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  طرح مساله

اى  در باره كمتر مقوله ايران "چپ"شايد به جرات بتوان گفت در ادبيات سياسى 
و در باره كمتر خواهيد ديد  باد زنده باد و مردهشعار  به اندازه مجلس موسسان

مشاهده  از مواضع صريح گيجى و طفره روى ،زه ناروشنىمقوله اى به اين اندا
چند  است كه نمى توان با دشوارىسر در گم كار  كالفاين  يافتن. خواهيد كرد
چرا كه همين جا اغتشاش  ،نخست از مفهوم آغاز كنيم .كرديك سره شعار ديگر 

  . غريبى نهفته است

مجلس موسسان  اين است كه  خواستاصلى بسيارى از مخالفين  نكته
 تر  سوسياليست ها نيازى به مجلس موسسان ندارند چراكه نظام شورايى عالى

مجلس فقط يك تجمع موقتى  اين ،همانطور كه از اسم آن روشن است اما. است
. .كه با نظامى ديگر مقايسه شود نيست "نظام" ،مجلسى موسس استفقط است، 
 اين مى تواند .كندمى را تدوين  "نظام"يا  دولتقانون اساسى  مجلسى كهيعنى 
 موجود باشد و هم به معناى قدرتترميم قانون اساسى تدوين يا به معناى  هم

 اولى معموال بهبديهى است كه . قانون اساسى يك دولت جديد يا ترميم تدوين
آن در صورتى كه دومى توسط  ،دخواهد ش خواندهواسطه خود قدرت حاكم فرا

  . را سرنگون كرده است قديمكه قدرت  قدرت جديدى

در داخل  مجلس موسسانچرا كه بحث در باره . را از دومى شروع كنيمبحث 
تجمع يا  ،مجلس ،شوراآن عنى ي. يعنى بحث در باره شكل دومفعلى اپوزيسيون 

                                                            
نسخه ديگرى از اين مقاله قبال در سايت گرايش سوسياليزم انقالبى منتشر   ١

  .)ث.ت(اين نسخه کامل تر است . شده است
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در آن انقالب  "مردم"هر چه كه تعريف (از نمايندگان مردم  متشكل نهادى
باره قانون  درشود تا  فراخواندهكه بايد پس از سرنگونى رژيم موجود ) باشد

بعد  "نظام"با  نمى توان آن راپس . بحث و تصميم گيرى كند اساسى رژيم آينده
ابزارى است براى كارى مشخص  كه  !مقايسه كرد تصويب قانون اساسىاز 

نحوه انتخاب  ، نيروهاى سرنگون كنندهرا ماهيت طبقاتى  آن طبقاتى محتواى
توان   نظام پارلمانى را مى. شكل خواهد داد ،و ارتباط شان با توده هانمايندگان آن 

و نه نظام شورايى را با  شورارا با  ىپارلماننظام نه  ابا نظام شورايى مقايسه كرد ام
   . نمايندگانتجمع  محلجز   و مجلس هر دو عاقبت چيزى نيستندشورا  . پارلمان

چرا كه  ،نباشد مناسبچندان در فارسى  "مجلس"واژه از  استفاده شايد ،واقعدر 
 بسيارى از چرا كه. است شده كج فهمى هامنشا پاره اى از نيز  اين واژه خود
 مثابه يك نهاديعنى مجلس به  ،رايج كلمه مفهوم همانفورا  "مجلس" مقوله

فعلى مجلس نقش چيزى شبيه . را درك مى كنند يىدائمى حكومت هاى بورژوا
از حوزه  بر اساس هر نفر يك راى كه مردم "نمايندگان"مجلس  ،يعنى ،در ايران

قوه "كه به اصطالح  شده اند )"انتصاب"يا ( "انتخاب"كشورى  –هاى جغرافيايى 
برخى از جريانات كه در باره مجلس موسسان نظر . مملكت را اداره كنند "مقننه

عمال  شكل و شمايل و نحوه انتخاب آن راحتى گاهى به عنوان موافق، داده اند، 
  . همان مى دانند كه مجلس به مثابه قوه مقننه در هر رژيم پارلمانى داراست

نه تنها در اين دو . با مجلس هاى دائمى نيز متفاوت استمجلس موسسان  اما،
نه شكل انتخاب يا تركيب . عملكرد بلكه در نحوه تشكيل نيز كامال متفاوت اند

عاقبت . آن قدرتيا حدود  و ،طرزكاركرد ،نمايندگان آن يكى است و نه اهداف
. آن قدرتى ماهيت همه مسائل باال را روشن خواهد كرد كه آن را فراخوانده باشد

 نظير ايىه واژهاز  ى مجلس يا پارلمانبه جا در زبان هاى اروپايى معموال
 )"تجمع" يا "گرد هم آيى"( assemblyيا آسمبله  conventionكنوانسيون 



ويژه سوسياليزم انقالبى   121  

١٣٩۴خرداد     kandokav.com 

 و براى كار خاص خود تشكيلبا نحوه  ،موقتى نهادىبه معناى  - استفاده مى شود
  . 2مشخص و هدفى

 مجلس خواست اجتماعى ىينيرو هنگامى كه ،در صحنه سياست ،بنابراين
در برنامه به مثابه يك مطالبه شعار خود مى كند  ويا حزبى آن را موسسان را 

دولت  )"مشروعيت"يا (قانونيت بدين معنى است كه  ،دهدمى قرار  خود حزبى
 نمايندگان مردم و ، خواهان سرنگونى آن استبه رسميت نمى شناسدرا موجود 

نوع  ،عبارت ساده تربه . مى خواندبه تعيين شكل جديدى از حكومت فرا  را
 شعارقانونى طرح -شكل حقوقىدر واقع . ديگرى است از بيان خواست سرنگونى

   .سرنگونى

به بعد هر حزب مدرنى كه خواهان سرنگونى  18و  17از قرن  تدر دنياى سياس
. كرده استآن را با خواست مجلس موسسان بيان  بوده استوضعيت موجود 

بين قبول  دموراز لحاظ عرف . كمونيست منجمله احزاب سوسيال دموكرات و
كه اجازه ندهد مردم كشورش شكل  آن رژيمى )بورژوايىيعنى ليبراليزم (المللى 

آيا اين  ،بنابراين. مستحق سرنگونى استقانونا حكومت را خود تعيين كنند، 
غريب نيست كه جريانى ادعا كند خواهان سرنگونى وضعيت موجود است اما با 

  "!كاسه اى زير نيم كاسه است"موسسان مخالف است؟ خواهيم ديد شعار مجلس 

آيا سوسياليست ها نيز بايد  كه وال استئپيرامون اين س ما در اين جا پس بحث
و اين خواست را در برنامه خود قرار دهند و براى تحقق آن مبارزه كنند يا خير؟ 

بنابراين از ديدگاه ماركسيستى سئوال اين اگر آرى چگونه مجلس موسسانى؟ 
نهادى منتخب براى تدوين تشكيل آيا طبقه كارگر پس از تسخير قدرت به : است

  يا خير؟ نياز داردقانون اساسى دولت آينده 

 ى ايرانىبراى سوسياليست هابايد خود خواست  ،چه جواب مثبت باشد چه منفى
بخش عمده اى از كه  ى استكشورايران . باشداز اهميت خاصى برخوردار 

                                                            
2  Constituent Assembly,  Constitutional Convention 
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فقدان حقوق  اط بتبمر مشكالتمطالبات و مشغوليات توده هاى وسيع مردم را 
آيا سوسياليست ها نيز مدافع اين حقوق هستند؟ . دموكراتيك تشكيل مى دهند

خواست هاى اما .  كمتر سوسياليستى پيدا خواهيد كرد كه جواب رد بدهد
نمى توان مدافع يك حق بود در . هستند دموكراتيك مجموعه به هم پيوسته اى

نمى . مخالفت كرد ،صورتى كه با حق ديگرى كه بدون آن اولى نيز معنى ندارد
نمى توان . توان ادعا كرد كه مدافع آزادى بيان هستيم اما با حق تشكل مخالفيم

. گفت از آزادى بيان و تشكل دفاع مى كنيم اما نه با حق تعيين شكل حكومت
. قابل تحقق اندمجلس موسسان زير چتر  فقطدر واقع موكراتيك همه حقوق د

 .اين خواست ها مستلزم تغيير قانون اساسى است همه كردن "قانونى"چرا كه 
پس در واقع موافقت يا مخالفت با اين خواست يعنى موافقت يا مخالفت با كل 

  . "حقوق دموكراتيك"مفهوم 

از طرف ديگر بى توجهى به اين خواست عواقب مبارزاتى مهمى را به دنبال 
قانون اساسى را تغيير  "قانونى"زمانى كه توده ها نتوانند از طرق . خواهد داشت

نبرد براى كه  خواهد بودخواستى  مركزى ترينخواست مجلس موسسان  ،دهند
ورى مثل ايران كه خلع بويژه در كش. خواهد شدمنجر به بحران انقالبى بعدى  آن

اين ديگر نه شعار مخفى شده است،  "جمهورى"يد از مردم تحت پوشش 
در واقع مركزى ترين شعار است كه  "مجلس موسسان"بلكه  "جمهورى"

در شرايط توان ديد كه   به راحتى مى. خواهدشددموكراتيك انقالب ايران 
. است فهمقابل  ى ديگرانقالب ه واسطهفقط ب اين خواستتحقق  ،فعلىمشخص 

درك درستى از در واقع  ،بنابراين آن سوسياليستى كه به اين مساله اهميت ندهد
در جامعه با جنبشى پيرامون همين  عاقبت كه روزىندارد و  استراتژى انقالبى

تحت نقدا  ،چپبشود خواهد ديد كه دقيقا به خاطر همين بى توجهى شعار مواجه 
  . .قرار گرفته است رهبرى نيروهاى بورژوايى

و همه انقالبات مركبى كه  ،پيشين انقالبات بورژوا دموكراتيك كم و بيش همه در
مطالبه قانون اساسى  اند،  اى رخ داده  در عصر سرمايه دارى در كشورهاى حاشيه
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صرفا اى   پس مساله. ه استراس مطالبات مردم قرار گرفت واقع درجديد در
نشان داده است كه در جامعه اى كه تكاليف  تاريخ سه قرن پيش. نظرى نيست

، پرولترىچه انقالب آتى آن بورژوايى باشد چه  ،دموكراتيك حل نشده باشند
 و بسيج كننده شعار مركزى به مى تواندمجلس موسسان  مبارزه براى تشكيل

گره خوردگى تكاليف دورانى بسر مى بريم كه ايران در ما در . شودتبديل انقالب 
دموكراتيك با تكاليف ضد سرمايه دارى شرايط اجتماعى انفجار پذيرى را فراهم 

حتى اگر نخست پيرامون تكاليف راديكال  اى  تودهجنبش هاى ساخته است كه 
  .انقالب سوسياليستى فرا برويند سرعت به مى توانند به ،دموكراتيك آغاز شوند

در نخست در تاريخ  يعنى –است  "دموكراتيك"هر چند خواستى  ،خواستاين 
به  انقالبات بورژوا دموكراتيك مطرح شد و از لحاظ طبقاتى نيز خنثى است و

 بورژوا ختص انقالباتماما  - خودى خود حاكميت سرمايه را زير سوال نمى برد
در پس  ،)لنين( "مساله اصلى انقالب مساله قدرت است" اگر. دموكراتيك نيست

قدرت جديد به يكى ازعمده ترين حوزه  شكلتعيين  فراشدخود  ،انقالبىهر 
. قدرت ى ازقدرت جديد يعنى شكل جديد. هاى نبرد طبقاتى تبديل خواهد شد

 ،سوسياليستى-و چه كارگرى كاپيتاليستى-چه بورژوايى ،در هر انقالبى پس
كه بتواند شكل دولت جديد را تعيين  نهادىيعنى  ،"مجلس موسسان"مساله 

 "شعار توده ها"( در دستور كار قرار خواهد گرفت عملىمساله اى  عنوان به ،كند
بستگى به فرايند جدال نيروهاى انقالبى و ضد  و و به همين اعتبار .)خواهد شد

 .تبديل شود نقطه عطف انقالببه مى تواند خواست مجلس موسسان  ،انقالبى
 ،خصوصيتاين . دشخواهد زده سرنوشت بعدى انقالب رقم همين جاست كه 

  . بر مى خيزدخود امر انقالب  از بلكه مختص انقالبات خاصى نيست

متفاوت كامال بورژوايى و كارگرى  اتتعيين قدرت جديد در انقالب فراشدالبته 
سوسياليستى انقالب . ند  ا  ر دو مشتركه ،فراشداما در ضرورت خود  دبوخواهد 

اما اين جا نيز نهادى  ،با تسخير قدرت توسط طبقه كارگر آغاز خواهد شد
موسس الزم خواهد شد كه قانون اساسى اين دولت جديد كارگرى را مدون 
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ائتالفات و بررسى هر انقالب تاريخى مشخصى نشان خواهد داد كه . سازد
و  چنين نهادىچگونگى تشكيل  پيرامون همواره انقالبىاختالفات اساسى دوران 

انقالب بعدى  خصلتبدين ترتيب  .نداه متمركز شد قدرت آن و ثغور حدود
بدون  –سوسياليستى يا مخلوطى از اين دو  ،دموكراتيك -ايران هر چه كه باشد 

  .  مساله مجلس موسسان در آن نقشى مهم خواهد داشت ،ترديد

كلى و  ريفاتعحتى بر اساس همين  ،خواست مجلس موسسان ،وضوح به پس
بلكه  ،كرد بازپيش پا افتاده اى نيست كه بتوان با دو جمله از سر له ئمس ،اوليه

 بايدجامعه ما سياسى نيروهاى كه  در استراتژى انقالبى كليدىاست مساله اى 
. ندارائه ده پيشنهادى خود در برنامهتوضيح روشنى در باره نقش و جايگاه آن 

ى برنامه ها طبقاتى و مبارزاتىكرد كه سنگ محك خصلت  اثباتحتى مى توان 
اين حتى خود امر بودن يا نبودن  .نهفته استبخش در واقع در همين  آلترناتيو
گوياى هزاران راز استبداد و  يك جريان سياسى مى تواند در برنامه خواست

  . باشددموكراسى 

بى توجهى به اين شعار  و قضاوت كنيدفقط حساب كنيد و در همين ابتداى بحث 
انقالبى -سياسىيك نيروى  ،مثال .يا رد آن مى تواند چه ابعاد مهمى داشته باشد

در  خود تودهاما از همان توده نقش  ،چگونه مى تواند توده را به انقالب فرابخواند
كجا بهتر  مردمىتعيين شكل قدرت بعدى را پنهان نگه دارد؟ و يك نيروى ضد 

پر تاريك داالن هاى در و  پشت مخالفت با مجلس موسسان جز دپنهان خواهد ش
ست كه ا گفتار اين  با اين خواست مساوى با تمخالف ؟از باال پيچ و خم قدرت

شكل قدرت بعدى را تعيين جز شما اما كسان ديگرى  ،توده ها انقالب كنيد"
 كندادعا د نمى توان ،يان تاريخجز افراطى ترين دو رو ىانچه كس؟ !"خواهند كرد

 آن هاتعيين شكل قدرتى كه قرار است اما  ،ندسته ها  رهايى انسانخود خواهان
   ؟استخارج  انسان ها از حوزه مداخله خود ،برساندرا به رهايى 

با شعار مجلس موسسان  ام" دنبا افتخار اعالم مى كن كه ىاتجريان ،بنابراين
حتى در ظاهر  دنمى گوي يعنى يى حركت مى كنندابورژواز ديگاه اگر  ،"!ميمخالف



ويژه سوسياليزم انقالبى   125  

١٣٩۴خرداد     kandokav.com 

اساسا يعنى  ندو اگر سوسياليست ا وافق نيستندبا حق حاكميت مردم مقانونى نيز
و هنگامى كه در نظر مى گيريد كه در ضمن هيچ  .حكومت قانون را قبول ندارند

نه  پس ،دندهنمى ارائه  مخالفتتوضيح اين در نيز اى   قانع كنندهبحث و بررسى 
 نامعلوم و مبهم اپوزيسيوندر  شان جايگاهپس . دموكرات اند نه سوسياليست

  . است

 طرفدارى از صرف ،هر زمانىدر در هر انقالبى و اين البته بدين معنى نيست كه 
 كسى بودن "انقالبى"يا  "مترقى" ،"دموكرات"شعار مجلس موسسان معرف 

 ،مجلس موسسانى چگونه توضيح ،در ضمن ،موسسان بايدخواست مجلس  .باشد
و افقى براى فعاليت هاى آن  اهداف چگونهو  ،براى تشكيل آن انتخاباتى چگونه

بدون  مجلس موسسان شعارى به اهميتاز آن كسى كه . را در بر داشته باشد
مجلس موسسان  مدافع در واقع ،روشن كردن اين چگونگى ها دفاع مى كند

مشروعيت مجلس موسسان براى مقوله اعتبار هدفى جز استفاده از او  ،نيست
هر . ندارد را از باال شده  تعيين و انتصابى هاى قدرت انواع و اقسام بخشيدن به

هم مى تواند  ،بستگى به همين چگونگى ها ،مجلس موسسانمنجمله  ،مجلسى
 واقعا دموكراتيك هم نهادى ،شود مجلس فرمايشى منشيان قلم به مزد استبداد

هاى ضد "دست آورد"يكى از . در تعيين سرنوشت انقالبتوده ها  مشاركتبراى 
 "جمهورى" اثبات كرده ما ايرانيان كه عاقبت ب بودين همانقالب اسالمى دقيقا در 

تر از شكل  ارتجاعى ،استشكل ديگرى از استبداد آسيايى  خود ،در شكل
  . 3سلطنتى

 اى  انهدر هر انقالب ترقى خواهكه ترديدى نيست  واقعيت در اين ،بدين ترتيب
را در دستور كار  شانآزادى انسان ها و مشاركت شان در تعيين سرنوشت  كه

منتخب آنان و قابل عزل توسط و بنابراين  ،متكى بر توده هانهادى بايد  ،دارد
 كهحال اسم آن هر چه ( فراخوانده شود جديد تعيين شكل قدرت براى ،آنان
  . اصل است اين كه مخالف وارد استترديد به آن نيرويى  . )باشد

                                                            
دست آورد از اين لحاظ که دست کم ما ناچار نيستيم دوقرن صبر کنيم تا با   ٣

  !ربى به چنين تجربه اى دست پيدا کنيمھاى بورژوايى غ" جمھورى"ديدن 
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  تجربه انقالب ايران

اما اگر حتى با اين هم نا آشنا . رفته ايمى سياسى فراتر نالفبااز حد البته  تا اينجا
اين سوال . هنوز فراموش نشده استايران  تجربه انقالب قبلىدست كم  ،يمباش
توطئه در فراشد  ،چگونه توانست انقالب را بربايد روحانيت شيعهدستگاه كه 

يك مجلس از تشكيل براى جلوگيرى مخفى انقالب اسالمى  "شوراى"هاى 
شيادان واقعيت چه بود؟ . موسسان واقعى و دموكراتيك توضيح داده مى شود

 افسانه اىعوام فريبى شبكه به كمك  ،سرمايه دارىداخلى و خارجى دولت 
به  ،و گروه هاى ضربت لومپنى زور كميته هاى نظامى مخفىو به  "يتروحان"

ضرورت به بهانه  سپستا بتوانند  نددرفراندومى نمايشى برگزار كرسرعت 
آيا . ندنجلوگيرى ك مردم واقعى از تشكيل مجلس موسسان "خبرگان"مجلس 

يك سر  ،يك سر در ارتش ،يك سردر ساواك( "چند سر" همان كميته مخفى
به همين وسيله قدرت   ...) يك سر در ،قميك سر در ،يك سر دربازار ،سيادر

نكرد؟ امروزه ديگر براى هر مفسر پيش پا افتاده انقالب ايران  "قانونى"خود را 
 انقالبى نسبت به همين مساله مترقى و بى تفاوتى نيروهاىنيز روشن است كه 

  . يكى از داليل عمده پيروزى سريع ضد انقالب بود

 تحمال ،ىانقالب در هر ،داد  نشان در تاريخ يك بار ديگرانقالب ايران  ،قعدر وا
خود انقالب آغاز  دموكراتيكآوردهاى   حمله به دست با هموارهانقالب   ضد

  مى ها تودهدموكراتيك است كه  چرا كه فقط به پشتوانه همين حقوق. شد  خواهد

در شعارهاى ضد  ما نيز انقالب  ضد. مقاومت كنند ضد انقالبتوانند در برابر 
ضد ضد سرمايه دارى و ه اصطالح جريانات ب تماماز  جهانىطاغوت و استكبار

اول بعد از  روزاما از همان  ،راديكال تر بود طرفدار چين يا شوروى ستىامپريالي
چگونه از مداخله مردم در تعيين شكل حكومت  بود كهاين ست به كار قيام د

چه انقالب بعدى نيز بالواسطه به تسخير قدرت توسط   چنان .كند  جلوگيرى
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 ىمركزتوطئه مساله چگونگى تعيين قدرت مجددا به  ،نيروهاى انقالبى نينجامد
  .   شدخوهد ضد انقالب تبديل 

توطئه رفراندوم جمهورى  عليهنه تنها  سياسى آن دوران جريانات بسيارى از
كه  نه تنها براى تشكيل مجلس موسسان مبارزه نكردند ،اسالمى مبارزه نكردند

از عقب افتادگى نيروهاى . دندمعرفى كرنيز  ابراى مجلس خبرگان آن كانديد
بورژوايى در ايران همين بس كه تنها نيرويى كه از خواست مجلس موسسان 
دفاع كرد، جبهه ملى بود، آن هم پس از اينكه در تقسيم قدرت از باال سهمى 

  . ت نكرددرياف

مشروعيت خود را از خواست مجلس موسسان  ،سرنگونى رژيم خواستامروزه 
خود را امروزه اى كه استبداد سياه قرون وسطايى  همان توده. دكنمى  اتخاذ

 خواهان تشكيل مجلسىمى تواند  پس قانونا نيز ،قلمداد مى كندآن  "نماينده"
 رژيمى كهدر واقع . تعيين كند راين نماينده بعدى يشكل تعآن  بواسطهكه شود 

نمى تواند خواست تشكيل مجلس موسسان توسط همان  ،است جمهوريتمدعى 
به اين . مگر رژيمى كه خود غير قانونى است ،اعالم كند "غير قانونى"مردم را 

چرا  .خواهد بودايران  آينده شعار مجلس موسسان شعار مركزى انقالب ،معنى
را در دستور روز قرار انقالب   سرنگونى ضدبحران انقالبى در آينده گونه هر  كه

و در چنين كارزارى انتصاب قدرت جديدى از باال بدون آن كه توده . خواهد داد
انقالبى فرصت حتى بحث شكل آن را داشته باشد، يعنى سركوب همه دست 

كدام نيروى كه كنيم ريف تعاگر بخواهيم در يك جمله  پس.  آوردهاى انقالب
 ،بگوييمبايد   ،است نيرويى مبارز و مترقى ،امروز و اكنون ،مادر جامعه  سياسى 

شعار و نه در كه  آن نيرويى، قبل از حتى اعالم اردوى طبقاتى، قبل از هر چيز
يعنى  ،واقعى براى تشكيل مجلس موسسان ،و فعاليت بلكه در عمل ،گفتار

مبارزه مى  ،توده ها وسطتو قابل عزل  و متكى بر توده ها دموكراتيكمجلسى 
  .كند
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مدال دادن يا ندادن به محافل و گروه هاى نه هدف از سنجيدن اين شعار اما 
تكاليف تعيين سياسى بلكه روشن كردن ماهيت جنبش هاى موجود اعتراضى و 

طبقه كارگر ايران هنگامى در . در مبارزات سياسى آينده است طبقات اجتماعى
پيروز خواهد شد كه رهبرى مبارزه براى خواست هاى دموكراتيك  انقالب آينده

اين خواست مجلس موسسان در سرلوحه . را نيز نقدا در دست داشته باشد
مجلس خواست پس چنانچه اين طبقه از همين امروز . مجموعه از خواست هاست

همانند انقالب  ،نيز در انقالب بعدى ،موسسان را به خواست خود تبديل نكند
مساله سياسى  مهمترين. نقشى در تعيين سرنوشت آن نخواهد داشت ،قبلى

شدن  "سياسى"پس  ،غير قانونى بودن رژيم حاكم است ،جامعه ماامروز 
  . مبارزات كارگرى نيز معنايى جز مبارزه براى مجلس موسسان ندارد

  

  انقالبات بورژوايى و سوسياليستى

نخست در  در تاريخ اين مجلسبا طبقات چيست؟ موسسان ارتباط مجلس اما 
نه به اين دليل كه مجلس موسسان ذاتا . انقالبات بورژوا دموكراتيك پديدار شد

انقالبات دموكراتيك اولين انقالبات بورژوايى است بلكه صرفا به اين دليل كه 
به ارگان رهبرى  به سرعتدر انقالب فرانسه اين مجلس . بودندمعاصر تاريخ 

. برداشت ماركس از اين پديده جالب و قابل گوشزد است. الب تبديل شدانق
يكى در ارتباط با  ،استفاده مى كند "انقالب مداوم"به دو شكل از مقوله  ،ماركس

 جمعبندىدر ارتباط با اولى . آلمان 1848و ديگرى انقالب   انقالب كبير فرانسه
را  انقالب ،انقالبى اقدامات خود فراشدفرانسه  در انقالبكه  بودماركس اين 

، و خترا الزم مى سا بعدى راديكال تر اقدامچرا كه هر اقدامى  ،كرد مى پيگير تر
در راس جنبش  بورژوايىهاى راديكال تر   اليه تر مى شد راديكالهر چه اقدامات 

 اليه هاىانتقال قدرت به و اين راديكاليزاسيون در آن نهادى كه  .گرفت  قرار مى
 اين .مجلس موسسان بود ،ايفا كردرا  كننده رهبرىموثر و نقش  راديكال تر

به ارگان مقاومت توده انقالبى  نه تنها كار را با سلطنت يك سره كرد كهمجلس 
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ژاكوبينيزم خود محصول اين . كار بورژوازى تبديل شد  سازشهاى   در مقابل اليه
در مباحثات راديكال در مجلس مشوق اقدامات انقالبى توده ها . مقاومت بود

براى در هم  ى بوداى موثر  وسيلهدر خارج بود و راديكاليزم توده ها خارج 
  . شكستن مقاومت نمايندگان راست در مجلس

 1917ادبيات سياسى ايرانى اما بيش تر به تجربه مجلس موسسان در انقالب 
اى   تجربهدر انقالب روسيه توسط بلشويك ها  تحقق آن . روسيه پرداخته است

همين درك و تفسيربسيارى از مشكالت امروزه ما در ماركسيزم نيز به  .بودمنفى 
طوالنى مبارزات  در خود دورهاما نبايد فراموش كرد كه  .گردد  مى  برتجربه  
نقش مهمى در بسيج توده ها و جلب شان به  شعار مجلس موسسان ،انقالبى

هر چند كه در حرف روسيه بورژوازى . ايفا كرد انقالبى سوسيال دموكراسى
در باره حقوق و قدرت  محتوىبى كلى و هرگز از حد توضيحات  ،مدافع آن بود

حتى هنگامى كه  - موافقت نكردتشكيل آن  با در عمل هرگز آن فراتر نرفت و
به بهانه هاى گوناگون از تشكيل آن  فوريه به قدرت رسيده بودبعد از انقالب 
در واقع تاريخ فقط دو مجلس موسسان واقعا منتخب را تجربه  .خوددارى كرد

  .كرده است، در انقالب فرانسه و روسيه

كه  خواستى همانيعنى  ،انقالب سوسياليستى اكتبر اصلى شعار ،از يك لحاظ
ى پتروگراد و مسكو مبنى بر هاتصميم شورا اعتصاب عمومى و منجر بهعاقبت 

تمام قدرت به "نه  شعار مجلس موسسان بود ،قيام مسلحانه و تسخير قدرت شد
ت به تمام قدر"شعار  ،بلشويك هاسركوب و ژوييه شكست پس از . "شوراها
ها از ژوييه به بعد از طرح آن خوددارى مى   خود بلشويك. از رونق افتاد "شوراها
در دست شعار مجلس موسسان وسيله اى شد اما كمتر از دو ماه بعد  .كردند

هنگامى كه  1917 در سپتامبر. براى طرح مجدد  مساله قدرتبلشويك ها 
 ،به تعويق انداخت مجددا انتخابات مجلس موسسان را ،حكومت كرنسكى

اين  تاد نبگير در دست ا خواستند كه پس خود قدرت راهبلشويك ها از شورا
حتى حوادث بعدى كه منجر به تعطيل آن شد از  ،بنابراين. دنمجلس را فرا خوان
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توسط  شكل تشكيل و تعطيل آن. مثبت يا منفى ،نمى كاهدخود شعاراهميت 
  .ندا  اما از مسائل مورد بحث بلشويك ها

 اين انقالب اگر بخواهد پيروز شود بايد. شروع كنيم ايران آينده انقالباول از 
انقالبى كه طبقه كارگر و  ،تبديل شودسوسياليستى  ىانقالببه همانند انقالب اكتبر 

زحمتكشان را به قدرت برساند، تكاليف به تعويق افتاده دموكراتيك در ايران را 
برطرف سازد، از بورژوازى خلع يد كند و انتقال به جامعه سوسياليستى را آغاز 

اگر قرار است در باره پس . دولتى كارگرى باشد بايددولت بعدى  پس. 4كند
در  بايددر انقالب ايران نظرى فرموله كنيم مجلس موسسان نقش خصلت يا 

اين بدين معنى است كه  .توضيح داده شودقدرت كارگرى ارتباط با استراتژى 
همگى  ،اهداف آن و حدود وظايف آن ،نحوه تشكيل آن ،مفهوم مجلس موسسان

به انتقال به سوسياليزم بنا شده باشند دولت كارگرى و  با ضرورياتبايد درانطباق 
عبارت ساده تر، ما مجلس موسسانى الزم داريم با محتواى سوسياليستى و نه 

  . بورژوايى

كه  نيستمساله بر سر اين  در ايران از ديدگاه برنامه سوسياليستى ،بنابراين
و همين جا بايد . بلكه كدام شكل از مجلس موسسان ،مجلس موسسان آرى يا نه

يكى از بزرگترين . ايران با انقالب اكتبر برجسته شودآينده  نقطه تمايز انقالب
ن بود كه هميمسائل در ارتباط با مجلس موسسان در انقالب روسيه دقيقا در 

انقالبات در  نوع بورژوايى آنبه  از مجلس موسسان برداشت بلشويك ها
هنگامى كه بلشويك ها در برنامه خود از مجلس . محدود مى شداتيك دموكر

بعد از تزهاى . موسسان صحبت مى كردند چنين مجلسى را در مد نظر داشتند
كنار گذاشتن فرمول ديكتاتورى دموكراتيك توسط بلشويك ها اما   آوريل لنين و

نقالب بعد از ابلشويك ها . پيشنهادى تغيير نكرد مجلس موسسانماهيت 
كه اگر فرمول ديكتاتورى  ى را فراخواندندمجلسنوع همان سوسياليستى اكتبر 

  . تشكيل مى شدهمان بايد  اعين ،دموكراتيك نيز تحقق پيدا مى كرد
                                                            

براى بحث استراتژى انقالبى به مقاله مارکسيز و استراتژى انقالبى در ھمين   ٤
  . شماره رجوع کنيد
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 استراتژى انقالبى در ايران استراتژى انقالب كارگرى است با تكاليف مركب
كاليف دموكراتيك ى تيبورژوادولت بدون سرنگونى . دموكراتيك و سوسياليستى

د شد و بدون حل تكاليف دموكراتيك اقدامات ضد سرمايه دارى موثر نحل نخواه
در دموكراتيك به تعويق افتاده تكاليف  حتىپس ديگر نمى توان . د بودننخواه

  آن طور درك كرد كه در انقالبات بورژوا دموكراتيك فهميده مى اين تركيب را

مجلس موسسانى كه دولت كارگرى بايد فرا بخواند نه در شكل نه در . شد
در  روسيهتجربه  نقد. ى است كه بلشويك ها فرا خواندندمجلسمحتوى شبيه آن 

بلكه اين كه  ،اين نيست كه چرا بلشويك ها مجلس موسسان را تعطيل كردند
كه مجلس موسسانى  ،فراموش نشود -چرا آن چنان مجلسى را فرا خواندند 

هاى آن قبل از   شده  كانديدا  نحوه انتخاب آن و حتى ليست تائيد ،شكل آن
 .تنظيم شده بودانقالب اكتبر و توسط كميسيونى منتصب حكومت كرنسكى 

توسط انتخاب كنندگان را به حتى اصل قابل عزل بودن نمايندگان مجلسى كه 
  .  رسميت نمى شناخت

  

  اپوزيسيون راست

اساسا اصل قضيه  ايرانى فعلى اپوزيسيون نظر مى رسد  به باالاما عليرغم بديهيات 
نمى توان توقع  البته ايران مفلوك و عقب افتاده از بورژوازى .است  درك نكردهرا 

 نيز حتى هنگامى كه در حرف ،داشت نهادى چون مجلس موسسان را درك كند
 كوچكترينايرانى  ليبراليزمكسى از قهرمانان بورژوا  كمتر تا كنون. بپذيرد

بورژوازى ايران  .اين خواست نشان داده است طبعاتوجهى به اهميت اين مساله و 
هرگز جز اين نبوده و دست . باال اميدى به حفظ قدرت ندارد ازجز در بند و بست 

به مثابه  ،حزب مشروطه. كم در عمر من و شما نيز هرگز چنين نخواهد شد
 شاه الهىبزك كارى  سه دههبعد از  ،از قدرت بزرگترين تجمع بورژوازى خارج

مى عاقبت همان را پيشنهاد  ،هاليوودى "سىدموكرا" مبلغ تمام بنياد هاى در ها
يعنى  ،"مبا راى مرد" ،اول. ،كه رهبران جمهورى اسالمى نقدا انجام داده اند دهد
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سپس  ،دشخواهد  تعيين ،"سلطنت مشروطه"يعنى  ،شكل حكومت ،رفراندوم
تشكيل خواهد شد كه  )زير منويات امپرياليزم آمريكاقاعدتا (مجلس موسسانى 

از مجلس موسسان ذاتا  21قرن  درك بورژوازى. را تنظيم كند آنقانون اساسى 
   .برود قلم به دستور فراتر منشيانمجلس همان از نمى تواند 

تر از مشروطه خواه نيز فراوان  "راديكال"دموكرات ما  ه خواهد شدگفتالبته 
هاى گوناگون  "اتحاد" ،آن چه ما فراوان داريم البته منشورهاى گوناگون. داريم

ها  آناما  ،بعدى است "دموكراتيك"و دستور العمل هاى گوناگون براى حكومت 
به  برچسب مورد عالقه خود اضافه كردنخواست واقعا چيزى جز تا كنون  نيز

موكراتيك خود فراشد اعتراض به ماهيت غير د. ليست رفراندوم ارائه نداده اند
نيز به  دموكراتيك سبز و و سكوالر و جمهورى الئيكاگر  – نيسترفراندوم 

  .استراضى  نيز "راديكال" اپوزيسيون بورژوايى ،ليست رفراندوم اضافه شود

به شكل برنامه  در جامعه سياسى ما چه امروزه واقعيت اين است كه آن ،بعالوه 
نه مناسبتى با  ،حكومتى ارائه مى شود هاىآلترناتيوبه مثابه  و هاى بورژوا ليبرال

زنده بورژوازى مشخص  هاى  اليههيچ يك از  !دنياى امكانات دارد و نه ارتباطات
رياتى به دنبال ظنه بخاطر چنين ناست و   رسيدهچنين نظرياتى به فعال ايرانى نه و 

مبين اميال و آرزوهاى  صرفادموكراتيك  اين برنامه هاى رنگارنگ. كسى مى رود
   .اند  گرايش ها و محافل خرده بورژوايى ايران

از ميان  ،ليبراليزمبورژوا  "تئوريك"جالب اين جاست كه اتفاقا اغلب سر شناسان 
همان كسانى كه تا ديروز پرولتاريا را به  .هاى سابق بيرون آمده اند "كمونيست"

هدايت مى كردند اكنون محدود كردن خواست هاى خود به انقالب دموكراتيك 
 خود شايداين . خود صندلى هاى خالى بورژوازى در اين انقالب را پر كرده اند

خرده  "ماركسيزم"اوج تعالى كه  باشداثبات اين قضيه  مداركبهترين يكى از 
همان طور كه اين طيف . نخواهد بودليبراليزم امپرياليستى  يزى جزچبورژوايى 

. خواهند كردبيعت كرد در انقالب بعدى نيز با عمو سام  "امام"در انقالب قبلى با 
لوكس و مدرن يهوده نيست كه در بازار گرم انواع و اقسام جمهورى هاى ب
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خبرى آينده عاقبت از نقش مردم در تعيين شكل حكومت  ،پيشنهادى اين طيف
  . نيست

 )حتى به معناى بورژوايى كلمه( "حاكميت مردم"آيا دموكراتيك ترين شكل از 
تعيين كنند؟ از موارد خود اين مردم شكل حاكميت را نيز خود در اين نيست كه 

ژوا بورحتى در  ،جدى نبودن اين جريانات براى اثباتبسيار محكمه پسند 
يكى دقيقا همين مسكوت گذاردن مساله مجلس موسسان  ،شان  دموكرات بودن

نبايد در مقابل هر انتخاباتى كه رژيم حاضر  "اپوزيسيون دموكرات"آيا . است
به توده ها مبنى  خود بزرگ بينانههاى  دستور عملبه جاى اين  ،كند  برگزار مى

مجلس  تشكيل ضرورت و غيرقانونى بودن كل رژيم ،تحريمشركت يا  بر
  كند؟  و ترويج موسسان را تبليغ

هر كدام ده ها دليل صغير و كبير  موجود ده ها جريان جمهورى خواه ،تا به امروز
اند اما از اين كه پس از   براى توجيه وجود خود متمايز از ديگران ارائه داده

 توده ها مورد بحث و نظر سنجى سرنگونى وضع موجود همين وجوه تمايز چگونه
اگر اختالفات بين اين جريانات به اصطالح  .خبرى نيست ،گرفت  قرار خواهد

آيا يك ناظر بى طرف نبايد  ،خالصه مى شود ىبه شكل حكومت "دموكراتيك"
چندين بحث و سند در باره بايد هر كدام توقع داشته باشد كه پس تا كنون 

در آن مردم كه  نهادىتشكيل آن يعنى  ،اين مشكل "دموكراتيك" چگونگى رفع
 ،چيزى پيدا كرديدشما اگر د؟ نده باشداارائه  ،بتوانند اين اختالفات را حل كنند

  ! ديگران را نيز مطلع سازيد

  

  اپوزيسيون چپ

 بسيارى از نيروهاى به اصطالح سوسياليستىاما چرا  ،عذر بورژوازى موجه است
  به اين سكوت غالبا ؟اندله مجلس موسسان را مسكوت گذاشته ئما نيز مس جامعه
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 "بورژوايى" يا "تىپارلمانتاريس" كه اين مجلس قبيلاين از  هايى  كمك برچسب
بر اساس همان تعريف ابتدايى در باال اشاره شد كه حتى  .شود  توجيه مى ،است

دولت . تا چه اندازه بى معنى است ايرادروشن است كه اين  "موسسان"مفهوم 
كارگرى نيز مانند دولت بورژوايى نيازمند قانون اساسى است و اين قانون عاقبت 

بنابراين آن كسى . بايد در نهادى كه به همين منظور فراخوانده شده تدوين شود
 نهاد مى تواند بگويد مجلس موسسان بورژوايى است كه نخست نشان داده باشد

عين اين كه بگوييم دموكراسى بورژوايى . رى چگونه خواهد بودموسسان كارگ
 ،تقريبا بدون استثنا. است قبل از اين كه خود بدانيم مفهوم كارگرى آن چيست

  تمام جرياناتى كه شعار مجلس موسسان را به بهانه بورژوايى بودن آن رد مى

يستى آن خود همان هايى هستند كه تدوين قانون اساسى به شكل سوسيال ،كنند
  . به ضرورت آن نيز آگاه نيستند ،حتى بدتر. را نيز رد كرده اند

آيا نبايد در افشاى اين  ،است "بورژوايى"حتى اگر بپذيريم و اما چرا سكوت؟ 
قلم فرسايى  ،پديده كه مى تواند در دل يك انقالب به خطر عمده تبديل شود

مصمم اند در امر به معروف كوتاهى  بسيار اما آن ها كه در نهى از منكركنيم؟ 
ذات ضد  معموال فقطافشاى مجلس موسسان حرافى زياد در چرا كه . خواهند كرد

در واقع خود برچسب و سكوت با پس . سازد  مىبرمال دموكراتيك افشا كننده را 
    .خالص مى كنند را از زير بار توضيح

 ،اشاره كرد ،است در چپ ايران اناين نقص مسبب كه ريشهمى توان به هزاران 
احزاب و گروه هايى . شدذره بين بااما واقعيت آشكار تر از آن است كه نياز به 

از نظرياتى  )البته با استثنائات نادر(اند على العموم   كه تحت اين نام فعاليت كرده
كوچكترين قرابتى با كه  )مى كنند و بسيارى هنوز هم( كردند  دنباله روى مى

هر چند بسيارى . ضد دموكراتيك است عميقاسوسياليزم ماركسيستى ندارد و 
يا اين گذشته را كتمان مى كنند و يا با به فراموشى سپردن آن تصور مى  امروزه

 گذشته باز و صد بار ديگر بايد تكرار كرد ،كنند از بند آن خالص شده اند
در  روسى "رسمى"عمدتا چيزى جز ماركسيزم  "ماركسيزم ايرانى" تئوريك
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 عقب افتاده اى براى ايدئولوژىيعنى  .لينى نبوده استادوران ديكتاتورى است
هر چند عده اى يا حتى . پس از شكست انقالب اكتبر توجيه ديكتاتورى پليسى

اين  ،برش كنندمبارزه خود در عمل و در جرياناتى توانسته باشند از اين گذشته 
 نشده بند ناف ايدئولوژيك برش همزمان شامل اغلب از آن جا كه اام برش

   .كافى بوده است نه پايدار و هرگز نه

مخالفت با مجلس . استالينيزم اين جا به مثابه يك ناسزا بكار گرفته نمى شود
 ،به شكل مشخصى كه نيروهاى چپ در ايران با آن مخالفت مى كنند ،موسسان

روسيه حذف توده ها استالينيستى در  رژيم اصلى نتيجه. ريشه در استالينيزم دارد
پشت مقوالتى از  بايددموكراتيك   براى پوشاندن اين ماهيت ضد. از قدرت بود

هزاران صفت پر طمطراق و يا  "طبقه كارگر حزب پيشگام انقالبىرهبرى " قبيل
فعال كارى به ماهيت تاريخى ضد انقالبى استالينيزم در روسيه و  ،ديگر پنهان شد

چيزى جز  استالينيزم ،سياسىاز لحاظ تئورى  ،اما. جهان كارى نداشته باشيم
در يك جمله   .ديكتاتورى تك حزبى ،يعنى. نيست "از ما بهتران"قدرت پذيرش 

از  ايرادمن ايراد ندارم بلكه  ،من را انتخاب نكنند "مردم"يعنى اگر استالينيزم 
 را "سركش" مردمهر مستبدى . نيستند "مردم واقعى" ،يا آن مردم ،مردم است

  . خواهد كرد حذف نيز "مردم"خود تعريف رسمى  از

در اين . نزند خود مشكوك است پيشواكه مهر تاييد بر نماينده آن نهاد توده اى 
مى تواند با تهمت و افتراى حزبى از طبقه  ديدگاه حتى بخشى از خود طبقه كارگر

در جواب معترضين كارگرى همواره گفته مى شد اين ها . شود "اخراج"نيز 
را  "قدرت انقالبى"طبعا آن نيرويى كه  پس. اند "خرده بورژوا در لباس كارگر"

ل ئقا نيز نقشى براى مجلس موسسان ،دحزبى يكسان مى گيرتك با ديكتاتورى 
جريانات مخالف شعار چرا همه  !كنيد لحساب كنيد و كنترخود . نخواهد شد

، در همان هايى هستند كه مخالف آزادى احزاب انددر ضمن مجلس موسسان 
لف حق گرايش اند و از اطالق هيچ گونه تهمت و افتراى اداخل حزب خود مخ

  ؟شنيع به مخالفين نظرى خوددارى نمى كنند
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موسسان به دليل تجربه منفى آن در انقالب مخالفت استالينيزم با شعار مجلس 
در  اى تحريف شده از آن تجربه  با تبليغ نسخه استالينيزم بلكه ،روسيه نيست

مخالفت خود با اصل دموكراتيك تعيين شكل دولت از پايين را پنهان مى  واقع
بلشويك ها آن مجلس موسسان مشخص در روسيه را تعطيل كردند اما . كند

استالينيزم و بخش دنباله . نداشتنددموكراتيك آن  خود اصل هرگز مخالفتى با
  .ضد دموكراتيك اندروى آن در چپ ايرانى ذاتا  

  

  طفره روى در مواضع

و پشتك واروهاى متعدد براى مخفى متفاوت جريانات متفاوت  سليقه هاىاگر 
فرط گاه از  آن چه  به جا مى ماندرا كنار بگذاريم اين طيف  كردن اميال واقعى

صغرا از  هايى مثالمثال به . تا برنامه انقالبى دى نزديك تر استتراژ  به مضحكى
بداد با استتار است تا به فنكنيد نگاه  هاى چپ ما "سازمان"يكى از  هاى و كبرا

  :جمالت انقالبى آشنا شويد

 كه است پارلماني جمهوري آن شكل ترين دمكراتيك كه بورژوايي دولت"

 سركوب و ستمگري ابزار است، گرفته قرار موسسان مجلس آن تارك بر

 رهايي وسيله تواندنمي لذا .است كارگر طبقه اسارت براي دارسرمايه طبقه

 جاي به و شكند درهم را دولتي دستگاه اين بايد كارگر طبقه .باشد پرولتاريا

  5".مستقرسازد را شورايي حكومت و شورايي دولت آن

دولت  "تارك"مجلس موسسان بر  ،اوال. ديسياسى دقت كن احكامبه  نخست
 ،دولت بورژوا ابزار خشونت قانونى سرمايه دارى است. بورژوايى قرار ندارد

 حتى در شكل .نيست وسركوب زور دستگاهآن چيزى جز  "تارك"بنابراين در 
كه  موقتىمجلس موسسان مجلسى است قبال اشاره شد،  ،ثانيا. پارلمانى جمهورى

                                                            
  .از برنامه فداييان اقليت  ٥
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نيست  دائمى ىنهاد اساسا بنابراين. قانون اساسى تعطيل مى شودپس از تدوين 
 "تاسيس"نهاد هايى را  بايد اين مجلس خود .كه در راس قدرت دولتى قرار گيرد

مى توان گفت دولت  .مجلس دائمى يكمثال  ،كه قدرت را اعمال كنند كند
 ،سسانبورژوايى ابزار سركوب طبقه كارگر است اما نمى توان گفت مجلس مو 

 .ابزار سركوب است ،حتى مجلس موسسانى كه به يك دولت بورژوا راى دهد
به پخت و هل الچون توليد زهر هاين گفتار به همان حد مسخره است كه بگوييم 

  .پز نياز دارد پس پخت و پز كشنده است

تنها ) جمالتى مشابه در برنامه هاى ديگر سازمان هاو ( ،دانشمندانه عبارت اين و
است كه در برنامه يك سازمان مدعى رهبرى انقالب در باره مجلس حرفى 

اگر دقت كنيد مى بينيد اين عبارت نيز كامال بى ربط . است موسسان گفته شده
به هر حال دولت . در مفهوم جمله اثرى نمى داشت ،اگر  گفته نمى شد. است

وسيله رهايى پرولتاريا نيست حال چه مجلس موسسان خوب باشد چه  يىبورژوا
 "اثبات"نهاد هاى دائمى قدرت بورژوايى يك نهاد موقتى با مقايسه  ه كمكب! بد

بد  پس ،ان هاى قدرت بورژوايى استگاز ار مجلس موسسانپس  ه اندكرد
  ! شورايى بهتر است قدرتچرا كه  ،است

اما دو قرن بعد . است يا اشتباهات لپىنادانى  يا اين خزعبالت مى توان گفت علت
بى معنى و عبارت اين . از انقالب فرانسه اين نادانى فقط مى تواند آگاهانه باشد

مجبور نباشند حتى در رابطه با  كه مى شودذكر فقط به اين دليل  مضحك
ارائه  حكومت از پائين شكلتعيين نحوه  بارهتوضيحى در نيز  "حكومت شورايى"

اختصاص  "قانون اساسى حكومت شورايى"در اين برنامه حتى بخشى به . دهند
اما اين كه اساسى نياز است  يعنى دست كم مى دانند كه به يك قانون  ،داده شده

مسكوت  ،همين قانون اساسى را تدوين كرده اندو چگونه مردم در چه نهادى 
  . است

كه خود نقدا قانون اساسى  نيرويىدر خوش بينانه ترين تلقى اگر  ،بنابراين
 ،حكومت آينده را تدوين كرده است و در تبليغاتش از آن نقل قول نيز مى كند
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و يا هر روز  خودساخته "قانون اساسى"به زور همان  ،قدرت را در دست گيرد
. را توجيه خواهد كرد ديكتاتورى تك حزبى  ،اراده كند هر قانون ديگرى كه

مساله حاكميت مردم خالصه نمى  پاسخ صريح به رفتن ازماجرا اما صرفا به طفره 
دليل . تر است گوياحتى  "حكومت شورايى"توضيحات برنامه در باره خود  ،شود

اين  .شورا شكل بهترى استباشد كه اين نمى تواند مخالفت با مجلس موسسان 
مجلس موسسان مى . نيستند كه با يكديگر مقايسه شوند نهادهاى مشابهىدو 
 ىحكومتبه پس از بحث و مشورت  همداشته باشد و  "شورايى" ىشكل همد توان

در ماهيت انسان  آن نيست و ساختمان در اسم مجلسماهيت . دى دهشورايى را
به صرف اين كه  "شورا"به همين معنى نيز  . هايى است كه در آن جمع مى شوند

ى اتوضيح داد محتو نخست بايد. شورا نام دارد وسيله رهايى پرولتاريا نخواهد شد
  . آن چيست و منشا قدرت خود طبقه كارگر در آن كدام است

دموكراسى در شورا نه قدرت طبقه كارگر را قبول دارد و نه در واقع  اما استالينيزم
هنگامى كه يك استالينيست مى گويد من به حكومت شورايى اعتقاد دارم  .را ها

اين جا ديگر جايى . را بپذيرد يعنى حكومت شوراهايى كه ديكتاتورى حزب من
در تمام طول  شوروى در روسيه "شورا"در كدام  ،براى جر و بحث سياسى نيست

  انتخاباتى آزاد صورت گرفت؟ حتى يك بار ،استالينيستى هاى  بقاى رژيم

 دقت كنيم مجددا به عبارت باالتمام شواهد باال را ناديده بگيريم و با نيتى پاك اما 
دولت  فرموده شده  .را در يابيم "ى ترالع"اين شوراهاى واقعى  ماهيت تا

دولت شورايى و " بايد پس ،بورژوايى نمى تواند وسيله رهايى پرولتاريا باشد
و هم  "دولت"چرا هم اما چرا هر دو؟ . تشكيل داد "حكومت شورايى

با ماهيت طبقاتى مشخص مى اساسا دولت شورايى يعنى چه؟ دولت ؟ "حكومت"
  . شود نه شكل آن

در  طبقاتى است مجموعه نهاد هاى قدرت "دولت"از  منظور ،در ماركسيزم
. 6به رژيم سياسى يا شكل اعمال قدرت اشاره مى كند "حكومت"صورتى كه 

                                                            
6  State, Government 
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مختلف نبرد طبقاتى  حلاست و به تناسب قواى مرتر اوال گذرامحكومت مع
كه  اتكا داردو به نهادهايى پايدار تر است دولت ورتى كه صوابسته است در 

دولت  ،بدين ترتيب. تضمين كنند اى تاريخى  براى دوره نند سلطه طبقاتى راتواب
هم  ،فاشيستى داشته باشد نظامى يااز شكل  ىبورژوايى مى تواند هم حكومت

تنها  ،پس در چارچوب اين برداشت. ليبرالى دموكراسى و جمهورى پارلمانى
 "وسيله رهايى پرولتاريا"بگويند تنها  اين باشد كه ستعبارت درست مى توان

ماهيت طبقاتى  پس چرا ،پرسيدنى است. و حكومت شورايى است كارگرى دولت
سوال پيدا ساده ترين پاسخى به اين ؟ مخفى شده است "شورايىدولت "اين 

ين دليل همبه دقيقا  "تردستى"از اين اين جا نيز مجددا  چرا كه ،نخواهيد كرد
  . ماهيت طبقاتى دولت مخفى شوداستفاده شده كه  

رهايى  مذمت سرمايه دارى و ضرورت پس از همه عبارات پر طمطراق در باب
 شيوه به اكنون هم داريسرمايه ...ايران در"كه   پس از تاكيد براين ،پرولتاريا

در هم شكستن " ضرورتاصرار برپس از  و ،"است شده تبديل مسلط توليد
نه سخنى از  آينده انقالب درمطابق اين برنامه در واقع  ،"ماشين دولتى بورژوايى

 وابستگي سبب به" : مى نويسند. و نه سوسياليزم در  ميان استكارگرى  دولت

 سر بر ايعمده موانع كه داريسرمايه ماقبل نظامات متعدد بقاياي و اقتصادي

 پرولتاريا طبقاتي مبارزه جانبه همه و كامل بسط و اقتصادي پيشرفت راه

مي اعمال مردم هايتوده از تن هاميليون بر كه سياسي ستم شوند،مي محسوب
 ناآگاهي در را مردم وسيع توده كه ايگسيخته عنان و عريان ديكتاتوري و شود

 بالواسطه و فوري هدف تواندنمي ايران پرولتارياي است، داشته نگاه اسارت و

  ".قراردهد سوسياليستي انقالب را خود

يا  "وابستگى"كه چرا اين معما و فعال به  -دقت كنيدعالم سوز  "استدالل"به 
دگى پرولتاريا مى شود كارى انظامات ماقبل سرمايه دارى باعث عدم آم "بقاياى"

 ؛استمجلس موسسان بد است زيرا كه بورژوايى و پارلمانتاريستى  :نداشته باشيم
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تنها راه رهايى پرولتاريا  در هم شكستن ماشين دولتى بورژوازى و استقرار 
 را آمادگى انقالب سوسياليستى فعال اما پرولتارياى ايران ؛قدرت كارگرى است

فقط به اين ند؟ داين صغرا و كبراها عاقبت به چه دردى مى خور ؟...پس ؛ندارد
و اين جاست كه اهميت اين  !كننددرد كه رد كردن مجلس موسسان را آرايش 

دولتى كه كارگرى نيست اما : را مى توان فهميددولت مجهول الهويه كشف بزرگ 
ايده آل شورايى كه سهل است  ،باشداما دولتى كه كارگرى ن! شورايى است

و نه گذار  خورد  درد پرولتاريا خواهد  بهنه  ،نيز كه باشد روزگاربهشتى و افسانه 
با نه حتى سلب حق حاكميت از مردم  پس. كرد  تسهيل خواهد به سوسياليزم را

  !  خواهند شد "جبران"در اسم  كه با شوراها  كارگرىواقعا ى شوراها

كه چونان كيميايى  ،"شورايى"و  غير پارلمانتاريستى و اما اين شكل عاليتر
را به تنها وسيله رهايى  غير پرولترىجادويى مس را طال مى كند و دولت 

  چيست؟  ،پرولتاريا مبدل مى سازد

هنگامى كه فرقه كوچكى كه تمام طول و عرضش در يك باجه تلفن جاى مى  ،مثال
از آيا اين شورا  ،تحريريه مى نامد "شوراى"هيات تحريريه نشريه خود را  ،گيرد
شوراى "اين شورا با مثال  تفاوت ياو است؟  "دولت شورايى" هاىهمان شورانوع 

ديگرى و  است و انقالبى چرا يكى شوراچيست؟  "فرماندهى سپاه پاسداران
همان طور كه مجلس فرمايشى واليت  ،به هر تجمعى مى توان گفت شورانيست؟ 

چگونه  مبنابراين اگر توضيح ندهي. اسالمى نام دارد "شوراى"نيز مجلس  فقيه
  .را نيز مى توان شورا ناميدزندان اوين  شكنجه گران ىتيمجلسات  ،شورايى

بخصوص اين كه شوراهاى پيشنهادى اين مدعيان مخالفت با پارلمانتاريزم با آن 
و دست  چه در جنبش سوسياليستى درك مى شود از زمين تا آسمان تفاوت دارد

هنگامى كه صحبت  معموال. را توجيه مى كندبر قضا بد ترين شكل پارلمانتاريزم 
هنگامى كه از يعنى  ،مى شود "حكومت پارلمانى"در مقابل  "مت شورايىحكو"از 

نظامى است كه  آن منظور ،مى شود ياد نهاد قدرت سياسى يك به مثابه شورا
ارگان هاى " ،اوال ،پس شورا يعنى. شكل گرفتالب روسيه انق درنخستين بار 
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 طبقه كارگر ارگان هايى كه ،و مهم ترثانيا  ،"7خود سازماندهى طبقه كارگر
ارگان وحدت " ،به قول لنين -  بواسطه آن قدرت سياسى خود را اعمال مى كند

   ."سياسى طبقه كارگر

كننده حق وتوى طبقه  هاى تضمين نهادهاىشوراها  ،در تئورى ماركسيستى
تا . ديكتاتورى پرولتاريا يعنى ضامن ،محسوب مى شوند كارگر در توليد و توزيع

ديگرى از  ايم كه شكل  تجربه كردهدر دنيا  انقالب كارگرى ديگرى نه كنون
يا جريانى در جنبش  كسى و نه سازدبرجسته  راكارگرى  ى قدرتهانهاد

اما خواهيد ديد . است  ديگرى را پيشنهاد كردهمعتبر الگوى  جهانى سوسياليستى
صرفا  "شورا"در استالينيزم . مد نظر اينان نيست طرز تلقى از شورا اساسا كه اين

قابل  بااللغوى هاى   استفادهؤبه واژه دهن پر كنى تبديل گشته كه كمتر از س
  .مذمت نيست

 "عبارت است از  "حكومتي ارگان ترينعالي" اعالم شدهاين جريان برنامه  در

اما  ."روستا و شهر زحمتكشان و كارگران نمايندگان شوراهاي سراسري كنگره
 برابر، همگاني، راي حق"بالفاصله در بند بعد ذكر مى شود كه در همين حكومت 

 "باشند رسيده سال 18 سن به كه مرد و زن افراد تمام براي مخفي و مستقيم
 "همگانى"از اين حق راى  "مردم"اما قرار است اين . به رسميت شناخته مى شود

جود و ديگرى غير از شوراهاقدرت نهاد آيا  –براى كدام انتخابات استفاده كنند 
                                                            

. بود" شوراھاى نمايندگان کارگران" ١٩١٧شوراھاى اوليه انقالب فوريه نام   ٧
به دو شکل انتخاب مى  ،اين شورا ھا شوراھاى شھرى بودند و نمايندگان آن

معموال بطور مستقيم و توسط مجامع عمومى آن  ،در واحد ھاى بزرگتر ،شدند
راى منطقه و در واحد ھاى کوچکتر معموال به شکل مرحله اى براى شو ،واحد

با پيوستن نمايندگان سربازان  ،چند ماه بعد. اى باالتر و سپس شوراى شھر
شوراھاى نمايندگان کارگران و "نام شان به  ،فرارى در شھر ھا به اين شورا ھا

دومين کنگره سراسرى شوراھاى "اتوريته انقالب اکتبر . تغيير کرد" سربازان
در ادبيات سياسى بلشويک ھا . دبو" نمايندگان کارگران و سربازان روسيه

. ياد شده است" شوراھاى کارگران و دھقانان"گاھى از اين شورا ھا تحت نام 
در اين جا ھدف بلشويک ھا برجسته کردن اين واقعيت بود که دھقانان نيز از 

چرا که سربازان عمدتا از روستاھا  ،اين شوراھا ى کارگرى حمايت مى کنند
نمايندگان سرباز " (شوراھاى سربازان"و يا " اى دھقانىشوراھ"اما . آمده بودند
شوراھاى مستقل و جداگانه اى بودند که عمدتا بعد از انقالب اکتبر ) خانه ھا

  .   شکل گرفتند و خود کنگره ھاى سراسرى خود را برگزار مى کردند



 142   در باره مجلس موسسان

June 2015   ٢کندو کاو  

نمايندگان كارگران و "قرار است همه مردم در انتخابات اين كه يا  دارد و
در خود برنامه صحبت از هيچ گونه نهاد ديگرى  ؟شركت كنند "زحمتكشان

 چيزى جز اين شورا ها در واقع تنها نتيجه معقول اين است كه پس ،نيست
از پارلمان در  "عالى تر"شوراهاى  بدين ترتيب اين ؟8ستندني "مردمى"شوراهاى 

 "مردم"اين جا هم  .اند  بورژوايى "مردمى" هاى واقع از قماش همان پارلمان
يعنى آن ها كه ما اجازه ( را خود "نمايندگان") يعنى آن ها كه ما مردم بناميم(

كنگره سراسرى شوراهاى "اما اسم آن را مى گذاريم  ،انتخاب مى كنند) داده ايم
  !"نمايندگان كارگران و زحمتكشان

مردم مناطق خود ": در ارتباط با مليت هاى ستمديده گفته شده ،و يا در بند بعد
مختار از طريق شوراهاي منتخب خود، در كنگره سراسري شوراهاي نمايندگان 

به اداره   عمومي و مسائل مربوطهاي كارگران و زحمتكشان در تعيين سياست
در  "مردم"پس نه تنها همه  ."امور سراسر كشور، مداخله خواهند داشت

نيز در آن جا  "مردم مناطق خود مختار"انتخابات شوراها شركت دارند كه 
مردم مليت ها را در بر نمى گيرد؟ آيا غرض  "ايران مردم"اما آيا مقوله  !حاضرند

حق راى دو برابر مردم ديگر  "مردم مناطق خود مختار"نويسنده اين است كه 
 ؤدارند؟ يا اين كه مجددا از واژه شورا براى مخفى كردن اهداف ديگرى س

چرا كه پشت اعطاى شوراهاى مردم  ،بوضوح دومىالبته استفاده شده است؟ 
در واقع سلب حق تعيين سرنوشت از مليت ها مخفى شده  ،مناطق خود مختار

چگونه تصميم  "مناطق خود مختار مردم"از حضرات پرسيد اين بايد  . است
گرفتند كه خود مختار شوند؟ به راستى، اگر ادعا مى كنيم از حق تعيين سرنوشت 
مليت ها دفاع مى كنيم، قرار است اين حق از چه طريقى اعمال شود جز مجلس 

  موسسان آن مليت؟ 

                                                            
شوروى حق راى " قانون اساسى"ًدر ١٩٣٠در دوران استالين  در دھه   ٨

اما در آن جا به صراحت گفته شده که  ،رسميت شناخته مى شودھمگانى به 
از اين حق راى در انتخابات شوراھا استفاده خواھد شد يعنى شوراھا مردمى 

  !شده اند
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و " شورايىدولت "از  رى ضد كارگمفاهيم ارتجاعى و آخرين پناهگاه اين در 
كه كسانى چپ مدرن ايران يعنى  ،وسياليستىضد سرمايه دارى اما نه سانقالب 
مى  "سنتى"و  "عقب افتاده"را  ين خودپيشو مائوييست    استالينيست رفقاى

   :خود با مجلس موسسان را بدين گونه توجيه مى كند "مدرن"مخالفت  ،دندان

بي حقوقي واقعي مردم و ظاهري بودن دخالت دوران معاصر بيش از هر زمان "
آنها در امر حكومت در دموكراسي هاي ليبرالي و پارلماني را به نمايش گذاشته 

جامعه اي كه بخواهد دخالت توده وسيع مردم را در دولت و در تصويب و . است
اجراي قوانين و سياستها تضمين كند، نميتواند بر پارلمان و سيستم دموكراسي 

اعمال حاكميت در سطوح مختلف، از سطح محلي تا سراسري . ي استوار باشدنيابت
بايد توسط شوراهاي خود مردم انجام شود كه همه هم به مثابه قانونگذار و هم 

عاليترين ارگان حكومتي كشور كنگره سراسري . مجري قانون عمل ميكنند
صاحب راي  سال عضو 16هر فرد باالي . نمايندگان شوراهاي مردم خواهد بود

شوراي محلي خود محسوب ميشود و حق دارد خود را براي كليه مقامات و پست 
   9".هاي شوراي محلي و يا نمايندگي در شوراهاي باالتر كانديد نمايد

در اين جا  ،از استالينيزم سنتى است تر عرياندست كم  "مدرن"استالينيزم 
سال عضو آن  16همه مردم باالى  - كارگرى نيستندبه صراحت شوراها ديگر 

در مقابل  "مستقيم"پس اين ماجراى دموكراسى  ،بسيار عالى. هستند
ميليون  50فرض كنيم با  ،ايرانراى دهندگان مثال  ؟چه شد "دموكراسى نيابتى"

هم به مثابه قانون گذار و هم مجرى "( "مستقيم" چگونه بطور ،راى دهنده
اعمال  سراسرىاى هااز طريق شور "دموكراسى نيابتى"و بدون نياز به ) "قانون

در  ؟ اگر در ارتباط با يونان قديم صحبت از دموكراسى مستقيمندنقدرت مى ك
هزار نفر فراتر نمى  20تعداد افراد واجد راى از حدود در آن جا  ،مى شود آتن

 هنوز ،كردند  شركت مىآن  تجمعاتدر هم با رفت و حتى هنگامى كه همه 
ن شهر جاى مى گرفتند و بدون حتى نياز به بلند گو قادر به گفتگو يدامي يكى ازدر

                                                            
  حزب کمونيست کارگرى" يک دنياى بھتر"از برنامه   ٩
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بلكه بايد  ،شد  خواهندنجمع  ىدر ميدان نفر ميليون 50بوضوح. با يكديگر بودند
 لىنيست و "نيابتى"چرا اين  .خود را براى مرجع باالتر انتخاب كنند "نمايندگان"

در پس پشت اين شعار هاى توخالى در واقع است؟  "نيابتى"پارلمان بورژوايى 
مخفى شده كه صد ها بار بد تر از سيستم نيابتى  "نيابتى"ى از سيستم شكل

انتخاب مى  افراد با راى مستقيم يىدست كم پارلمان بورژوا . بورژوايى است
 توليدى  واحد هاى( ركوچك ت "شوراهاى"در صورتى كه اين جا نمايندگان  ،شود
يعنى واحدهايى به اندازه كافى اندك كه  ،محالتكوچك بخش هاى يا  منفرد

شوراى نمايندگان خود براى بايد ) دموكراسى مستقيم معناى عملى داشته باشد
براى نخست  ،شهر هاى بزرگتر دريا  ،مثال شوراى شهر( انتخاب كنند را باالتر

خود شوراهاى باالتر نمايندگان و سپس نمايندگان  )محالت بزرگتر شهرشوراى 
نمايندگان  ،بعد از چندين مرحله و ،عاقبت تا... باالترحتى را براى شوراى 

در مجلس بورژوا الاقل در اسم  هر نماينده اى. ين شونديتع "سراسرى  شوراى"
هيچ  ،شوراهاى مردمى "مدرن"در اين سيستم  ،نماينده مردم مشخصى است

به كدام نسبت نماينده اش كيست و هيچ نماينده اى نمى داند كس نمى داند 
چرا كه دومى چرا سيستم نيابتى دومى از اولى بهتر است؟ . ول استئمردم مس

    .مى سازدديكتاتورى تك حزبى را ساده تر 

 ى ازخود مفهوم ،داندنيرويى كه مجلس موسسان را پارلمانتاريزم مى  ،مى بينيد
تنزل پيدا  70و  60كيبوتز هاى اسرائيلى دهه  حد تاتبليغ مى كند كه شوراها را 

مشاركت مستقيم مردم را يعنى نهاد هاى بى يال و دم و اشكمى كه . است كرده
آيا تصادفى است . تضمين مى كنندمحلى  ياجزيى و  ،فقط در حوزه هاى محدود

 "دموكراتيك ترين"يونيستى را هدولت راسيست و استعمار گر ص ،كه همين نيرو
اين گونه دولت خاورميانه مى داند؟ آيا تصادفى است كه ايده آل مطلوب 

 ى فعلىانتخابات شهردارى هاحتى به اندازه جريانات از دموكراسى مشاركتى 
  ؟كنونى دموكراتيك نيستمثال در سوئد 
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  تجربه انقالب روسيه

در توجيه سياست انكار مجلس موسسان اغلب تجربه انقالب اكتبر به شاهد 
بعد از انقالب  در همان يكى دو ماه اول در مجلس موسسانى كه . گرفته مى شود

كادت ها و سوسيال رولوسيونرهاى راست اكثريت را داشتند و  ،تشكيل شد اكتبر
در باره تفويض قدرت به شوراهاى  حكومت شورايىمصوبه طبعا به سه قطعنامه 
كه به  امضاى فورى قرارداد صلح و ملى كردن همه اراضى  ،كارگران و سربازان

د روز بع. راى ندادند ،به مجلس موسسان ارائه شده بودصورت التيماتوم 
 د و كنگره سوم سراسرىندكراعالم مجلس موسسان را منحل  بلشويك ها

  . يد كردياين انحالل را تا ،كه به همين منظور فراخوانده شد شوراها

در توجيه قانونى اين انحالل بر اين تاكيد شد كه اين مجلس نماينده واقعى مردم 
راست اشاره شده روسيه نيست و در اثبات آن به وزنه راى اس آر هاى چپ و 

وزنه عددى اس آر هاى راست در مجلس به مراتب بيشتر از . )لنين ،مثال( است
قبل از انقالب اكتبر و قبل از  كانديداهاى حزبىچرا كه ليست  ،واقعيت بود

له به بلشويك ها انتقاد ئدر پاسخ به اين مس. انشعاب اس آر ها تنظيم شده بود
عقب نينداختند تا ليست بهترى كه منعكس چرا انتخابات آن را به پس شد كه 

اما  ،)زامبورگكمثال روزا لو( كننده وزنه جديد چپ و راست باشد تهيه شود
داخلى و زير فشار زارى انتخابات گدر بربلشويك ها نقدا به خاطر دوماه تاخير 

قبل از قيام داده خود و بايد هر چه زودتر به وعده اى كه  بودندخارجى شديدى 
. دليل خود اين تاخير عمدتا ناروشنى درون خود حزب بود .كردند  وفا مىبودند 

هر چند عاقبت نظريات لنين مورد توافق قرار گرفت اما گرايش هاى راست تر و 
  . چپ تر از لنين نيز در اين مباحثات وجود داشت

منتشر نشده اما از مباحثات  قبل از انتخابات مجلس موسسان اسناد مباحثات
كه سه نظر متفاوت كلى وجود داشته  نتيجه گرفتمى توان  آنحالل از انبعد
اول اين كه قدرت . ليلدبه دو. گرايشى اساسا مخالف فراخواندن آن بود. است

دوم و  )مثال بوخارين( نيازى به تعيين شكل قدرت نيست پس نقدا تسخير شده
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ما  ،داشتتشكيل چنين مجلسى كه بدون ترديد در آن اكثريت نخواهيم اين كه 
نظر دوم ظاهرا بر اين ). سوردلوف ،مثال(قدرت دوگانه باز مى گرداند  حالت را به

چنانچه مجلس قدرت حتما بايد انتخابات را برگزار كرد و تاكيد داشته است كه 
نظر . 10جديد را به رسميت نشناسد بايد موقتا با آن وارد مذاكره و مصالحه شد

كه نه مى توان از فراخواندن آن ) تروتسكى و لنين ،مثال( بر اين باور بود سوم
. خود دارى كرد و نه در صورت مخالفت آن با قدرت جديد اجازه داد ادامه يابد

عمال نظر سوم كه در واقع همان نظر اول است با تعديلى تاكتيكى به اجرا گذاشته 
اين  رب تاكيد ،آن نشان دادند بعدى در توجيه سياسى عجله اى كه در تعطيل. شد

 ،مثال( به كانون ضد انقالب تبديل خواهد ىمجلس موسسان بود كه چنين "خطر"
  . استضرر دولت كارگرى ه ب ادامه آن و در شرايط جنگ داخلى )تروتسكى

تاكتيك و عملكرد  قضاوت در رابطه با درستى يا نادرستى ،پس از صد سال
 ،نيز به اين تجربه نگاه نكنيمچه نقادانه   اما چنان ،اى است  بيهودهبلشويك ها كار 

در همان نگاه نخست بايد گفت بستن آن بيش تر از . درسى از تاريخ نگرفته ايم
 مجلسنه تنها با بستن  ،اوال. آن چه خود بلشويك ها توقع داشتند ضرر داشت

تبديل به پيراهن عثمانى  آن كه خود امر بستن ،تعطيل نشد "كانون ضد انقالب"
 "قانونى"توجيه  ،در واقع. داخلى و خارجى را متحد ساختشد كه ضد انقالب 

 "سفيد"هاى   در جنگ داخلى به نفع ارتش امپرياليستىمداخله نظامى كشورهاى 
بسته شدن مجلس  ،بطور مشخص امپرياليزم انگليس و فرانسه ،مثال ،روسى

نيز اگر بلشويك ها همراه با حفظ قدرت راهى براى ادامه آن را . موسسان بود
  .چه بسا در درازمدت ضرر كمترى متحمل مى شدند ،پيدا مى كردند

 بستنبه اين  همان زمان ايراد مهمترى كه. اما مساله اساسى اين نيز نيست
او به درستى به اهميت . از جانب روزا لوكزامبورگ بود ،عجوالنه گرفته شد

ويك مباحثات مجلس موسسان براى دموكراسى كارگرى اشاره مى كند و به بلش
ها ايراد مى گيرد كه شايد با بستن آن از خطرى واقعى يا غير واقعى جلوگيرى 
                                                            

 ،از اين که مثال چه کسانى از آن دفاع مى کردند مدرکى در دست نيست  ١٠
  .ھاى بعدى لنين عليه کائوتسکى به وجود آن اشاره شده است اما در بحث
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جايى بود كه طبقه كارگر مى توانست عمال  مجلساما در واقع همين  ،كرده باشيد
؛ و با تجربه كنددر گير مباحثات قدرت شود و دموكراسى را در مبارزه و در عمل 

. صدمه زدندپيشرفت دموكراسى كارگرى  در واقع به امر ها  بلشويكبستن آن 
له اى ئروزا لوكزامبورگ به مس. اين جاست كه ريشه اصلى مساله نهفته است

ال مى ؤاشاره مى كند كه در واقع كل تجربه بلشويكى از دولت كارگرى را زير س
  . برد

دو سال پس از همين ايراد روزا شوراها نيز . ايراد روزا مهم است و قابل تامل
اگر به نحوه  . اما نقد اين تجربه بايد فراتر رود. عمال در روسيه تعطيل شدند

  ريشه اصلى اشكال آشكار ،دقت كنيمتوسط بلشويك ها تشكيل مجلس موسسان 

بلشويك ها خود كه   عمده در ليست انتخاباتى نبود بلكه در اين ايراد. تر مى شود
مجلس موسسان را بر اساس همان قانون انتخاباتى مصوبه حكومت كرنسكى فرا 

مطابق قانون  – برداشتى بورژوايى از مجلس موسسانبر اساس يعنى . خواندند
براى  خواهد بود مجلسىمقرر شده بود كه اين  ،كرنسكى حكومتانتخاباتى 

بلشويك ها حتى اشاره كردم، . در روسيه جمهورى پارلمانى قانون اساسىتدوين 
و اين قابل . نكردند را به اين قوانين اضافهاصل قابل عزل بودن نمايندگان منتخب 

  ..پرسش است

بلشويك ها ارتباطى بين اين مجلس و دولت كارگرى نمى به اعتقاد من بايد گفت 
تو گويى مجلس موسسان از تكاليفى است كه فقط براى استراتژى . ديدند

به عبارت ساده تر، اكنون كه بلشويك ها آن . معنى دارد "انقالب دموكراتيك"
اين تكليف  خالص كردن خود ازهدفى جز استراتژى را تغيير داده بودند ديگر 

اگر به . در واقع اجرايش كردند كه بتوانند تعطيلش كنند !نداشتند را تاريخى
بلشويك ها در باره يد كه اسناد آن دوره رجوع كنيد حتى يك مقاله نخواهيد د

ره انتقال به سوسياليزم را قانون اساسى دوچگونه بايد  ىكارگر دولتاين كه 
و  شكل مداخله خود طبقه كارگر در باره اين كه. تدوين كند، بحث كرده باشند

بويژه (ور مداخله ساير اقشار و طبقات ثغدر اين فراشد چيست و حدود و  شوراها
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نظرى كوچكترين  خواهد بوددر آن كدام ) دهقانان و خرده بورژوازى شهرى
  . درانتخابات مجلس موسسان در نظر بگيرندبلشويك ها كه  وجود نداشت

نقد ابژكتيو اين تجربه نه در تكرار توجيهات بلشويك ها در بستن آن  پس
نقش بلشويك ها در باره مجلس كذايى بلكه تاكيد بر اين واقعيت است كه 

داشتند و نه بعد اكتبر قبل از انقالب نظرى  نه مجلس موسسان در انقالب كارگرى
. درك كرده بودند له رائحتى مدركى نيست كه نشان دهد صورت مس. از انقالب

مجلس  انحاللدر مباحثات تئوريك براى توجيه بلشويك ها به همين خاطر 
مجلس موسسان كه به مساله قياس بين خود موسسان نه به نقش و ماهيت 

  : مثال لنين مى نويسد. جمهورى شورايى كارگرى و جمهورى پارلمانى پرداخته اند

 ،براى ديكتاتورى پرولتاريا ،براى انتقال از نظام بورژوايى به سوسياليستى"
معرف شكل ) دهقانان و سربازان ،ى نمايندگان كارگران( جمهورى شوراها

عالى ترى از دموكراسى است تا جمهورى معمولى بورژوايى كه توسط مجلس 
      11"ارى شده باشدذموسسان تاج گ

اين جا لنين به درستى مى گويد شكل فعلى حكومت شوراهاى كارگرى در روسيه 
ترين شكل آن  عالىحتى از  ،تر است  از جمهورى پارلمانى بورژوايى دموكراتيك

دقت كنيد . تاسيس شود منتخب مردم كه توسط مجلس موسسان آن شكلىيعنى 
نيست بلكه يا مقايسه آن با شورا صحبت در باره بدى و خوبى مجلس موسسان 

در مقايسه با جمهورى  اشاره به عقب افتادگى جمهورى پارلمانى بورژوايى
شده  "تاج گذارى"حتى اگر توسط مجلس موسسان  ،است شورايى كارگرى

   .باشد

اين را برداشت مى كنند كه پس شورا از  بحث لنينميراث خواران استالينيستى از 
خود لنين نيز در از جمله باال واضح است كه اما ! مجلس موسسان بهتر است

فراتر از نقش آن در انقالب بورژوايى نرفته  "تزهاى در باره مجلس موسسان"

                                                            
  "تزھايى در باره مجلس موسسان"از    ١١



ويژه سوسياليزم انقالبى   149  

١٣٩۴خرداد     kandokav.com 

گويد عالى ترين شكل جمهورى پارلمانى بورژوايى لنين به درستى مى  .است
شكلى است كه مجلس موسسان منتخب مردم تعيين كند اما همين شكلى از 

صد در . حكومت شورايى كه ما نقدا به دست آورده ايم از آن هم عالى تر است
. اما همين شكل جديد و خود جوش از انقالب اكنون بايد مدون شود! صد صحيح

ين شكل جديد چگونه تدوين خواهد شد؟ آيا حزب بلشويك قانون اساسى ا
، آيا همين شوراهاى موجود تضميم خواهند گرفت، آيا نهاد تصميم خواهد گرفت

ديگرى بايد براى اين كار فراخوانده شود، آيا نمايندگان طبقات ديگر هم از حق 
اند  عى و نهايىطشركت در اين فراشد برخوردارند، آيا تصميمات چنين نهادى ق

و بسيارى از آيا هاى ديگر توسط ... يا هنوز بايد به تصويب توده ها برسند
  .  بلشويك ها بى جواب مانده است

بلشويك ها برنامه ارضى . مثال به رابطه شوراهاى كارگرى و دهقانى نگاه كنيم
به مجلس موسسان  را به مثابه اولتيماتوم ) ملى كردن اراضى(مورد قبول خود 

در كنگره سراسرى چندى بعد اما همين پيشنهاد  ،كه رد شد نددارائه دا
را شوراهاى دهقانى تصميم  اماآن جا  ها بلشويك. شوراهاى دهقانى نيز رد شد

قدرت در دست  "همه"يعنى خود دقيقا در عمل از اين موضع كه . پذيرفتند
يعنى قابل االجرا (خاص  شكلاين و به  كوتاه آمدند شوراهاى كارگرى است

همين . سهمى از قدرت را نيز به شوراهاى دهقانى دادند )ديدن تصميمات آن
آن جا هم عاقبت . له چندى بعد در رابطه با شوراهاى سربازى مطرح شدئمس

كه خود تجربه مسائلى  همينبه سپس اما بلشويك ها . مصالحه اى صورت گرفت
  . تجربه را تئوريزه نكردندآن كردند باز نگشتند و 

  به همين دليل هنگامى كه بوروكراسى دولتى پشت نام لنينيزم يكى از استبدادى

تجربه اى  پيشگام پرولترى ،ترين نظام هاى تك حزبى را در شوروى مستقر كرد
ين جاست كه مساله عمده براى ما هم دقيقا و . جز همين فرمول هاى عام نداشت

اين حكومت شورايى توضيح داد  بايدعاقبت . نهفته استهاى امروز   سوسياليست
 ،واقعا چيست ،صحبت مى كنيمبه مثابه شكل دولت كارگرى از آن  امروزه كه ما
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و  چيست دولتطبقه كارگر در  ويژه حق ،خواهد شد يا تاسيس چگونه تشكيل
تصميمات ساير اقشار و طبقات در ميزان و شكل مداخله  ،شود  چگونه اعمال مى

محتواى نهادهاى گوناگونى كه در انتقال به كدام است و شكل و سراسرى 
و از همه مهمتر، شكلى كه جامعه اى انتقالى به . چگونه استسوسياليزم دخيل اند 

به عبارت ساده تر بازگشت به . اين مسائل پاسخ خواهد داد چگونه خواهد بود
دولت جديد چگونه تدوين پس از تسخير قدرت قانون اساسى : مساله اصلى
  . خواهد شد

  
  و مجلس موسسان دولت كارگرى

ال مى كرد شكل دولت كارگرى چه ؤدر دوران قبل از انقالب اكتبر اگر كسى س
پيش از قبل خواهد بود ماركسيست ها به درستى پاسخ مى دادند كه نمى توان 

ما نقدا از  اما امروزه. اين شكل بستگى به مبارزات بعدى داردخود  ،بينى كرد
تجربه دولت كارگرى عبور كرده ايم و بويژه پس از انحطاط استالينى اين تجربه 

ديگر نمى  ،اى كه اين انحطاط به اعتبار سوسياليزم در جهان زده است  و لطمه
دست كم در پرتو اين تجربه . توان پاسخ به اين سئوال را به آينده موكول كرد

مثال آيا در . مفهوم دولت كارگرى ارائه داد بايد بتوان خطوط كلى روشن ترى از
حقوق  - دموكراسى شكل "ينعالى تر"فراموش نكنيم  - دولت كارگرى

از چه اين حقوق دموكراتيك همه شهروندان به رسميت شناخته مى شود يا خير؟ 
شوراهاى كارگرى  ى غير ازهايآيا نهاد ؟ خيرآيا آزادى احزاب هست يا ؟قرارند

نيز در قدرت سهيم هستند يا خير؟ آيا همه مردم بايد به همان شوراهاى 
نيز در نظر گرفته  ساير طبقات صبپيوندند و يا نهادهاى ديگرى مختكارگرى 

هاى كارگرى وجود دارند هم نهادهاى خود سازماندهى   اگر هم شوراشده است؟ 
مى توانند به بحث و  نهادهاى مختلف  ساير اقشار و طبقات، در كجا نمايندگان

شكل حراست از حق وتوى كارگرى چيست؟ . مذاكره با يكديگر بپردازند
و از همه مهمتر در چه  پرولتاريا چگونه ديكتاتورى طبقاتى را تضمين مى كند؟
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نيرويى كه در دنياى  نهادى مى توان سئواالت باال را طرح كرد و به آن پاسخ داد؟
امروزه پاسخ مشخص به اين سئواالت را با شعار هاى تو خالى  پر مى كند، فقط از 

  . روى نادانى نيست، دغدغه انقالب سوسياليستى در سر ندارد

 االتؤبوضوح آن قدرت كارگرى كه از دل انقالب آينده بر خيزد نه پاسخ همه س
را خواهد داشت و نه مى تواند خود را جايگزين آن نهاد دموكراتيكى سازد كه  باال

اصلى كه دولت . كنددر گير  االتؤاين سبه دادن بايد خود مردم را در پاسخ 
كارگرى بايد در نظر بگيرد اين است كه در انتهاى انتقال به سوسياليزم ما ديگر 

همه آن  بنابراين ،سوسياليست بورژوا و كارگر نخواهيم داشت بلكه انسان هاى
نفع اند و به همين دليل همه بايد در تعيين شكل   ها در سرنوشت اين انتقال ذى

  . انتقال نيز سهيم باشند

طبقه كارگر  ،به جامعه فعلى ايران نگاه كنيم و فرض كنيم در انقالب بعدى ،مثال
چه مى شود؟ آيا ين تكليف ساير. متكى بر همه زحمتكشان به قدرت مى رسد

كه شايد از لحاظ وزنه عددى هم سنگ كارگران (ايران خرده بورژوازى مثال 
؟ سئوال غريب يا يا خير سياست كشور مداخله كندحق دارد در  نيز) باشد

 غيربه زور اسلحه آيا  . رازآميزى نيست كه حتى از طرح آن واهمه كنيم
يا فراشدى داوطلبانه نيز در نظر  خواهيم كردها را سوسياليست سوسياليست 

  ؟!گرفته ايم 

اتفاقا نقش مجلس موسسان در انقالب سوسياليستى به مراتب مهمتر از نقش آن 
هدف نهايى قانون اساسى بورژوايى مخفى كردن . در انقالبات بورژوايى است

استثمار و بنابراين محدود كردن مفهوم قدرت به حوزه هاى روبنايى است در 
كنندگان بر توليد   ه دولت كارگرى با برسميت شناختن حق وتوى توليدصورتى ك

دموكراسى در حوزه اقتصاد را نيز وارد مسائل قانون اساسى و توزيع در واقع 
نيز نمى تواند به همان شكل بورژوايى خالصه  آنشكل انتخاب  پس. كرده است

  . شود
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تشكيل مجلس موسسان حتى در شكل بورژوايى دليلى نيست كه شكل انتخاب و 
به  .مى شوددر نظر گرفته بورژوايى  عينا همان باشد كه براى پارلمان دايمى

براى  ىيحوزه هاى جغرافيا از شكل ساده انتخاب نمايندگان مردم ،عبارت ديگر
كه براى مجلس معمولى نماينده انتخاب مى  شكلىن اهماما . مجلس موسسان

ليترين مدل نيست تا انيز ع  الزاما براى تدوين قانون اساسى دولت بورژوا ،شود
  .چه رسد براى دولت كارگرى

اگر هدف قانون اساسى دولت كارگرى سهيم ساختن همه مردم در سرنوشت 
حق نيز  و سياسى انتقال است بايد به اين مردم در همه سطوح فعاليت اجتماعى

موسسان نمى توانند صرفا نمايندگان مردم پس نمايندگان مجلس . مداخله دهد
هر چند كه عاقبت مردم محالت نيز بايد بدانند نماينده آنان در  ،از محالت باشند

پس بايد عرصه هاى حيات اجتماعى اليه ها و طبقات اجتماعى . اين مجلس كيست
مثال آيا مغازه داران حق دارند نماينده خود را در اين . نيز در نظر گرفته شود
آيا مغازه داران حق ندارند بدانند تكليف آنان در دوره مجلس داشته باشند؟ 

جمعيت فعلى ايران را  ٪10شايد انتقالى چيست و يا در باره آن نظر بدهند؟ 
مغازه داران تشكيل دهند اما اگر سيستم نمايندگى صرفا جغرافيايى باشد مى 

ى به انتخاب يك نماينده در نظر گرفت كه آزاد ترين انتخابات حتشرايطى توان 
  . منجر نشوداز آنان  

بنابراين اگر هدف مجلس موسسان تدوين قانون اساسى است بايد شكلى از 
انتخاب نمايندگان آن اجرا شود كه مناسب تدوين قانون اساسى است نه مناسب 

به سيستم نمايندگى حوزه هاى طبقاتى  بايد. براى گرداندن حكومت بورژوايى
 هاى نمايندگان كليه تشكلبايد اضافه بر نمايندگان محالت  ،يعنى. اضافه شود

 ،شوراها ،انجمن ها(جامعه مدنى نيز در چنين مجلسى حضور داشته باشند 
  . ...)تعاونى ها ،اصناف ،اتحاديه ها

هر . نيستند ىبعالوه، شهروندان هيچ جامعه معاصرى انسان هاى بى عقيده و بكر
در واقع اين جاست كه مى توان عقايد . كسى عاقبت تعلقى سياسى و حزبى دارد
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آيا مثال، . را پيدا كرد  جمع بندى شده احاد اجتماعى در باره سرنوشت جامعه
احزاب، يعنى كسانى كه شايد بيش از همه در باره  قانون اساسى آينده نظر دارند 

موسسان برخوردارند يا خير؟ در اين مورد از حق معرفى اين نظرات در مجلس 
نيز چنان چه انتخابات فقط جغرافيايى باشد بسيارى از احزاب از حق مداخله 

  .محروم خواهند شد

قصد اين جا دستور العمل صادر كردن براى مجلس موسسان آينده نيست، بلكه 
در يك دولت  صرفا تاكيد بر اين مساله كه شكل انتخاب مجلس موسسان

 دهاه كه باشد صد در صد نبايد شباهتى به اين شكل عقب افتچهر  رىكارگ
متاسفانه . در كشورهاى سرمايه دارى داشته باشد "نمايندگان مردم" انتخاب

محدود نيروهايى در چپ ايران كه اهميت مجلس موسسان را درك مى كنند از 
يعنى مجلسى براى تعيين شكل (همان مفهوم بورژوايى مجلس موسسان 

يعنى (و از همان الگوى انتخاباتى بورژوايى براى انتخاب آن ) هورى پارلمانىجم
  . فراتر نمى روند) يك نفر يك راى

  

  سناريوهاى تاريخى

مجلس موسسان مى  ،البته تحت هر شرايطى و با هر گونه شكلى از انتخابات
مثال در روسيه در . راى دهد ،اند  تواند بر خالف توقع كسانى كه آن را فراخوانده

عمال مجلس موسسان  ،قدرت را تسخير كرده بود نقدا شرايطى كه طبقه كارگر
ت احتماال نوع در واقع عمدتا به خاطر همين. راى به بازگشت سرمايه دارى داد

كه نه بورژوا ليبرال ها چندان تمايلى به مجلس موسسان نشان  غير مترقبه است
مجلس هر دو مى گويند در واقع . هاى شرمنده  يستدهند و نه استالين  مى

فعال از اين كه هر  !به نتايج آن نمى توان اعتماد كردموسسان بد است چرا كه 
ى دقيقا به همين دليل با دموكراسى مخالف است كه نتايج آن قابل پيش مستبد

چه معنايى توسط چنين مجلسى چنين راى مخالفى  .صرف نظركنيم ،بينى نيست
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در ارزيابى ميزان محبوبيت  ،ت داشتياين دارد كه آن كسى كه توقع موفقجز 
اگر فردا نيرويى در جامعه ما قدرت را بگيرد اما در . خود اشتباه كرده است

اكثريت نداشته  ،مجلس موسسانى كه آزادانه و دموكراتيك انتخاب مى شود
آيا اين بيشتر معرف اين است كه آن قدرت واقعا اكثريت ندارد يا اين كه  ،باشد

  اين راى معرف اكثريت نيست؟ 

واقعيت در روسيه اين بود كه حتى اگر راى نسبى اس آر هاى چپ نيز در نظر 
يك . بلشويك ها هنوز از راى اكثريت دهقانان برخوردار نبودند ،گرفته مى شد

ه حاصل شددر شوراهاى دهقانى نيز كه اين اكثريت  شدگفته سال بعد از انقالب 
به هر  اما ،اما اين جا هم فقط به دنبال تعديل در برنامه ارضى بلشويك ها ،است
حمايت سربازان از انقالب . وجود نداشت اكثريتىچنين  1917در دسامبر حال 

طور كه از بحث هاى   همان. اكتبر مساوى با حمايت اكثريت دهقانان از آن نبود
خود بلشويك ها قبل از انتخابات مجلس موسسان روشن است نقدا احتمال اين 

حال بلشويك ها به غير از . كه اكثريت نخواهند داشت به بحث گذاشته شده بود
  تعطيل مجلس موسسان مى توانستند به چه كار ديگرى دست بزنند؟ 

بهتر است به  دريگمى تصميم  ىبه صرف اين كه مجلساوال  ،پاسخ ساده است
صورت نخواهد در زندگى واقعى بازگشتى الزاما  ،نظام سرمايه دارى برگرديم

نيز در آن مردمى كه بايد بازگشت كنند پيشنهاد توسط اين نخست بايد  .گرفت
با اجازه مجلس موسسان قدرت  مسكو يا مگر شوراى پتروگراد. عمل تاييد شود

بنابراين راى مجلس گرفته بود كه حاال به دستور آن پس دهد؟ در دست را 
موسسان صرفا بيانگر اين بود كه پرولتاريا هنوز بايد براى متقاعد كردن اكثريت 

 ،تبديل به اكثريت نشد واقعا بلشويك ها راى مجلس با بستن. دهقانان تالش كند
اين  انستند براىمى تو كه دقيقا بواسطه آنرا عمال وسيله سياسى مهمى  بلكه

بلشويك ها مثال مى توانستند جلسات .  از دست دادند ،كنند مبارزهاكثريت 
مجلس موسسان را به جلسات مبارزه سياسى بين آلترناتيوهاى كارگرى و 
بورژوايى تبديل كنند و با گسترش عملى اين مباحثات در صحنه مبارزات طبقاتى 
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درشهر و روستا در واقع در عمل و به تدريج نه تنها اين اكثريت را كسب كنند كه 
براى راديكاليزه كردن توده ها . نمايندگان راست را در مجلس نيز منزوى سازند

و آزاد كردن شان از زير نفوذ ايدئولوژيك طبقات حاكم چه مساله اى مهمتر از 
با حاكميت مردم از پايين لس مجنمايندگان شكل خود حاكميت است؟ مخالفت 

بايد تبديل به انگيزه اى مى شد براى گسترش هر چه بيشتر نهاد هاى خود 
اين راى صرفا نشان داد . سازماندهى توده اى و كوتاه كردن دست طبقات حاكم

  . مبارزه طبقاتى نه تنها با تسخير قدرت از بين نمى رود كه حاد تر خواهد شد

از  ،حتى پس از پيروزى ،كسى  تصور كند كه انقالب كارگرىثانيا چرا اساسا بايد 
؟ اگر انقالب آينده ايران از حمايت خواهد بوداكثريت آرا مردم برخوردار ن

اكثريت كارگران و زحمتشان برخوردار باشد در مجلس موسسان انتخابى 
انقالب روسيه انقالب ويژه اى بود كه در . نيز اكثريت را خواهد داشت "مردم"
 بيش از انقالبى كارگرى در جامعه اى كه ،متر جاى ديگر دنيا تكرار خواهد شدك

اساسا در چنين جامعه اى چگونه مى توان . آن را دهقانان تشكيل مى دادند ٪ 80
سنجيد كه چه چيزى اكثريت دارد يا ندارد؟ بويژه در شرايط استبداد پليسى 

همان طور كه اشاره شد تجربه تاريخى نشان داد بستن مجلس  .نظامى تزاريسم
موسسان به دولت كارگرى بيشتر ضرر زد تا باز نگه داشتن آن اما نبايد فراموش 
كرد عاقبت بلشويك ها بايد در آن شرايط بر اساس ارزيابى خود از اوضاع 

د با و آن ارزيابى اين بود، اگر بتوانند قدرت را حفظ كنن. حركت مى كردند
گسترش انقالب در اروپا و يارى پرولتارياى بين المللى قادر خواهند بود ساير 

خيانت اين نادرستى اين ارزيابى تقصير بلشويك ها نبود بلكه . مسائل را حل كنند
بويژه در آلمان بود كه سرمايه دارى را در اروپا  سوسيال دموكراسى اروپايى

استالينيزم در روسيه  پيدايش مسئولدر تحليل نهايى بنابراين . .نجات داد
  ! سوسيال دموكراسى آلماننبود بلكه خيانت  "بلشويزم اشتباهات"

شرايطى است كه بحران انقالبى به  ،محتمل تر سناريوى ديگر، و در شرايط ما
انقالب  ،مثال. .و ائتالفى ديگر قدرت را در دست گيرد قدرت كارگرى نينجامد
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مثال در مصر يا تونس و يا تحوالتى كه در همين چند سال اخير . اخير خود ايران
كارا مجلس موسسان  خواستدر اين گونه شرايط . ديديم )"بهار عرب"در (

جنبش . ترين حربه مبارزه توده ها با توطئه هاى بازگشت ضد انقالب از باال ست
بورژوازى براى  هاى دربرابر تالشبزرگ به مانعى نه تنها پيرامون چنين خواستى 

 فرصتمى تواند  بلكهخواهد شد تبديل از باال  ىسرهم كردن قدرت جديد
 خود سازماندهى توده اىگسترش نهادهاى طبقات انقالبى براى  براىبيشترى را 
  . فراهم سازد

به توده اى كه از قبل مسلح  ،اما همان طور كه در همه اين مثال ها مشاهده كرديم
به خواست مجلس موسسان نباشد به سادگى مى توان فريبكارانه ترين راه حل 

حتى آن توده اى كه با مبارزات انقالبى رژيم قبلى .  هاى بورژوايى را تحميل كرد
نبايد درس گرفت كه  57خود ما در انقالب آيا از تجربه . را سرنگون كرده است

شعار مجلس موسسان تبليغ با شعار سرنگونى را همراه بايد منبعد در همه جا 
          كرد؟


