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. نتایج رسمی انتخابات بدین شودبرگزار می میالدی، در کشور بالروس انتخاباتی    ۲۰۲۰به تاریخ نهم آگوست سال  

بود که  گ با کسب حدود  الکساندر  ونه  او  ۸۰لوکاشنکو  انتخابات معرفی شد و رقیب اصلی  آرا به عنوان پیروز   %

به کشور    ایخانوفسکایسوتالنا تدست آورد. پس از انتخابات خانم  % آرا را به ۱۰، تنها حدود  ایخانوفسکایسوتالنا ت

ی اصلی  ویی خود را برنده پیامی ویدئ  و در   استلیتوانی گریخت و مدعی شد که در انتخابات تقلب صورت گرفته

،  و اعالم کرد که آماده رهبری کشور است. مخالفان دولت نیز پس از این رویداد در مینسک  ه انتخابات معرفی نمود

ی تحلیلی و  اتفاقات جدای از جنبهروند  اقدام به تظاهرات کردند.    این کشور و دیگر شهرهای    پایتخت بالروس 

از گرجستان، اوکراین،    ؛اندازدمختلف می  رنگینهای  پدیداری نیز ما را به یاد جنبشذاتی، حتی در سطح ظاهری و  

ها و نیروهای گوناگون  پس از این اتفاقات گروه  سبز در ایران.   آمریکایی-قرقیزستان و... گرفته تا جنبش ارتجاعی

موضع نمودند.سیاسی  اتخاذ  را  متفاوتی  مخالف  عده  های  اروپا"ای  دیکتاتور  طریقی خواستار    "آخرین  هر  به  و 

ای نیز  عده  .دهند امپریالیسم جای میهای  پادو خود را در صف    "مبارز"و  "چپ"نام    ا ب  سرنگونی آن هستند و عمالً

آن میکمی  ناسزای  سوتر  و  فحش  مبادا  تا  فردی  ایستند  از  چگونه  که  شود  نصیبشان  امپریالیستی  دریدگان 

. این دسته  کنند را اتخاذ می   ی "نه این، نه آن"آسان و آماده برای هر رویداد  د و موضع  نکنحمایت می   "دیکتاتور"

،  ایمستقالً راه جداگانه  که کنند    اختراع ی  ا" طبقه"  ای  " مردم "در خیاالت خودشان    توانند کنند که می گمان می 

هر رویدادی از سوریه تا ونزوئال و   در پسا شوروی ی این اتفاقات در عصر امروز، عصر به پیش بگیرد. همه  راه سوم، 

  آمریکایی   هایهر چقدر ادا و اطوار تلخک  گونه به نظر برسد که این  و شاید   شودتکرار می   از عراق و لبنان تا بالروس 

موجودات از  در گوش    خواندنتکراری و پس از مدتی زننده به نظر برسد، نقد آنان نیز تکراری و بیهوده و یاسین

اندیشمند متعهد به سوسیالیسم  هر مبارز    ی برا  ،ی تاریخیوظیفهفراموش نکنیم که  . اما  کند جلوه می   بیخ ناشنوا

اصول ماتریالیسم دیالکتیک را  حقانیت  بتواند    ویدادیو به میانجی هر رکند که در هر ایستگاه  می علمی، ایجاب  

  ، ها، خود یکی از روش تا رویداد  نظریه و از  نظریه  بازگو کردن و رفت و برگشت از رویداد تا    ، بازگو کند. این تکرار

خواهیم  وار  ای خالصه. در متن پیش رو به روند تحوالت بالروس اشارهاستماتریالیسم دیالکتیک    و ارکان   اصول

 پردازیم. های سیاسی مختلف می و گوناگون گروه  "رنگین"کرد و سپس به نقد و بررسی مواضع 

 روند تحوالت بالروس پس از شوروی  رنگاهی ب 

کشورهای لهستان، لیتوانی و لتونی، از    با   میلیون نفر جمعیت که از سمت غرب   ۱۰بالروس کشوری است با حدود  

همسایگان ، کشورهای لهستان،  این  از میان  .  همسایه استسمت جنوب اوکراین و از سمت شمال و شرق روسیه  

میالدی، این بار    ۲۰۱۴میدان در کشور اوکراین در سال    پروغرب  لیتوانی و لتونی عضو ناتو هستند. پس از کودتای

% نیز  ۲۳به زبان روسی و    بالروس   % از مردم۷۰تر شود. حدود  ا سد مقابل روسیه قوی رسد تنوبت به بالروس می

جمهوری شورایی سوسیالیستی بالروس از  ،  میالدی   ۱۹۹۰سال  جوالی    ۲۷در    گویند.به زبان بالروسی سخن می



 

موجودیت  بالروس اعالم    یبه عنوان جمهور  ۱۹۹۱  آگوست  ۲۵در    و  جدا شد سوسیالیستی    یشورو  ریاتحاد جماه

 کرد. 

در حدود همان زمان    .دند یرس   قدرت   به  داران هیسرما  شوروی، در جمهوری بالروس   اتحاد جماهیر  انحاللپس از  

  ه یاز روس   نیلتسی  س یدر کنار بور،  بالروس   هیبلندپا  یبالروس درمقام رهبر  ی عال  یشورا  س یرئ  چیششکو  سالویاستان

رسماً انحالل    ی شیپوشچا در هما  ایدر بالوژسکا  میالدی   ۱۹۹۱  سال  دسامبر  ۸در    نیکراوچک از اوکرا  د یو لئون

 های سیاست  مانند روسیه   بالروس نیز   هادر آن سال  مستقل را اعالم نمودند.  یهاکشور  ل یو تشک  ی اتحاد شورو

. در چنین شرایطی  بگیردقرار    ی بد   اریبس  ط یمردم در شرا  معیشت  تیوضع  کرد که باعث شد پیاده    ی را نئولیبرال

  هاییدر یک انتخابات آزاد و با هدف مقابله با چنین سیاست% آرا  ۸۰با کسب حدود      بود که الکساندر لوکاشنکو

. لوکاشنکو افسر ارتش سرخ و عضو حزب کمونیست  دست گرفتزمام امور را به   میالدی   ۱۹۹۴جوالی سال    ۲۷در  

  ی جمهور  یعال  یشورا  هند یبه عنوان نما  او.  را برعهده داشت  یدولت  یمزرعه اشتراک  کی  تیریمد   چنینبود و هم

عنوان    بهسپس    1داد.   یمنف  یرا  یستیالیسوس   یشورو  ریبود که به انحالل اتحاد جماه  یاندهینما  تنها  بالروس، 

پس از به قدرت رسیدن لوکاشنکو    خود را مستحکم کند.  گاهیتوانسته بود جا  ی مخالف فساد مال  استمداریس   کی

احیای ساختارهای دولت سوسیالیستی سابق برداشته    در جهت  کش و های زحمتبه نفع توده   های مترقی مهمی گام

 شد. 

و    ای برخوردار استدولت لوکاشنکو برخالف دیگر کشورهای سابق عضو اتحاد جماهیر شوروی، از استقالل نسبی

به ارمغان بیاورد.    مردم   یرا برا   ی آموزش و سطح زندگ  ، یاز خدمات اجتماع  باالیی  نسبتاً   استاندارد  استتوانسته

سابق    یکشورها شوروی در    انحالل ای که پس از  اقتصادی  "هایجراحی"در برابر تغییرات و    این دولت توانست

 شوند، می   شناختهدرمانی اقتصادی  شوکها که به    "جراحی"این  رخ داد ایستادگی کند.  ی  شورو  ریعضو اتحاد جماه

ها . نتیجه اجرایی شدن آن اند های کالن نئولیبرالیسم را در اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان اجرا کردهسیاست

نهایتاً از نظرگاه سیاسی نیز    و   نیستگونه کشورها  های مردم در اینی تودهیافتهچیزی جز فقر و فالکت فزون  نیز

   .اند نبودهامپریالیسم آمریکا  نظم چیزی جز تحکیم ی نویددهنده

ست که در رویایی با دولت لوکاشنکو باید  های امپریالیستی همان چیزی این ایستادگی در برابر پیاده شدن سیاست

  ی کنترل دولت توان به  سوسیالیستی دولت لوکاشنکو میهای  هایی از سیاستنمونه  به عنوان  .مورد تاکید قرار گیرد

سطح  در این مدت    ی اشاره کرد.نسب  برابری اجتماعیو    یاجتماع  نیپوشش تأم   ،یمزارع اشتراک   ن،یسنگ   عیصنا

های  ی سیاستبرندههمگان به عنوان پیش  برایبانک جهانی که    ؛استگیری داشتهفقر در این کشور کاهش چشم

  ر یز  تیجمع  ینسب  زان یمکه  کرد  رغم میلش به این امر اعتراف  ، علینئولیبرالیسم در جهان شهره استاقتصادی  
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ا از    ن یخط فقر در  به  میالدی  ۲۰۰۰  در سال%  ۴۱.۹کشور    است.   افتهیکاهش  میالدی    ۲۰۱۸  در سال%  ۵.۶، 

های  و از بسیاری از گونه  اند دهحفظ ش ها را  جنگل  مانند محیطی نیز بسیاری از منابع طبیعی  چنین از نظر زیستهم

از    ی ککه ی  آندرس آسلوند . در تکمیل این مطالب ذکر نقل قولی از  شده استحیوانی در حال انقراض حفاظت  

تا  ، مشارکت داشت هی در روس   یداره یسرمادر احیای   میالدی  ۱۹۹۱سال پس از  است و "ی شوک درمان"معماران 

 خواهد بود: کننده و مکفی حد زیادی روشن

  .کند ی است، اما در واقع کار م  یاقتصاد شورو   نیآخر  نی : اشودی متعجب م  کند ی »هر کس که به بالروس سفر م

دولت  ۴۰آن تحت سلطه حدود    ی صنعت  ار بسی  اقتصاد آن   نیسنگ   عی در صنا  ژه یبه و  ، یبنگاه  ها هنوز  قرار دارد. 

  مشکالت   شده اند.  دهیهستند که تاکنون د  ی شورو  تمحصوال  نبهتری  هاآن   اما  کنند یم   د یرا تول  یمحصوالت شورو

  ی کوچک است، و بده یبودجه رسم ی درصد ، تحت کنترل است. کسر ۵. تورم، در حدود  زند یناچ اقتصادی  کالن 

از سالمت کامل برخوردار    ی اداره امور دولت  ،کلی  طور  . بهمحدود است  یناخالص داخل  د یدرصد تول  ۳۵به    یعموم

ندارد. فساد    یخصوص  یهاش رگایاول  ای  بزرگ  تجار  بالروس   سابق است.  ی در اتحاد شورو  نیبهتر  است، احتماالً

 محدود بوده است.«  یزیانگ تاکنون به طرز شگفت 

و گرفتن رهبری کشور بالروس توسط او، روز استقالل کشور بالروس از    الکساندر لوکاشنکو  پس از انتخاب شدنِ

  ۳پرسی توسط لوکاشنکو تغییر یافت. در  جوالی، به دنبال یک همه  3جوالی )روز جدایی از اتحاد شوروی( به    ۲۷

  انهم  ها آزاد ساخت.یپایتخت کشور بالروس، شهر مینسک، را از اشغال ناز  شوروی،   ، ارتش سرخ۱۹۴۴جوالی  

سوم جمعیت  جنگ، بالروس حدود یک  این  است. درشان تبدیل به نماد اعتراضات گشتههایی که اکنون پرچمنازی

 خود را از دست داد. 

ای را با این کشور آغاز کرد و  های گستردهدولت لوکاشنکو، پس از به قدرت رسیدن پوتین در روسیه همکاری

به بالروس،    ه یروس   یاز موارد مهم کمک اقتصادارتباطات سیاسی، نظامی و اقتصادی خود را با روسیه تحکیم نمود.  

 یهاشگاهینفت و گاز در پاال  نیا  هیکشور بود. بالروس بعد از تصف   نیبه ا  یح یترج  یهامت یصدور نفت و گاز با ق

به ق  آنها را  نقاط د  ی جهان  یزارها با  متیخود،    ، ینظام  یهمکار  ی قراردادها  ی طچنین  . همکردی صادر م  گریبه 

رو  ه یروس   یدفاع  یهاموشک نزد  کیستیبال  یهابا موشک   یی ارویدر  در  بالروس مستقر    یغرب  یمرزها  یک یناتو 

  ی بردان یم  یهامشغول استقرار موشک   ون، یت یشرکت ر  ی با همکار  کایاکنون، ارتش آمرهم ای که  در منطقهاند.  شده

اگر اوکراین به ناتو    .اند باقی همسایگان بالروس نیز به عضویت ناتو درآمده  ،است  نیدر استان خارکف واقع در اوکرا

بپیوندد، با توجه به عضویت کشورهای استونی، لتونی و لیتوانی در ناتو، بالروس تنها کشوری در مرزهای غربی  

جا معلوم خواهد شد که  این اعتراضات در نهایت امر به نفع چه کسانی  و ناتو نیست. در همینروسیه است که عض

دولت  اعتراف نموده که  مشهور است،    ه« یدر سا  ای( که به »سازمانِ س Stratforاستراتفور)   ی ستاد فکر خواهد بود.  



 

»با داشتن  گوید:و در ادامه می  و دست نشانده است برالینئول یمیدولت لوکاشنکو با رژ  ینیگزیدر صدد جا کایآمر

شرق،    ی ناتو به سو  یشروی پ  هی مسکو در مبارزه بر عل  کستش   نسک،ی طرفدار غرب در م  یکامل به دولت  ییاتکا  ۀ نقط

 . است هی روس  ی غرب یناتو، محاصره کامل مرزها یاستراتژ  در این میان واضح است که   خواهد شد«. نیتضم

نفت خام در بازار    متیسقوط ق،  ۲۰۰۰دهه  د توسط ایاالت متحده و اتحادیه اروپا از اواسط  های شدیاعمال تحریم

گیر کرونا،  شیوع ویروس همه ،  چنین در این اواخرو هم  و نفت   ن یبنز  متیق  شیبر افزا  یمسکو مبن   میو تصم  یجهان

های اقتصادی  نباید فراموش کرد که تحریماین نکته را  ای را بر اقتصاد کشور بالروس وارد نمود. فشار بسیار جدی

سیاسی کشور    استقالل   ها حفظ اقتصاد وها. زیر بار این تحریمخود سالحی نامرئی است برای زجرکشی آرام توده

 ی سیاست خارجی، چنین در زمینه دولت لوکاشنکو هم  در برابر تهاجمات امپریالیستی خود دستاوردی بزرگ است.

و لیبی و جلوگیری از تکه پاره    دولت سوریه   ، ونزوئال و حفظ حمایت از فلسطینیانای در  یو مترق  ح یمواضع صح

 است.داشتهشدن این کشورها  

انتخابات هی   کشور بالروس  از برگزاری  انتخابات دعوت نمودتئمانند گذشته قبل  بر  برای نظارت  از    هایی را  تا 

احتمالی   اینکند جلوگیری  آنان  ادعاهای  جمله  از  می.  به  ها  امنتوان  همکار  ت یسازمان  کشورها  یو    ی اروپا، 

سازمان    ها مانند هیئتاز این    ی جاست که بعضاشاره کرد. جالب آن  یشانگها  یالمنافع و سازمان همکارمشترک 

توان فهمید که  می  جااز همین.  ند سرباز زد  ندهیانم  اعزامنامه از  دعوت   دنیرس   ر ید  ۀاروپا به بهان   یو همکار  تیامن

 پروراندند.های شومی را برای بالروس در سر میچه نقشه

رقیب اصلی الکساندر لوکاشنکو به کشور لیتوانی گریخت و مدعی    ایخانوفسکای سوتالنا ت  خاباتتپس از برگزاری ان

  ه ها ریختند و مطالب است. مخالفان دولت نیز پس از این اتفاق به خیابانشد که در انتخابات تقلب صورت گرفته

هایی در بخشی  که نارضایتیگران معتقدند که با وجود اینرا مطرح نمودند. بسیاری از تحلیلتغییر نتیجه انتخابات  

  ا یخانوفسکایتن لوکاشنکو بسیار بیشتر از  اهای دولت وجود دارد اما با این حال طرفداربه سیاستنسبت  از مردم  

حمایت از لوکاشنکو    های گذشتهبه عنوان مثال در سال   .و بعید است در انتخابات لوکاشنکو بازنده شود  هستند 

.  زند ها به خصوص در بین کارگران یقه سفید بیشتر موج میضایتیاین نار .ه است% کاهش یافت۶۰ندرت به زیر به

باال    ی خرده بورژوا با حقوقها  متخصص   نیاز شاغل  ی بزرگ  نسبتاً  ه ی ال  به دلیل مقتضیات اقتصاد کشورش،   لوکاشنکو 

)چهار برابر بیشتر    دالر   ۲۰۰۰معادل    نسک یدر م  ی ت  یکارگر آ   کیحقوق متوسط  ای که  به گونه  کرده است.  ایجاد

اقدام به سرکوب  . در حالی که همان پلیساست  از متوسط کشوری( کنند حقوق  میاوباش آمریکایی  هایی که 

 کنند. دالر را دریافت می ۴۰۰معادل 



 

بورژوازی در بالروس قوام یافت و   ا  لیدل  به بدین شکل خرده  پا  مانند   ک یدئولوژیعوامل    به   نسبت   تر نییحقوق 

  لوکاشنکو   دولت  یسرنگون  یبرا  اروپا  و  کایآمر  یکشقشون   به  کایو آمر  ییاروپا  یکشورها  گریخود در د  قطارانهم

 . جست یگر ید ی جا در د یبا اما  را گرید  لیدل. اند وسته یپ

بالروس    ی دولت  ریغ  یهاسازمان  یدالر بودجه برا  ونیلیم  ۲۰حدود    ۲۰۲۰تا    ۲۰۱۹  یهاسال  ن یب  تنها  کایآمر  دولت

از وبالگ    یاشبکه   جاد ی صرف ا  بودجه عمدتاً  ن یداد. ا  صی تخص  ی تظاهرات ضد دولت  یمقدمات برا   ی ه یبه منظور ته

  ی ه در بالروس را آماد  یجوان ناراض  تیاز جمع  یشد تا بخش  یاجتماع  یهادر شبکه   ی خبر  یهاو وبگاه   سانینو

  ن ی و اوکرا  ی توانیلهستان، ل  یهادر کشور   ییکایآمر  نیعوامل توسط متخصص  ن یا  نیترکنند. فعال   ی ابانیتظاهرات خ

  .افراد بود   ن یا  نیتراز معروف   ی کی  ایخانوفسکای. همسر خانم تاند ده یآموزش د  ز« یآمخشونت ری»تظاهرات غ  یبرا

مانده و    هیدر بالروس، واشنگتن کوشش دارد که در سا  یکنون   یهای ناآرام  جاد یدر ا  کایآمر  ی د ینقش کل  رغمیعل

خود به   یهادولت کمک  ن یا یابانیپنهان نگاه دارد. بعد از شروع تظاهرات خ یاقدامات خود را از اذهان عموم نیا

  ج یتابعد از اعالم ن ز یاروپا ن ی ه یاتحاد .داده است شیدالر افزا  ون یلیها مدر بالروس را به ده  ی ضد حکومت یهارو ین

دوران سخت...« اختصاص داده است. از   ن یاز مردم بالروس در ا تیبا عنوان »حما وروی  ونیلیم ۵۳ انتخابات مبلغ 

و متخصص    »هانا آرنت«   یه زیجا  ۀبرند   ،یالمللن یروابط ب  ییکایآمر  ی عضو شورا  در،یاسنا  ی موتیت   انوس،یاق  ی آن سو

  ن ی)آخر  ی اروزلسکی  ریهم به ناگاه بر پرده ظاهر شده و گفت لوکاشنکو مس  هی شرقی و روس   یاروپا  یدر امور کشورها

 2ی سپردن دولت به دست »لخ والسا«   ی د خود را برایگرفته و باشیلهستان( را در پ  ی ستیالیرهبر دولت سوس 

  ایخانوفسکایمتحده و ت  االتیا  یه رتبی مقامات عال  انیم   یاریبس  یهاحال حاضر مالقات  درآماده سازد.    یبالروس 

سازمان ملل و    تیامن  یشورا  یه است. او در جلس  انی در جر  ی توانیونزوئال( در خاک ل  ی دویخوان گوا  ی)همتا

ها و  دادهبا پیگیری این    3مردم خود شد.  ه یبر عل  میدو جلسه خواستار اعمال تحر  پارلمان اروپا حاضر شده و در هر

اتحاد جماهیر   انحالل ای که بین این رویدادها و دیگر رویدادهایی که در اقصی نقاط جهان پس از شباهت تاریخی

شوروی رقم خورد، کمتر کسی است که شکی به دل خود راه دهد که این اعتراضات هم آبشخورش آمریکا است و  

گیرش  متعددی گریبان هایبحران که بر جهان  سرکردگی امپریالیسم آمریکاجز تحکیم  نیست چیزی هدفشهم 

های آماری باال در سطح ظاهری نیز ذهن هر ناظر آگاه را بیدار خواهد  هایی که به غیر از داده. شباهتستاشده

.  ۲۰۱۴ساخت. از جمله بروز نمادهای فاشیستی در اعتراضات بالروس به مانند جنبش فاشیستی اوکراین در سال  

پرچمی که   ی است:قابل تأمل  خچه یحاوی تار کنند می  روس حملکه معترضان در بال   دیسف- قرمز-دیسفپرچم 

است.  شدهمیکارگرفته  برای یک جنبش ضد بلشویکی در بالروس به  جنگ داخلی روسیه،ی  میانه ،  ۱۹۱۸در سال  

گردد  به عنوان پرچم شاخه نظامی بالروسی ارتش فاشیستی هیتلر انتخاب می  ۱۹۴۵تا    ۱۹۴۳های  سپس بین سال
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 4.شود، پرچم جمهوری بالروس می به عنوان نماد ضد شوروی و ضد کمونیست  ۱۹۹۴تا    ۱۹۹۰های  و در سال

تاریخچه مشعشع پرچم این  با  که  ارتجاعی  در رسانه  هایی  و  "چپ"های  پوشش    "مبارزین "ها  نیز  داخل کشور 

  ی رکارگی از به  هایی نمونه  ری ز  هایدر عکس شوند. )برای نمونه به کانال تلگرامی سرخط نیوز مراجعه کنید.( میداده 

 : د کنیی را مشاهده م  هایپرچم در زمان اعتراضات و قبل از آن در ارتش ناز  نیا

 

 
4 http://www.idcommunism.com/2020/08/belarus-white-and-red-flag-symbol-of-nazi-collaborationism-and-
counterrevolution.html 



 

 

 



 

 

اما کسی    .استدست به اعتصاب و اعتراض زدهلوکاشنکو  صنعتی هم علیه دولت    کارگراندر این اتفاقات بخشی از  

  م آمریکایی ی کارگران، تحکیم نظم امپریالیسها در نهایت چیزی جز خالی کردن سفره گونه از جنبشکه بفهمد این

با    ورت خالصهیا به ص  آورد سازی را به ارمغان نمیی نئولیبرالی و خصوصیهای افسارگسیختهاجرای سیاست  و

موضع خود را قاطعانه خواهدگرفت و آن هم در این شرایط    مناسبات جهانی  تکلی  فهم این رویدادها در بستر

  . در این شرایط نخواهد بود  این اعتراضات تا خرتناق آمریکایی چیزی جز دفاع از دولت کنونی لوکاشنکو در برابر  

از   بخشی  اگر  به حقی نارضایتی  کارگران حتی  مهره   های  کنند، چیزی جز  با خود حمل  گشتن    آمریکایی ی  را 

   نصیبشان نخواهد شد.

های  عصر موجود، مواضع مختلف اتخاذشده توسط گروه  متن با بررسی مفهوم ذات و پدیدار و کلیتْ  ی در ادامه

ی  موجود در جامعه  عارضاتتکند  وقتی سعی می   برال یل   چپو خواهیم دید که چگونه  کنیم  می   نقد مختلف چپ را  

را بدون ارجاع به تضاد کار و سرمایه داوری کند در واقع با قبول ضمنی مرجعیت امپریالیسم، به شکلی    مدنی

این از حماقت باشد یا رذالت    .کند گرایانه صرف یک جنبش اعتراضی علیه یک دولت مستقر را تقدیس می قشری 

در مورد اتفاقات اخیر در بالروس نیز آنان    کند.اینان تفاوتی ایجاد نمی آمریکا بودن  بوقچی    و مزدوری در واقعیتِ

  پردازیم می  ی راه سومی هاکارگرپرست  به نقد و بررسی  چنینهماند.  را به پیش گرفتهاوباش آمریکایی  حمایت از  

گردند  در شرایط موجود میمنجی    "طبقه کارگر"روند و در انتزاع خود به دنبال  که بدون واسطه به سراغ ذات می

ی را اتخاذ  "نه این، نه آن"موضع   موجود نبرد، های واقعاًدر قبال جبهه   آمدن آنان،میانو با انتظار بیهوده برای به 

وجود  کنند.  می می  در یک جنبش   کارگرانآنان صرف  مقدس جلوه  و  را  انکار  دهند  نیروی  با  هرگونه  سطحی 

با  ضدسرمایه موجود،  واقعاً  سوسیالیسم  مثابه  به  لوکاشنکو  دولت  اینجا  در  مثال  دیگر،  ضدامپریالیستی  و  دارانه 

  ها آن  رسانند.های این نیروها توسط امپریالیسم آمریکا یاری می به درهم شکستن جبهه   طرفی ظاهری خود عمالً بی

رانندگان کام  کنند میفراموش   آلنده در سالها  هیعل  یلیدر ش   ون یکه جنبش  جنبش    و   ۱۹۷۳-۱۹۷۲  یدولت 

  یپاخاستند و صرف کارگر واقعاً موجود در آن زمان به   سمیالیسوس   هی عل  زین   شورویدر    ۱۹۹۱در سال    انیچمعدن

شرکت   بودن جنبش ترکیب  این  سببکنندگان  عرصه  شانبودن  یارتجاع  ای  یمترق   ها  ن  تاس یس   یدر    ظم در 

با هر نامی که بخواهند برای    هایشان. هر دوی این نیروها و تحلیلحاکم بر جهان نخواهد بود  یی کایآمر  سمیالیامپر

 به تحکیم نظم امپریالیستی کمک خواهد کرد.   خود انتخاب کنند،

 

 

 



 

   داریذات و پد؛ یو جامعه مدن یجامعه طبقات

-داری پدیدار گشت و در طی فرآیند تکوین و تکامل سرمایهپیدایش سرمایه ی مدنی از همان ابتدای  جامعه   مفهوم 

-آن قوام یافت. تکامل هرچه بیشتر سرمایه  ایدئولوژی ی مدنی و دولت در نظرگاه بورژوازی و  ی جامعهدوگانه  ،داری

را »قلمروی  مناسبات نوینی را آفرید که مارکس آن  ،عمیق منطق سرمایه به تمام سطوح جامعهت  بسط و و    داری 

آزادانـه بـا    ـدارانیچـون تمـام فروشـندگان و خر  یآزادمنحصر به فرد آزادی، برابری، مالکیت و بنتام« نامید.  

ارز مبادلـه  ارز را با هـمهـا در برابـر قانـون مبادلـه برابرند و هـمهمـه آن  چـون ی  . برابـر کننـد ی هـم مبادلـه م

را دارد کـه متعلـق بـه خودش اسـت و بنتام چون که هرکـس منافع    ی ـزیچ  هرکـس  چون   ت ی. مالککننـد یم

دهند که قرار  ی مدنی را در برابر دولت قرار می جامعه   ، ی لیبرالیسمدر سنت و اندیشه   . کنـد یم  را دنبال  ـشیخو

های جامعه  الو تمامی جد   )منافع شخصی را حول منافع عمومی سازمان دهد(   است پیگیر منافع عمومی باشد 

داری بر ما نمایان  ی سرمایه جامعه  که صرفاً در سطح پدیداریِ  عارضی رود. تبین این دو پیش میتعارض  حول  

داری هر کاال  ی سرمایهگذرد و تضاد ذاتی موجود چیست. در جامعهکه در پس پرده چه میشود. اما باید دید می

شود. در بازار آزادی که  ساعات اجتماعاً الزم برای تولید آن مبادله میاش یعنی تعداد  ایمطابق با ارزش مبادله

ای  تواند کاالی خود را به بازار بیاورد، ارزش مبادله، هر کس می بیان حقوقی و ایدئولوژیک آن است  ی مدنی جامعه

از خرید به    به این معنا که کارکرد و چگونگی مصرف هر کاال پس  را بپردازد و ارزش مصرفی را تصاحب کند.

که هیچ ابزار تولیدی تحت مالکیت خود ندارد و تنها مجبور به فروش  پرولتر به دلیل این  گردد.صاحب آن برمی 

صاحب  که  شود و بورژوا نیز به عنوان کسی  ی نیروی کار وارد مینیروی کارش است، در بازار به عنوان فروشنده

و مطابق قوانین بازار با آن رفتار    واردجا نیروی کار به عنوان یک کاال  اینابزار تولید است، به عنوان خریدار آن. در  

هر کاال تعداد ساعات اجتماعاً الزم برای تولید و یا بازتولید آن است. برای نیروی    ایِ ارزش مبادله  گفتیم که   شود. می

تعداد ساعات الزم برای بازتولید    ای نیروی کار همانارزش مبادلهاست نیز  کاری که اکنون دیگر به کاال بدل گشته

پردازد اما ارزش مصرفی  نیروی کار را می  ایِ بورژوا ارزش مبادله  شود.خورد و خوراک و مسکن و ... میی  و یا هزینه

آفریند بیش از ارزشی که  دار است ارزشی میجا ارزش مصرفی که دیگر از آن سرمایهکند. در این او را تصاحب می

دار  را  سرمایهن  التفاوت این دو ارزش همان ارزش اضافی است که آ ای( الزم بود. مابهآن )ارزش مبادلهبرای خرید  

آورد. برای مثال اگر نیروی کار روزی ده ساعت کار بکند و پنج ساعت آن صرف بازتولیدش شود، پنج  چنگ می  به

ضافی است. بورژوا برای کسب هر چه بیشتر  دار است و این همان ارزش اماند  از آن سرمایه ساعتی که باقی می 

در    ـن یبنابرا»  کند تا سودش هم بیشتر شود و پرولتر هم در برابر این فرآیند مقاومت. این ارزش اضافی تالش می

سـت.  اآنهـا خورده  یبه هـردو  کسـانیحـق، و مهـر قانـون مبادلـه بـه    دارد: حـق دربرابر  وجـودی  تضاد  نجـایا

ی  پرده   صورت گرفت،   از قلمرو مبادله به قلمرو تولید که  در این گذار    5«.رانـد ی رابـر زور فرمـان محـق ب  دو   انیم
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ای  . و این مبارزهیطبقات   ی جامعه:  گرددرود و بنیان جامعه آشکار میی مدنی به کناری میساتری به نام جامعه

»باید تصدیق کنیم که کارگر ما که از فرآیند    .ی طبقاتیمبارزه هم که در باال شرحش رفت چیزی نیست جز  

،  "نیروی کار"عنوان مالک کاالی رسد. در بازار بهآید، با زمانی که وارد آن شد، متفاوت به نظر می تولید بیرون می

ک در برابر مالک دیگر. قراردادی که بنا به آن او نیروی کار  بود، یک مالبا سایر مالکان کاالهای دیگر رودررو شده

ی  ی فروشنده و ارادهی آزاد، یعنی ارادهرسید ناشی از توافق دو اراده بود، به نظر میدار فروختهخویش را به سرمایه

مدت زمانی که طی    است ونبوده  "عاملی آزاد "که معامله انجام شد، معلوم شد که او  است. اما هنگامی  خریدار، بوده

 6آن آزاد بوده تا نیروی کار خویش را بفروشد، مدت زمانی است که طی آن مجبور بوده آن را بفروشد.«

های موجود درباره مسئله  در ادامه دو خطای روش شناختی را بررسی خواهیم نمود که در میان به اصطالح تحلیل

گران  ذهن به اصطالح تحلیل   علت اشتباهات اتفاقی   شناختی تنها به   بالروس مشهود است. البته این خطاهای روش 

کند، اشغال آگاهانه یا ناآگاهانه  چه این خطاها را به شکلی سیستماتیک بازتولید و تکرار می دهد بلکه آن رخ نمی 

 داری، جایگاه بورژوازی، است. دهنده هستی اجتماعی جهان سرمایه جایگاه تداوم 

 گراجنبش  برالیل  چپ.  ۱

ی  جامعه، پوشاند را می ی ساتری آنچون پرده چونان که دستمزد کار پدیداری است برای بهای نیروی کار که هم

و فراموشی این    طبقاتی جامعه   ذات  این   ی طبقاتی است. چپ لیبرال ناتوان از درک ی ساتر جامعه مدنی نیز پرده 

مبارزه    خیتمام جوامع تا کنون موجود، تار  خی»تارکمونیست که    حزب  معروف مارکس و انگلس در مانیفست  سخنِ

است«  ی طبقات و    به   ،بوده  درغلطیده  لیبرالی  و  بورژوایی  از  وحدت جنبشاعالم هدف  با  منطق  اجتماعی،  های 

ورزد. لیبرالیسم در غرب  برابر دولت اهتمام می... به قصد تقویت جامعه مدنی در    های قومی گرفته تا زنان وجنبش

   . نظام برد و چپ لیبرال ایران به قصد سرنگونیدموکراسی بورژوایی  این منطق را به پیش میتحکیم  برای 

را    وزیسرخط ن  یرسانه ارتجاع  ی وقایع اخیر بالروس دربارهکار شده در  یاز متون خبر   یمثال تنها کافی است به  

 : تر شودتا پیگیری این منطق بورژوایی در آنان روشن  مآوری ان یبه م شتر، یب ی واکاو یبرا

که    ، یاساس  ن ینقض ضوابط و قوانسابقه مقامات در  ی دهنده اقدامات بگذشته بالروس، نشان  یروزها  عیوقا  »

است،    یالملل  نیو تعهدات ب  نی نقض قوان  نیشده و همچن  نییتع  یانتخابات توسط قانون اساس   یبرگزار   یبرا

 .شده است مردمشدن صبر  ز یاقدامات باعث لبر نیا
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  ی مرکز  ونیسیکه توسط کم  ،یجمهور  استیانتخابات ر  جیدر نتا  تقلبنفر در سراسر کشور در اعتراض به    هزاران

است    مردم بالروسآغازگر اقدامات    ، یحرکت خود جوش مردم  ن یانتخابات اعالم شده، دست به اعتراض زدند. ا

 .هستند  عدالت   یبرقرارکه خواستار 

کند و فقط    ینم  شنهادیپ  مردمگفتگو با    یبرا  یامکان  چی کرده، ه  جادیکه خود ا  یحل مشکل  یبرا  میرژ  متأسفانه،

نفر کشته، صدها نفر    کی  ، یتیامن  ی روهایتوسط ن  خشونت کاربرد    جه ی کند. در نتیاستفاده م   ابزار خشونت از  

 .اند ها منتقل شده و هزاران نفر بازداشت شده مارستانیبه ب یزخم

و خطر توسعه    ابد یی م  شی افزا  یی ارو یشود، رویمنجر م  ن یمعترض  ی از سو  ی زود به واکنش  ا ی  ر ی، دخشونت  هر

حل مسالمت  راه   افتنیکار    نیتر . امروز مهمابد ییم   شی افزا  ی جنگ داخلبه    ، یکنون  ت یوضع  ی نیبشیپ  رقابلیغ

 7.«است نفع مردم بالروسبه  یاس یحل بحران س  ی برا زیآم

واژگانی شده  که  تمامی  رنگ  نام پر  واژگان  سیاستاند،  که  هستند  پیشآشنایی  برای  لیبرالی  منافع  مداران  برد 

  اند. کودتا و جنگ کرده  ،"تغییر دموکراتیک"،  "انقالب رنگی"در سرتاسر جهان، دستاویزی برای هر    مامپریالیس

. کافی است این پرسش در ذهن  "مردم"و    "تقلب"،  "خشونت"،  "المللینقض قوانین و تعهدات بین"واژگانی چون  

؟  ای چه چیزی و چه کسیعدالت و آزادی بر  ؟ی چه سیاستیتحت سیطره   ؟ مخاطب ایجاد شود که کدام مردم

دولت    است، راهپیمایی پرجمعیت در دفاع از مهم    "مردم" حضور  حاال که  این را هم نادیده بگیرند که    اگر   تازه

ی  چیزی جز سیطره  "دموکراسی"و    "مردم "این دفاع کورکورانه از    است چه؟لوکاشنکو که در بالروس برگزار شده

نهفته است.    "اکثریت"»عنصر اصلی فریب در مفهوم غیردیالکتیکی    کند. بازگو نمیی لیبرالی بر این چپ را  اندیشه

آن طبقهاز  حاکمیت  جوهر  جمعیت  قاطع  اکثریت  منافع  نمایندگی  که  کارگران  جا  از  بسیاری  است،  کارگر  ی 

ندازه  اً صوری که در آن هر شهروند به طور مساوی و به یک افاند که فالن دموکراسی صر خوش این توهمدست

گیرد که  را در نظر نمی-آری ساده!-ی جزئی سادهترین ابزار است... اما این دیدگاه این نکتهاعتبار دارد مناسب

اتمانسان یا  شهروند  فقط  تکها  انسانهایی  همواره  بلکه  نیستند  دولت  کلیت  درون  در  و  افتاده  مشخص  هایی 

کنند... این خصلت بنیاداً صوری دموکراسی ناب،  عی اشغال می ای را در تولید اجتماهای ویژهاند که جایگاهملموس 

که صرفاً امتیاز  -گسیخته کافی استی سیاسی به ذرات از همی بورژوایی در عرصهتنهایی برای تبدیل جامعه به

  "مبارز "هایی لفظ  عجیب است که چنین گروه  8.« بورژوازی نیست بلکه دقیقاً شرط قاطع حاکمیت طبقاتی آن است

دهند، دریغ از درک دیالکتیکی از تاریخ و حتی نگاهی گذرا  گونه خزعبالت را به خورد خود می و این  "مستقل"و  

 کمونیست.  حزب  به اولین جمله از اولین بخش مانیفست
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  اما حال که دیدیم فراموش کردن تضاد طبقاتی که تمام مسائل مطروحه در جامعه مدنی به آن ارجاع دارند به چه 

 ، باید چه کار کنیم؟  انجامد های امپریالیستی می روی احمقانه از جنبش نتایج فاجعه باری از جمله دنباله 

 ی سوم  راه کارگرپرست. چپ  ۲

این پدیدار چونان   ی طبقاتی به عنوان ذات.ی ساتری است بر جامعه ی مدنی به عنوان پدیدار پرده گفتیم که جامعه 

می باز  را  خود  مستقل  پد   دارهای»پد نمایاند.  امری  صُور  را"در    زها، یچ  یِداریو  مرسوم  جیتفکّر  صورت    "و  به 

  افتِ یبه سطح و در  زیاز هر چ  شیها بنه از آن رو که آن   شوند،ی م  د یبازتول  تیّبه عنوانِ خودِ واقع  خته یخودانگ 

  انه، یو سوداگرا  مرهکنش روز   عمل روزمره است.  یِعیطب  د یتول  دارهایکه از آن جهت که اشکالِ پد بل  اَند،ک ینزد  یحسّ

ی مقبول، کارکردش را در تمامیت  این شکل پدیداری به صورت یک ایده  9«.کند ی را خلق م  "جیتفکّر مرسوم و را"

  ی چه درباره »آن ی نظم بورژوایی است.  ها تحت سلطهی انسانرو که محصول عمل روزمرهگستراند، از آنجامعه می

  "کار  مت یارزش و ق"  یِداریها صادق است در مورد شکل پد پنهان آن   ینه یزمشیو پ  یداریپد   یهاشکل  یِتمام

  ی داریپد   یهاصادق است. شکل   ابد،یی کار نمود م  ی روین   متِ یخودِ ارزش و ق  یِ اصل  یبا رابطه   ن یکه در تبا  "مزد"  ای

هم  ماًیمستق خودپو  طور  به  او  شکل  یهاده یچون  و  اند متع  یهامقبول  مفاهیم    10.«شوند ی م  د یبازتول  شهیارف 

»آشکار ساختن    رساند تاریخی و تفاوت بین ذات و پدیدار یاری می  ماتریالیسم   شده، ما را در درک رویکردگفته

که چرا نمود و    دهد یم  حی توض  شود؛ یم   داریبر ما پد   ن یکه چرا جامعه چن  کند یجامعه روشن م  یساختار واقع

  نباید فراموش کنیم که خودِ   11.« دشوینمود م   دآمدنیپد   ی هیما  ، حال چرا جوهر  نعی  در  اما   اند جوهر لزوماً متفاوت

  باشد،   محض  یکذب  یمدن  ی جامعه  که  ست ین  گونهن یبد ی طبقاتی است و  ی مدنی برساخته از جامعهجامعه

ها را  توان آندارای ساختار، سامان و قانونیت خود است که می»جهان پدیدار  . است قتی حق روشن  ه یسا  بلکه

ی  وظیفه  12آشکار و توصیف کرد. اما ساختار این جهان پدیدار هنوز شامل مناسبات جهان پدیدار با ذات نیست.« 

هایی است که در سطح  گذاشتن بر روی شکافدادن ارتباط بین این دو و دست، نشانپیرو سوسیالیسم علمیهر  

در واقع باید   گردد تا شکاف ذاتی سیستم را از این طریق نشان دهد. ی مدنی بر ما نمایان میپدیداری در جامعه

این پدیدارها را نشان داد. چرا که واقعیتْ پدیدار صرف و یا ذات    مند بودنِمیانجیدر نتیجه  رفع استقالل صوری و  

  تْ با این توضیحا  دیگر دارند.ای دیالکتیکی با یک دو رابطهینصرف نیست، بلکه واقعیتْ وحدت ذات و پدیدار است و ا

هایی که  جنبش سطح تکوین با توجه به   باید  کهبلواسطه به سراغ ذات رفتن، خود نقض اصول دیالکتیک است. بی

دریافت    کلیتْبا    را در پیوند ها   فعلیت این جنبش در پی آن بود تا  تاریخی هستند    موجودیت  رْ دارایدر هر عص 

 
 ک یبودن: کارل کوس یانضمام کیالکتید 9

 : کارل مارکس کمیجلد   هیسرما  10
 ز ی: جان ر کیکالس یستیو سنت مارکس کیالکتی جبر انقالب، د 11
 ک یبودن: کارل کوس یانضمام کیالکتید 12



 

و در عصری دیگر    باشد در یک عصر ممکن است مترقی   با شکل و مطالبه معین  جنبشی  با ارجاع به کلیتْ،   .نمود

بنابراین اگر در عصر    است.موجود نهفته  ها و کلیتِ فهم این قضیه در درک تاریخی از مسیر این جنبش  ؛ارتجاعی

با اختیار کردن موضع پرولت تکوین سرمایه  یعنی جامعه  داری، مارکس  نبرد طبقاتی، توانست ذات کلیتْ  اریا در 

بر    داری، شناخت کلیتِ نظم نوین جهانیمرحله سرمایه   طبقاتی را شناسایی کند، در عصر امپریالیسم، باالترین

گریزد،  های هر دو شق چپ یاد شده می . برای شناخت کلیتی که از چنگ تحلیل گیرددوش لنینیسم قرار می 

   اندازیم.اصول سیاست لنینی می نگاهی به 

 سیاست لنینی؛ سیاست کلیت 

  تخطئه  را آن هایجنبش د یاست، نبا ی طبقاتیبر جامعه یداریپد  یمدن ی جامعه کهن یا صرف تر گفتیم کهپیش

ها هر کدام تاریخ و هستی مشخص خود را دارند و باید فعلیتی که در روند تحوالت اجتماعی بلکه این جنبش  .نمود

-رو نمی با یـک دسـتورِ جدید روبه پردازانهای نظریهشیوه  درنتیجه ما با جهان به»دارند را مورد بررسی قرار داد.  

در  ش  میگوییم،  ما  ]که  است  این  میکند[: حقیقت  که حکم  ]دستوری  بزنید ویم،  زانو  آن[  و  !  برابر  اصول  از  ما 

نبردهای  ":  گـوییمکنیم. ما به جهان نمیجهانْ اصول و دستورهای نوینی برای آن تدوین می ] خودِهای ]انگاره

.  "اند؛ ما میخواهیم شعارهای راستینِ نبرد که باید فریاد شوند را بـه تـو بدهیمخود را کنار بگذار، آنها احمقانه

جنگد چیست و آگاهی چیـزی است که  دهیم که آنچه واقعاً برایش میآن[، تنها به جهان نشان می   جای ]بلکه به

های موجود کدام یک به  در واقع باید دید که از دل جنبش  13.« اگر نخواهد هم باید آن را به چنگ آورد  یحت

ود را باید در نسبت با کلیت  رسانند و کدام یک خیر. هر جزء از پدیدار موجیاری می  انقالبی برد سیاست  پیش

توان در ذهن خود  نمی  شود.موجود دریافت. مترقی و یا ارتجاعی بودن هر جنبش در این نسبت است که معین می

موجود    و مبارزات واقعاً   ، بلکه باید از دل شرایط جهان را به زور در آن جای دهیمیک قاب زیبا را ترسیم کنیم و  

سازند اما نه  ها تاریخ خود را می»انسانی سوسیالیستی بگردیم. چرا که گیری به جامعه به دنبال راهی برای سمت

اراده  آزادانهبه  برگزیدهی  که خود  احوالی  و  اوضاع  در  نه  و  ی خود؛  معین  احوال  و  اوضاع  و  در شرایط  بلکه  اند 

 14شوند.«رو میای که با آن مستقیماً روبهرسیدهارثبه

یافت. »در یک نظام  توان به موضع صحیح دستاست که می   پدیدار و با درک درست از کلیتْبا فهم وحدت ذات و  

سازد،  کند. جزء کل را میدیالکتیکی ماهیت کامل جزء را ارتباط آن با دیگر اجزاء و لذا ارتباطش با کل تعیین می 

درست عام و خاص، بازشناسی عام    ی تئوری لنینی نیز بر »امتزاج دیالکتیکی شالوده   15سازد.« و کل اجزاء را می
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استوار است.   16)در معنای گرایشات تاریخ عام( در خاص )در وضعیت انضمامی( و انضمامیت تئوری ناشی از آن.« 

تواند پیدا کند  و معنایی که در آن می   که هر جزئی را در پیوند با این کلیتْخود و اینعصر    فهم کلیت و تمامیتِ

شاکله از  کاربرد  ببینیم،  متفاوت  کامالً  موارد  در  که  عام  قواعدی  هرگز  »لنین  است.  لنینی  کوشش  اصلی  های 

یافت دیالکتیکی  است. حقایق وی از میان تحلیل مشخصی از شرایط مشخص، مبتنی بر رهباشد وضع نکردهداشته

عاجز از درک کلیت و پیوند اجزای مختلف با آن، همواره    ی سوم  راه   یهاکارگرپرست   17شود.« به تاریخ شکوفا می

حل نهایی را باید کارگران  راه"صادر کنند و آن همان    خواهند یک حکم کلی را برای هر معضل و بحران کنونیمی

ای  برای نمونه بنگرید به نمونه  است.  "بگیرند و با حفظ استقالل طبقاتی خود بر تمامی نیروهای موجود پیروز شوند 

 :استشده«، چاپ socialist  worker»  مواضع که در نشریه  این از

  ارتجاع   ه ی عل  کسو ی خود را از    ی عمل طبقات بتوانند ابتکار    ی در منازعه کنون  ی کارگران بالروس  م، یدواریام  ما»

به    ییکا یآمر   سمیال یامپر  ب یقطب رق  هیعل  گرید  ی سوو از    اشیروس   انیحامو    محافظه کار لوکشنکو

 « .اورند یدست ب

... را وارد کرد و با    18، بشار اسد نام مادورو، مورالس  "لوکاشنکو" توان به جای  ها می های ماشینی این گروه در بیانیه 

درباره    بیانیه را تحویل گرفت. جالب این است که امپریالیسم برای تبلیغ این صفت   "کارارتجاع محافظه "صفت  

حتی نیاز ندارد ماشین بیانیه نویسی را در استخدام خود در آورده    و تخریب وجهه سنگرهای مقابلش  دشمنانش

دوارانه درباره ابتکار عمل  امی نویس ما از خواب  نویس را اقناع کند. تنها کافی است صبح هر روز که بیانیه یا بیانیه 

گوشه گوشه جهان را روی میز    طرفانه از مداخالتش درمحور و بی-مستقل کارگری بیدار شد یک نسخه خبر فکت 

  ی بیانیه ،  اش و فحش بار دو طرف دعوا کردناین دیتای خنثی به ماشین خنثی  دادنقرار دهد تا او هم با    کارش 

اش دوباره به  ورد تا با خاطری آسوده از وفاداری نسبت به معشوقه خیالی قالبی، خنثی و بی موضع خود را در آ 

 19خواب برود.  

ای از جهان  امپریالیسم آمریکاست و هر اتفاقی که در گوشه  با  کنیم عصری که در آن زندگی می  سرکردگی نظمِ 

که در پس  بررسی کرد  بینی باید  کلیت. عالوه بر آن در امتداد این  کردتدقیق  عامل  افتد را باید حول این  اتفاق می

در    بیرون ساختاری  های اجتماعیجنبش   بحرانی، چه فعلیتی در آن نهفته است. برای مثال فعلیتمبارزه و  هر  

ایران کنونی  سیاست  سرنگونیسپهر  اسالمی  ،  جمهوری  جنبش است  امپریالیستی  فعلیت  که  همانطور  های  ، 
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پس  یا    است.  ای در برابر امپریالیسمهای مقاومت منطقه ع سالح جنبش عراق و لبنان خل  این چنینی در  اجتماعی

. در بالروس  های اجتماعی شرق اوکراین سرنگونی حکومت فاشیستی کیف بود، فعلیت جنبشکودتای اوکراین  از

تنها  است و  تحکیم نظم امپریالیستی و برآمدن دولت فاشیستیفعلیت جنبش موجود نیز همین روند وجود دارد. 

توان دریافت که  . از دل این روند تحلیلی است که می است  حفظ دولت لوکاشنکو  موضع صحیح برای مقابله با آن

این وهلهچه جنبش در  یاری می  هایی  و چه جنبشبه مسیر سوسیالیسم  برابر آن میرسانند  در    ایستند.هایی 

روند حرکت جامعه شود. سوسیالیسم حرکتی است که تنها    تواند به شکلی انتزاعی از بیرون وارد سوسیالیسم نمی 

از خالل اتخاذ موضعی مبتنی بر نیروهای واقعاً موجود در مبارزه با نظم امپریالیستی و تشخیص نوع مداخله در  

ای  بد نیست برای نمونه به سیاست لنینی اشاره  یابد.  این جبهه با توجه به فعلیت نبرد واقعا جاری تکوین می 

 . باشیمر داشتهمختص

گونه نیست که از این  این  ؛بیند های آنان را به صورت صلب و دگماتیگ نمیی ملی و جنبشلهئلنین جایگاه مس

را تخطئه بکند. بلکه با رویکردی دیالکتیکی کشورهای آن زمان را  الً آنم همواره دفاع تمام قد بکند و یا کا  مسئله 

  تا فعلیت  کند بندی می کردند، تقسیمکردی که در کلیت امپریالیستی آن عصر بازی می عملبا توجه به نقش و  

 با کلیت شناسایی کند: انبندی اجتماعی را با توجه به نسبتشدر هر شکل  های ملی جنبش

 .« دارد  بـه گذشـته تعلـق ی کـه در آنهـا جنبـش ملـ  ـکایو آمر ی غربـ یاروپـا ی فته شـریپ ییکشـورها»  . ۱

ملل    بـه  لیانـد تبد که آزاد شـده  یدر دسـتور کار روز قـرار گرفته اسـت؛ ملل   یگـریکشـورها امـر د  ـنیا  در»

به    ی دارهیسـرما  یورشکسـتگ   ی و در آسـتانه  پردازند یم   ی سـتیالیکه به غارت امپر  ی انـد، ملل گشـته  یسـتمگر

 .« برند یم سـر

 .« ردیگ یاست که در آن جنبش مزبور به زمان حال تعلق م یشرق ی اروپا»  . ۲

 .« داده است ی دارهیخود را به لهستان سرما یرفته و جا  نیاز ب یاشراف لهستان»

کام  ی دموکراتها  الیسوسـ» ناس   الً لهسـتان  احساسـات  با  که  داشـتند   لهسـتان  ی بورژوازخرده  یسـتیونالیحق 

 .«کارگران به ثبوت رسـاندند   یرا برا  ی مسـئله ملـ یفرع  ت یمخالفـت کردند و اهم

 .«است نده یمتعلق بـه آ یعیجنبـش تـا حدود وسـ ـنیکـه در آنهـا ا یمسـتعمرات و مسـتعمرات مـه ین » . ۳ 

  بر   ـش،یخو  تحـت سـتم، وابسـته و محـروم از حقـوق  ی هـاآرزو خواهـد داشـت کـه دولت  یسـتیالیسوس   هـر»

 20« شـوند. ـروزیو غاصـب پ سـتمگر «بـزرگ » یهـاقدرت

 
 کاریکاتوری از مارکسیسم و درباره »اکونومیسم امپریالیستی«: لنین 20



 

بندی ذکر  چنین با توجه به تقسیبمملی را با توجه به شرایطی که در کلیت آن عصر حضور دارد و هم  مسئله او  

  اهمیت فرعی را دارای  ، در دسته دوم آن ارتجاعیملی را   مسئلهچه در مورد دسته اول کند. چنانبررسی می  شده

همان    با بورژوازیِ  اتحادِ  دراین کشورها    طبقه کارگرگونه که  بیند. بدینمی  مترقی و انقالبیرا    و در دسته سوم آن

لیسم، اتحادی را با اتحاد جماهیر شوروی  در ضدیتِ با امپریاو  رده  کشور بتواند امپریالیسم را از کشور خود بیرون ک

ی مدنی  در دل جامعه   هدف خود را  که  جنبش ملی   درهرگز نباید    است که بگوید گونه نبودهپس بدین  سامان دهد.

بلکه این مسائل را در نسبت با    ، متحد شد.و یا با بورژوازی که مشتی استثمارگرند   مشارکت کرد   ،کند تعریف می 

 سنجد. تمامیت عصر خود می

ی  هایی که موجودند و به امید روز موعود در انتظار طبقهگیری از جنبشبا ذکر این مثال باید فهمید که کناره 

های آن در عصر  ی فعالیت مدنی و تقویت جنبشنشستن، آن روی سکه  "کمونیستی"کارگر و جنبش خالص  

چه  دارای اهمیتی ثانویه است. آن  هستند خواستار چه چیزی    کارگران و کنونی،  ن که در امر روزمره  ای  حاضر است.

داری را دگرگون  تواند کلیت سرمایهای دارد و چگونه می که اهمیت دارد این است که پرولتاریا چه رسالت تاریخی

بر سر این نیست که این یا آن پرولتر یا حتی کل پرولتاریا در این مرحله چه هدفی را مد نظر دارد.    مسئله »  .  سازد

بر سر این است که پرولتاریا چیست و مطابق با وجودش چه چیز را از لحاظ تاریخی ناچار است انجام    مسئله

های ساختاری موجود،  وضعیت موجود و شکافباید از دل  کلیت و درک روابط اجزاء گوناگون با آن،    با فهم   21دهد.«

-نظم سرمایهی  هرا پیش بگیریم. عصری که کلیت آن و معنادهند   بخشرهاییگیری سیاست طبقاتی و راهبرد  پی

 گذاشت.راهگی خواهیماش، امپریالیسم آمریکاست و بدون در نظر گرفتن اجزاء دیگر در این کلیت، سر به بی

گیری  دهد. بدون سمته درستی راهِ آگاهی طبقاتی را به سوی عمل انقالبی نشان می»این همان تمامیت است که ب 

به سوی تمامیت، هیچ امیدی به پیدایش عمل راستین تاریخی نیست. اما شناختِ تمامیت هرگز خودانگیخته  

 22ی فعالیت گردد.« واره باید از خارج، یعنی به صورت تئوریک وارد عرصهنیست، هم

خواهان برانداختن دولت لوکاشنکو است،   ،که امپریالیسم برای حفظ نظم و تحکیم خود در سطح کلیای  در وهله

از    تی حمادفاع از دولت لوکاشنکو و    ند، ی بیم  یعلم   سم یالیسوس  به  متعهد  را  خود   که  یکس  ی فهیوظ

امپر   اوباشِ  قاطع  سرکوب لوا  کای آمر  سمیالیستون پنجم    به ،  "مردم"  یبنده ینام فر  یاست که تحت 

 . هستند یشورو  قهرمان اتحاد ادگاری  نیبه آخر  ییاروپا -یی کا یآمر سمیفاش یقوا بازگرداندن دنبال

 نود و نه  هزار سی و صد  آبان ی پایدیا،ی نشریه هیئت تحریریه 
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