ھای پيش ايجاد می شد .اما نشد ،چرا که يک عده و يک بخشی از جنبش
کارگری ،از فعالين جنبش کارگری مرتب به دنبال فعاليت توده ای رفتند و تالش خود را بکار بسته اند
تا مثالً شوراھا را بسازند ،شوراھا را از پايين بسازند ،سنديکا بسازند ،اتحاديه کارگری بسازند؛
واضح است که اين موارد مورد حمايت ما قرار دارد ،واضح است که بايد از تشکل مستقل کارگری،
سنديکا و يا شوراھا حمايت بکنيم .در ضمن ساختن شوراھا کار انقالبيون نيست .شوراھا را توسط
طبقه کارگر در يک شرايط اعتالی انقالبی ساخته خواھد شد و نيازی نيست رفقايی که در گرايش چپ
انقالبی ھستند ،بروند شوراھا را بسازند .وظيفه اساسی و مرکزی انقالبيون و مارکسيست ھای
انقالبی ،تشکيل حزب پيشتاز انقالبی است و بس.
ھيچ چيز ديگری مھمتر از اين وجود ندارد .اين درس نخست انقالب اکتبر است .اگر کسی به اين
درس اوليه نرسيده باشد ،واضح است که در يک اتحاد ،با جرياناتی که به اين درس رسيده باشند،
ھمسويی نخواھد داشت .بنابراين پيش شرط اوليه برای فراھم آوردن امکانات کار مشترک ،درس
گيری از انقالب اکتبر است و نخستين درس ھم ضرورت ايجاد حزب پيشتاز انقالبی است ،براساس
تجربه انقالب اکتبر.

مورد دوم :انقالب اکتبر نشان داد که در يک کشور عقب افتاده امکان پيروزی و به قدرت رسيدن
پرولتاريا وجود دارد .دوران انقالب ھای دموکراتيک سپری شده ،انقالب دموکراتيک به عنوان انقالب
بورژوايی از بين رفته ،دوران آن بسر رسيده؛ از زمان انقالب  ١٨۴٨به اين سو ،موضعی که خود
کارل مارکس گرفت ،به اين مفھوم بود که بورژوازی خصلت انقالبی خود را از دست داده است و
ديگر قادر نيست انقالب ھای بورژوا-دموکراتيک انجام دھد ،ديگر قادر نيست که تکاليف بورژوا-
دموکراتيکی را که بر دوشش نھاده شده بود انجام دھد.
تکاليف بورژوا-دموکراتيک جامعه به دوش طبقه کارگر افتاده است .انقالب آتی ايران ،يا يک انقالب
سوسياليستی است و يا انقالبی صورت نخواھد گرفت .يک حکومت تغيير پيدا می کند ،يک مھره
عوض می شود و جای آن مھره ديگری می آيد .ھمانطور که شاه رفت و خمينی آمد .ھمان طور که
در مصر يکی رفت و يکی ديگر مشابه او به جايش خواھد نشست.
اين ھا انقالب پرولتری نيستند و مسأله ای را در جامعه حل نخواھند کرد .اين ھا استثمار طبقه کارگر
را تداوم می بخشند .بنابراين پيش شرط يک ھمسويی و يک اتحاد برای دخالت در انقالب آتی ايران،
قبول و پذيرش مشخص اين است که موعد انقالب دموکراتيک سپری گشته است .چون بورژوازی در
ايران و در سراسر جھان به قدرت رسيده ،ديگر دوران فئوداليزم وجود ندارد ،بنابراين مبارزات برای
احقاق سوسياليزم و عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی و انجام تکاليف بورژوا-دموکراتيک و
سوسياليزم با ھم ادغام شده و تنھا به رھبری طبقه کارگر است که می تواند به سرانجام برسد ،و نه
از طريق اتحاد با بورژوازی بومی و درونی؛ در داخل ايران بورژوازی و جناح ھای آن به نيرويی
ارتجاعی مبدل شده اند.
اگر انقالبی در ايران رخ دھد و طبقه کارگر در صدر مبارزات قرار بگيرد ،نيروھای ضد ضربت
بورژوازی ھمين اصالح طلبان خواھند بود .اين ھا به رژيم خواھند پيوست .بنابراين نمی توانيم
براساس اين که انقالب ،دموکراتيک است ،ما با بخشی از بورژوازی داخل ايران متحد شويم ،ائتالف
بکنيم و سازش طبقاتی نماييم .دوستمان بزرگمھر اشاره می کند که اين ھا نقاط ضعف بحث من بود،
صحبت ھای ماکزيماليستی کردم ،يعنی صحبت ھای فرقه گرايانه کردم ،پرش داشتم .اين ھا پرش
نيست ،اين ھا دقيقا ً واقعيت ھای مشخص عينی جامعه است .اگر بخواھيم برای انقالب تدارک ببينيم،
بايد قبول داشته باشيم که انقالب آتی فقط بايد به رھبری طبقه کارگر باشد و بس.
متحد طبقه کارگر ،نمی تواند بورژوازی باشد .متحدين طبقه کارگر ،دھقانان فقيرند ،مليت ھای تحت
ستم ھستند ،زنان مبارز ھستند ،جميع کارگران ھستند .اين ھا متحدين طبقه کارگر در انقالب آتی
ھستند .بورژوازی در واقع در حکومت و در قدرت است .نظام را مورد سؤال قرار نمی دھد ،بخشی
از گرايش ھای فوقانی خرده بورژوازی ھم به ارتجاع پيوسته اند .در انقالب ايران حزب اللھی ھا را
که جرياناتی خرده بورژوا بودند ديديم که به نيروھای ضدانقالب تبديل شدند .اگر حزب توده و اکثريت
و مائوئيست ھا در آن زمان به اين رژيم توھم داشتند ،اکنون می بايست ديگر اين درس ھا را
فراگرفته باشند .نمی توانند دوباره ھمان موضوعات را تکرار بکنند .گرايشات مائوئيست ،مانند حزب
رنجبران ،طرفدار بنی صدر شدند .حزب توده و دارودسته آن ھم طرفدار خمينی شدند و ھمکاری
کردند.
اين براساس سياست ھای اشتباھيست که امروز ھم کم و بيش افرادی از آن صحبت می کنند :
"انقالب ،دموکراتيک است !"يعنی چه انقالب دموکراتيک است؟ يعنی بايد با بخشی از بورژوازی
متحد شد ،ائتالف کرد ،در خدمت آن ھا قرار گرفت و به انقالبی که پرولتری است خيانت کرد و بعد
اگر کسی از اين حرف بزند ،اين حرف ماکزيماليتی است !اين حرف فرقه گرايانه است!

خير ،اين حرف واقع گرايانه است و اين درس انقالب اکتبر است .درس ھای انقالب اکتبر ،يعنی درس
گرفتن از اين که انقالب در يک کشور عقب افتاده به رھبری پرولتاريا قابل تحقق است .اگر  ٩۴سال
پيش اين انقالب در روسيه پيروز شد ،امروز در ايران به مراتب شرايط برای اين پيروزی آماده تر
است .پرولتاريای ايران تجربه ی غنی دارد ،پرولتاريای ايران مھمترين متحد امپرياليزم ،شاھنشاه را
در ايران سرنگون کرد.
و اين تجربه ای نيست که به زودی فراموش شود .طبقه کارگر ايران در طی  ٣٣سال گذشته ،به طور
ممتد و مستمر به غير از  ٨سال دوران جنگ ،به مبارزات و اعتصابات ادامه داده است .امرو
کارگران پتروشيمی در اعتصاب اند .در تمام اين دوران اعتصابات ادامه داشته ،محافل کارگری شکل
گرفته اند ،محافلی که مغز متفکر کارگران از دل آن بيرون آمده .اين ھا مقاله نويس ھستند ،مطالعه
می کنند ،اين ھا نيازی به روشنفکرانی که پشت ميز کتاب نشسته و برای آن ھا کتاب و مقاله
بنويسند ،ندارند.
اين ھا در جامعه ما حاضر ھستند .اين ھا رھبران طبيعی طبقه کارگر ھستند .روشنفکران انقالبی بايد
چنين جھت گيری داشته باشند .بايد اين نيروھا را متقاعد بکنند که وحدتی بين پيشروھای کارگری در
داخل ايران ،مغزھای متفکر طبقه کارگر و انقالبيون و روشنفکرھای انقالبی صورت بگيرد .اگر
روشنفکران انقالبی نتوانند اعتماد طبقه کارگر را کسب کنند ،واضح است که حزب پيشتاز انقالبی
ساخته نخواھد شد.
من  ۶سال پيش مقاله ای نوشتم (که امروز روی سايت ميليتانت ھست و رفقا را به آن رجوع می
دھم ).در انتھای اين مقاله با عنوان "حزب ابزار برافروختن اخگر به شعله "پيشنھاداتی برای تدارک
حزب مطرح کرده ام؛ رفقا را به اين مقاله رجوع می دھم ،چرا که بحث ھای اين جلسه در ارتباط با
ھمان مقاله است .
و در پاسخ به رفيق بزرگمھر که به درستی سؤال کرده بود "اکنون چه بايد کرد":
روشن است ،يک سری پيش شرط ھا را بايد پذيرفت .پيش شرط ھايی بر اساس درس ھای انقالب
اکتبر .مضاف بر آن يک سری اتحاد عمل ھا می تواند صورت بگيرد .اتحاد عمل ھايی در ارتباط با
حمايت مشخص از کارگران ايران .برای اين که کارگران ايران اعتماد به نفس پيدا کنند ،بايد بدانند که
در خارج از کشور متحدينی دارند که از آن ھا به طور مستمر با کمپين ھای مشخصی که صورت می
گيرد ،حمايت می کنند .اضافه بر آن ،يافتن متحدين بين المللی در دوران فعلی يکی از مسائل اساسی
انقالب آتی است .يافتن متحدينی که حاميان طبقه کارگر و حاميان انقالب آتی ايران خواھند بود و اين
ھا کم نيستند ،ھزاران نفر در سطح بين المللی ھمفکر ما ھستند ،ھم نظر و ھمرزم ما ھستند .اين ھا
را بايد پيدا کرد و زمينه اوليه يک بين الملل انقالبی را ضمن ساختن يک حزب در داخل ايران فراھم
آورد.
بنابراين امروز مسأله حزب پيشتاز انقالبی به مسأله مرکزی بين المللی مبدل شده است .اگر چنين
حزبی بود و اگر ٣٠سال پيش تمام اين احزابی که ادعای انقالبی گری می کردند و خود را نمايندگان
پرولتاريا معرفی می نمودند در اين مسير قدم می گذاشتند -فارغ از اين که استالينيست بوده اند و يا
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آن ھا ادعا می کنند تروتسکيست ھستند ،بنابراين ما در اين جا بحث ھای فرقه گرايانه نداريم و به
طور عمومی نگاه به وضعيت جھانی می کنيم) ،اکنون شرايط ما اين گونه نبود.

در يک چنين شرايطی اگر چنين حزبی بود ،امروز در نيويورک ،انگلستان ،يونان ،آلمان و فرانسه،
شرايط پيشا انقالبی در جھت سرنگونی نظام سرمايه داری به وجود می آمد .اگر کمينترنی امروز
بود ،تدارکات انقالب جھانی امروز می توانست ريخته شود .شرايط عينی آماده است ،آن چه غايب
است ،شرايط ذھنی ،يعنی نبود يک حزب انقالبی بين المللی است .اين شرايط به وضوح نشان می دھد
که ما چه کار بايد بکنيم .اگر کسانی ھستند که برای انقالب در ايران و پرولتاريا دلسوزی می کنند و
اعتقاد به انقالب اکتبر دارند ،اين قدم ھا را در وھله اول بايد بردارند.
تا اين قدم ھا برداشته نشوند ،حتی اگر طغيان ھايی عظيم تر از دو سال پيش به وجود آيد ،باز اتفاقی
نخواھد افتاد .حتی اگر انقالب ھم صورت بگيرد ،مانند انقالب بھمن ماه ،اين عده می روند و عده
ديگری که بيشتر متمايل به غرب ھستند جايگزين آن ھا می شوند .کماکان بورژوازی در حکومت و
قدرت باقی خواھد ماند و بدين ترتيب کماکان استثمار و سرکوب ادامه پيدا خواھد کرد .کماکان
سرکوب ھا ادامه پيدا خواھد کرد .تفاوتی نمی کند که اين ھا چه نوع ظاھری به خود می گيرند .عمامه
به سر و يا تاج به سر و يا کراواتی مھم نيست ،بورژوازی در ايران درواقع به يک جريان کامالً
ارتجاعی مبدل شده ،ھمراھان بورژوازی ھمين اصالح طلبان ھستند و اقشار فوقانی خرده بورژوازی .
اين ھا به دستگاه ھای ارتجاع مبدل شده اند ،ما نمی توانيم اين ھا را از متحدين خودمان بدانيم و
انقالب آتی ايران را ھمراه با اينان سازمان دھيم.
بنابراين اين ھا درس ھای اصلی انقالب اکتبر است و اين ھا پاسخ ھايست که رفقا به طور مشخص
طلب می کنند .يک سلسله سؤال ھای ديگری ھم از سوی رفيقمان سياوش در مورد انقالب و مفھوم
انقالب و ھمچنين مسأله حزب و برنامه انقالبی و غيره مطرح شده است که پاسخ ھای طوالنی تری
می طلبد؛ در اين موارد می توانيم طی جلسات بعدی بحث کرده و پاسخ دھيم .ولی به ھرحال بحث
امشب ما متمرکز بود بر روی درس ھای انقالب اکتبر و کاربرد اين درس ھا برای انقالب آتی ايران.
من فکر می کنم حداقل در اين حد ،من و برخی از رفقا نظر مشخص خودشان را دادند و اين بحث ھا
ھمه مکتوب و از پيش نوشته شده ،موجود ھست .بنابراين حتی اگر در حال حاضر در اين جلسه وقت
برای بحث رفقا نباشد -مثل رفيقمان حميد -رفقا و ھمچنين ايشان می توانند بحث ھايشان را به طور
مکتوب ادامه دھند .يعنی اين انتقادات و بحث ھا را در مقاالتی بنويسند ،و ما حتما ً پاسخ خواھيم داد و
اين جلسات را ھم می توانيم ادامه بدھيم و رفقايی ھم که حتی مخالف ما باشند می توانند بيايند و از
تريبون استفاده کنند و به طور مساوی بحث ھايشان را ادامه بدھند .چون منظور امتياز گرفتن از اين
يا آن نيست ،بلکه منظور واقعا ً اين است که يک اتحاد اصولی و مشخص مرتبط با جنبش کارگری به
وجود بيايد و ما خودمان را آماده کنيم و تدارک ببينيم برای انقالب آتی ايران .ھمان طور که ساير
جريانات راستگرا و جريانات سانتريست و گرايشات مختلف خودشان را دارند آماده می کنند ،ما ھم
بايد چنين نمائيم.
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