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  درس هاي انقالب اکتبر

  

  آرام نوبخت

متن پیش رو، سخنرانی صورت گرفته در جلسه : توضیح

اي به مناسبت انقالب اکتبر و درس هاي آن براي 

  .انقالب آتی ایران است

موضوع بحث باشد، ما » انقالب«هر زمانی که مسألۀ 

بالفاصله با چند پرسش کلیدي به دنبال آن رو به رو 

پاسخ بگیرد؛ ماهیت انقالب چیست؟ می شویم که باید 

آیا انقالبی است براي استقرار یک دمکراسی سرمایه 

داري و بورژوایی یا براي دمکراسی کارگري؟ توازن قوا 

بین طبقات گوناگون چگونه است؟ کدام نیروها قرار 

است انقالب را رهبري کنند و موتور محرکۀ آن باشند؟ 

اقشار اجتماعی آیا طبقۀ کارگر است با حمایت دیگر 

تحت ستم؟ آیا طبقۀ کارگر است در اتحاد با عناصر 

در دورة فعلی، پس از تجربۀ ... بورژوازي؟ و » مترقی«

، پاسخ به این پرسش ها 1917پیروزي انقالب اکتبر 

اما براي بسیاري از رهبران انقالبی روسیه . واضح هستند

، حتی بسیاري از 1917تا پیش از انقالب اکتبر 

  .ک ها، پاسخ این پرسش ها چندان واضح نبودبلشوی

دقیقاً وقتی مسأله به انقالب در ایران مربوط می شود، 

باز هم همین سؤاالت طرح می شوند؛ این که ماهیت 

انقالب «این انقالب چه خواهد بود؟ اگر ادعاي ما 

است، آیا چنین چیزي در کشور توسعه » سوسیالیستی

ذیر هست و آیا طبقۀ نیافته اي مانند ایران امکان پ

کارگر اصوالً آمادگی آن را دارد؟ در نتیجه براي پاسخ به 

این پرسش ها، مارکسیست ها به یک نقطۀ اتکا و ارجاع 

نیاز دارند، و این نقطه، دقیقاً تجربۀ تاریخی انقالب 

یعنی نخستین و تنها انقالب سوسیالیستی . اکتبر است

  .ت مارکس بوددر جهان که دقیقاً تأیید مستقیم نظرا

در این جا تأکید روي اثبات نظرات مارکس به واسطۀ 

انقالب اکتبر، از این جهت هست که هنوز نیروهاي به 

ي هستند که انقالب اکتبر را »مارکسیست«اصطالح 

انقالبی زودرس و در نتیجه محکوم به شکست می دانند 

و البته خود این ادعا . که با نظرات مارکس مغایرت دارد

  .قط جدید نیست، بلکه سابقۀ تاریخی داردنه ف

  دو گرایش در قبال انقالب آتی روسیه

در روسیه، اکثر  1917تا پیش از پیروزي انقالب اکتبر 

سوسیالیست هاي اروپا و روسیه بر همین تصور بودند 

که وقوع انقالب سوسیالیستی در کشوري توسعه نیافته 

غایر با و شبه فئودالی مثل روسیه، ناممکن و حتی م

است، بنابراین پیروزي » اصول پذیرفته شدة مارکسیزم«

انقالب اکتبر چنان بهت و سردرگمی نظري براي 

بسیاري از سوسیالیست ها ایجاد کرده بود که حتی 
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گرامشی هم تاجایی پیش می رود که در مقاله اي 

» انقالب علیه کاپیتال«، انقالب روسیه را )1917اواخر (

ا که وقوع انقالب سوسیالیستی در بنامد؛ به این معن

کشور واپس مانده اي مانند روسیه، در تقابل با نظرات و 

در همان . فرمول بندي هاي اصلی مارکس بوده است

مقطع اکثر سوسیالیست هاي اروپا دست کم در این 

مورد متفق القول بودند که وقوع انقالب سوسیالیستی 

ولد، ناممکن در کشورهایی با سطح نازل رشد نیروهاي م

روسیه هم در آن مقطع، کشوري بود با . خواهد بود

میلیون نفر، که تعداد کارگران  150جمعیتی در حدود 

میلیون نفر می رسید، ولی بیش از  5صنعتی آن تنها به 

درصد جمعیت کشور را دهقانان، آن هم با روش  80

 .هاي تولیدي بسیار قدیمی، تشکیل می دادند

پدر «کسی مانند پلخانف، به عنوان  در داخل روسیه نیز

دقیقاً مبلغ همین دیدگاه بود که » مارکسیزم روسی

روسیه پیش از دست یافتن به انقالب سوسیالیستی، 

ناگزیر باید مسیر توسعه و تکامل سرمایه داري را طی 

یعنی پس از تبدیل شدن به یک نظام سرمایه . کند

الیزم داري متعارف، وارد مسیر حرکت به سوي سوسی

و در بحث  1880این دیدگاه به خصوص در دهۀ . شود

نارودنیک (» پوپولیست ها«هاي بین سوسیالیست ها و 

  .به شدت مطرح بود) ها

ها استدالل می کردند که »پوپولیست«از یک طرف 

انقالب روسیه می تواند از یک اقتصاد دهقانی به سوي 

کمونیزم جهش کند و تنها دلیلی که براي آن می 

ردند، وجود زندگی کمونی دهقانی در برخی از مناطق آو

اما در مقابل، پلخانف استدالل می کرد که . کشور بود

روسیه الزاماً باید همان مسیر تکاملی را دنبال کند که 

  .اروپاي غربی مدت ها قبل طی کرده بود

در واقع پلخانف تصور می کرد که با رشد و توسعۀ 

رشد خواهد کرد و هم به سرمایه داري، طبقۀ کارگر هم 

یعنی برقراري  -یک هدف مشترك با بورژوازي لیبرال

دست خواهد یافت؛ و پس از طی  - حقوق دموکراتیک

چند دهه تکامل سرمایه داري، طبقۀ کارگر نهایتاً با 

هدف انقالب سوسیالیستی به رویارویی و مبارزة 

  .مستقیم با همان بورژوازي کشیده خواهد شد

مانی، غالب سوسیالیست ها مدافع چنین در این مقطع ز

پلخانف هم قطعاً می توانست مانند . دیدگاهی بودند

بسیاري دیگر براي توجیه دیدگاه هاي خود به دستچین 

کردن دلبخواهی چند پاراگراف از مارکس متوسل شود 

و درك کامالً مکانیکی و شماتیک خود از بحث هاي 

مارکسیزم  »اصیل«مارکس را اصول بی چون و چرا و 

  . معرفی کند

به عنوان مثال، مارکس طی پاراگراف مشهوري از 

» مقدمه اي بر اداي سهمی به نقد اقتصاد سیاسی«

  :که به دفعات هم از او نقل می شود، نوشت) 1859(

هیچ نظم اجتماعی تا پیش از آن که کلیۀ نیروهاي «

مولده مورد نیازش رشد یافته باشند، مضمحل نمی 

سبات تولیدي برتر نوین هیچ گاه پیش از آن شود، و منا

که شرایط مادي وجود آن در چارچوب جامعۀ قدیم به 

حد بلوغ نرسیده باشد، جانشین مناسبات تولیدي 

  .»قدیمی نمی گردد

  :و این که
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کشوري که از نظر صنعتی پیشرفته تر است، تنها «

تصویر آیندة کشوري کم تر توسعه یافته را به آن نشان 

  )مارکس به جلد اول سرمایه 1867مقدمۀ (» می دهد

این استدالل هاي باال ظاهراً به این معناست که در یک 

کشور عقب مانده به لحاظ سطح رشد نیروهاي مولده، 

نمی توان از تسخیر قدرت کارگري و انقالب 

سوسیالیستی سخنی به میان آورد، چرا که سطح 

نقالب نیروهاي مولده به اندازة کافی براي آغاز ا

در واقع در این جا از . سوسیالیستی تکامل نیافته است

میان رفتن یک نظم اجتماعی، مشروط و مقید به رشد 

و تکامل نیروهاي مولده شده است، و این که کشور 

توسعه نیافته باید همان مسیر را برود که همتاي 

این همان استداللی است که . پیشرفته ترش رفته است

از بحث هاي اصلی و مهم در درون بالفاصله به یکی 

  .جنبش مارکسیستی تبدیل شد

تقریباً طی پنجاه سال بعد از مطرح شدن این اظهارات، 

بحث هاي هاي شدید و پویایی در میان سوسیالیست 

هاي روسیه بر سر مقصود اصلی مارکس از این جمالت 

روسیه، دو  1905به طوري که در انقالب . فوق درگرفت

بی در درون جنبش کارگري و در برابر استراتژي انقال

  :یک دیگر شکل گرفت

اول؛ منشویک ها، به عنوان جناح راست حزب سوسیال 

دمکرات، بنا به همان درك شدیداً شماتیک و مکانیکی 

با اتکا به نقل قول هایی که در باال اشاره (از مارکس 

به این نتیجه می رسیدند که تکامل تاریخی تمامی ) شد

هر جا و هر زمان، خطی است؛ یعنی مثالً  جوامع، در

نظامات برده داري، فئودالیزم، سرمایه داري و 

سوسیالیزم یکی پس از دیگري در توالی یک دیگر سر 

می رسند و یک مرحلۀ تاریخی باید کامالً طی شده 

بنابراین طبق . باشد تا بعد نوبت به مرحلۀ بعدي برسد

ی به سرانجام این دیدگاه مادام که انقالب بورژوای

نرسیده باشد، اصالً مسألۀ طبقۀ کارگري که بخواهد 

. وارد انقالب سوسیالیستی بشود مطرح نمی گردد

بنابراین یک دمکراسی بورژوایی ضروري است تا طبقۀ 

کارگر به تدریج براي سوسیالیزم آموزش ببیند و 

  .سازماندهی شود

در نتیجه براي منشویک ها، وظیفۀ اصلی سوسیال 

بورژوازي «رات هاي روسیه چیزي نبود جز تشویق دموک

، یعنی »جمهوري دموکراتیک«به ایجاد یک » لیبرال

اقتصاد سرمایه داري » تکامل«ایجاد رژیمی که قادر به 

و نیروهاي مولده باشد؛ در واقع کلّ هدف این جناح آن 

» حرف«بود که از سوسیالیزم و مسلح کردن کارگران 

ورژوازي را به زعم خودش به بزند، ولی به نحوي که ب

رم ندهد و در یک کالم به عنوان » اردوگاه ارتجاع«

  .متحد خود حفظ کند

در نتیجه منشویک ها یک دیوار بین این دو انقالب 

ترسیم می کردند و به همین اعتبار استراتژي آن ها یک 

  .انقالب دمکراتیک به رهبري بورژوازي لیبرال بود

لنین در این مقطع . یک ها بوددوم؛ دیدگاه لنین و بلشو

و در مقابل استراتژي گروه اول، بر آن بود که نمی توان 

منتظر لیبرال ها شد و از ترسِ به وحشت افتادن و رم 

سرمایه داران . کردن بورژوازي، از مبارزه عقب کشید

بسیار دیر به عرصه وارد شده بودند و بزدل تر از آن 

مدت ها قبل از . جنگندبودند که براي تغییرات مترقی ب

، این ها قدرت اقتصادي واقعی را در دست 1917سال 

داشتند، اما براي محافظت از خود، به تزار اتکا می 
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کردند و از پیامدهاي هرگونه جنبش بزرگی در بین 

در واقع وحشت بورژوازي روس . توده ها هراس داشتند

ر قرار از کارگران و دهقانان، آن ها را در کنار دستگاه تزا

به عالوه وضعیت روسیه، یعنی حضور یک . می داد

دولت پیشاسرمایه داري و نبود ابتدایی ترین حقوق 

دمکراتیک را در - دمکراتیک، تکالیف و وظایف بورژوا

بنابراین لنین در نظر داشت که . دستور کار قرار می داد

در صورت آغاز انقالب، همراه با بلشویک ها براي یک 

گري و دهقانی مبارزه کنند و انقالب را دولت موقت کار

  .تا حد امکان دموکراتیک سازند

در این مقطع لنین هم مانند پلخانف این دیدگاه را 

داشت که روسیه نمی تواند از فراز انقالب بورژوایی 

دو تاکتیک سوسیال «مثالً او در جزوة . کند »جهش«

 1905به سال » دموکراسی در انقالب دموکراتیک

  :نوشت

مارکسیست ها مسلماً معتقدند که انقالب روس جنبۀ «

ما نمی توانیم از چهار «و به همین دلیل » بورژوایی دارد

دیوار بورژوا دموکراتیک انقالب روس یک باره به خارج 

آن جستن نماییم، ولی ما می توانیم حدود این چهار 

دیوار را به مقیاس عظیمی وسعت دهیم، ما می توانیم و 

دود این چهار دیوار در راه منافع پرولتاریا و باید در ح

نیازمندي هاي مستقیم وي و در راه شرایطی که 

نیروهاي وي را پیروزي کامل آینده آماده می سازد، 

  .»مبارزه کنیم

اما همان طور که اشاره شد لنین در عین حال تردیدي 

نداشت که بورژوازي بزدل روسیه که با زمینداران بزرگ 

بود، قادر به سرنگونی تزار و ایجاد انقالب در ارتباط 

بنابراین از دید لنین، این پرولتاریا بود . خودش نیست

که می بایست براي درهم شکستن قدرت استبداد و 

ارتش و ماشین سرکوب آن، به دنبال متحدینی دیگر 

بودند و نه  »دهقانان«براي لنین، این متحد، . باشد

  . »مترقی و ملی بورژوازي«

ي لنین استراتژي انقالب، یک استراتژي برا

او برخالف منشویک ها بین انقالب . سوسیالیستی بود

. دمکراتیک و سوسیالیستی، یک دیوار ترسیم نمی کرد

در نتیجه به دنبال حلقۀ واسط یا مفصلی بود که این دو 

لنین به همین دلیل است که (را به یک دیگر وصل کند 

ما مدافع انقالبی « :نوشته بود 1906در حدود سال 

 )»ما در نیمۀ راه متوقف نخواهیم شد. الینقطع هستیم

دیکتاتوري دموکراتیک «در این جا بود که فرمول 

. را به عنوان یک تاکتیک پیدا کرد» پرولتاریا و دهقانان

به این معنا که کارگران و دهقانان با به دست گرفتن 

حتی در (رهبري، وظایف و تکالیف دمکراتیک را 

به انجام می ) چارچوبی وسیع تر از دمکراسی بورژوایی

رسانند و این خود زمینۀ ورود به فاز سوسیالیستی 

  .خواهد شد

به این ترتیب، قرار بود که رژیم جدید به استقرار یک 

جمهوري دموکراتیک، بازتوزیع رادیکال زمین ها، پایان 

استبداد و ستم در روستاها و کارخانه ها، بهبود شرایط 

کارگران و نظایر این ها منجر شود و انقالب را به آلمان 

و باقی کشورهاي اروپاي شرقی بکشاند؛ و انقالب بر این 

و البته اساساً با دریافت کمک اقتصادي از سوي  - مبنا

سریعاً به فاز سوسیالیستی در  -یک آلمانِ سوسیالیست

  .روسیه حرکت کند
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  موضع سوم

، ضمن نقد به 1905تروتسکی در بحبوحۀ انقالب 

محورهاي اصلی بحث هاي باال، به ارائۀ یک آلترناتیو 

سوم در برابر دو استراتژي جناح هاي اصلی حزب 

همان طور که مختصراً اشاره  -سوسیال دموکرات روسیه

  . پرداخت - شد

تحلیل تروتسکی با رد این ایده آغاز شد که هر کشوري 

ي را دنبال کند الزاماً باید همان مسیر توسعۀ سرمایه دار

یعنی هرچند خصوصیت . که اسالف آن طی کرده اند

اجتماعی روسیه، عقب ماندگی - بارز ساختار اقتصادي

آن بود، اما عقب ماندگی تاریخی به این معنا نبود که 

باید مسیر کشورهاي پیشرفته با مثالً صد یا دویست 

در عوض تروتسکی . سال تأخیر از نو پی گرفته شود

رد که این ویژگی، منجر به ظهور یک تحلیل می ک

» مرکب«فرماسیون اجتماعی کامالً متفاوت، ناموزون و 

به این معنا که پیشرفته ترین » مرکب«می شود، 

دستاوردهاي تکنولوژیک و ساختار سرمایه داري در 

عین حال در مناسبات پیشا سرمایه داري و شبه 

ی فئودالی ادغام می شود، آن ها را دستحوش دگرگون

می کند، بر آن ها غالب می شود و یک رابطۀ خاص بین 

  .طبقات را به وجود می آورد

سرمایه داري در روسیه مانند سرمایه داري بریتانیا به 

طور تدریجی تکامل پیدا نکرده بود، بلکه به یمن دولت 

و سرمایه گذاري خارجی به ساختارهاي قدیمی روسیه 

ریت مطلق آن در جامعه اي که اکث. حقنه شده بود

دهقان هایی باقی مانده بودند که هنوز اسیر اشکال 

تولیدي ماقبل سرمایه داري بودند، کارخانه هایی متکی 

بر به روزترین روش هاي تولیدي از سن پترزبورگ و 

  .مسکو سربرآوردند

همین پروسه به شکل گیري طبقۀ کارگر و تمرکز 

، کارگران در قالب توده هاي وسیع کمک کرده بود

درحالی که یک اقلیت انگشت شمار از بورژوازي سرمایه 

دار، به شدت بزدل، وابسته به استبداد مطلقۀ حاکم، و 

بدون هرگونه سنت مبارزة تاریخی بین همین توده ها با 

  .سلطنت حاکم قرار گرفته بود

تروتسکی به درستی استدالل کرد که یک رابطۀ یک به 

ي براي یک بین تکامل پیش شرط هاي اقتصاد

سوسیالیزم و پیش شرط هاي سیاسی و ذهنی براي 

بلکه توانایی طبقۀ کارگر به . سوسیالیزم وجود ندارد

تسخیر قدرت، مستقیماً نه به سطح به دست آمدة 

مناسبات درون مبارزة طبقاتی، «نیروهاي مولده، بلکه به 

به وضعیت بین المللی و نهایتاً به شماري از عوامل 

ها، ابتکار عمل و آمادگی کارگران ذهنی، یعنی سنت 

  .بستگی دارد» براي مبارزه

کارگران این امکان را دارند «بنابراین نتیجه گرفت که 

در یک کشور عقب مانده به لحاظ اقتصادي، زودتر از 

  .»یک کشور پیشرفت به قدرت برسند

منطق درونی تکامل ناموزون و مرکب روسیه، طبیعتاً به 

یعنی . در انقالب انجامید نقش کلیدي طبقۀ کارگر

- تروتسکی با درنظر داشتن چشم انداز انقالب بورژوا

دمکراتیک در روسیه، نشان می داد که طبقۀ کارگر بعد 

از ارتقا تا سطح رهبري انقالب، مجبور می شود که 

وظایف اخص سوسیالیستی خود را هم انجام دهد و 

در  .نمی تواند در چارچوب وظایف دمکراتیک باقی بماند
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نتیجه این انقالب، انقالبی است که در آن وظایف انقالب 

دمکراسی بورژوایی، حقوق کارگران، بازتوزیع (بورژوایی 

و وظایف انقالب کارگري یعنی استقرار ...) زمین و 

حاکمیت سیاسی طبقۀ کارگر، تسخیر کارخانه ها، ملی 

کردن صنایع و آغاز پروسه اي که طبقۀ کارگر براي 

ردن ابزار تولید باید شروع کند، به طور اجتماعی ک

  .توأمان و مرکب است

تروتسکی با ضعیف ترین نقطۀ تاکتیک لنین رودررو 

چگونه دو طبقۀ مختلف می : شد، یعنی این سؤال که

توانند با یک دیگر در قدرت سهیم شوند؟ علت این 

پرسش این بود که دهقانان به عنوان یک طبقه، ماهیتاً 

ند و این نکته را خود لنین هم به سوسیالیست نبود

  :خوبی می دانست؛ به همین جهت گفته بود

ما تا جایی از جنبش دهقانی دفاع می کنیم که «

زمانی که و مادامی که این . دموکراتیک و انقالبی است

ارتجاعی و ضد پرولتري گردد، ما براي مبارزه  ]جنبش[

رویکرد سوسیال (» ... علیه آن آماده می شویم

، 16وکراسی نسبت به جنبش دهقانی، پرولتر، ش دم

  )1905سپتامبر 

تروتسکی به درستی استدالل کرد که تا وقتی ما با 

انقالبی و «، و نه »دموکراتیک دیکتاتوري«

رو به رو هستیم، کارگران به ناچار » سوسیالیستی

خواست هاي دموکراتیک را مطالبه خواهند کرد و 

. ویق خواهند انداختاقدامات سوسیالیستی را به تع

بنابراین با درنظر داشت این که اکثریت جمعیت را 

دهقانان تشکیل می دادند و این دهقانان ذاتاً 

دیکتاتوري دمکراتیک «سوسیالیست نبودند، چشم انداز 

نهایتاً تبدیل می شد به دیکتاتوري » دهقانان و پرولتاریا

  .دهقانان، منتها با مشارکت پرولتاریا

 - ه تروتسکی به درستی اشاره کرد، دهقانانهمان طور ک

از به دست گفتن شاهرگ هاي  -به ویژه در روسیه

تنها طبقۀ کارگر از منطق، منافع . قدرت ناتوان بودند

این درس . طبقاتی و قدرت چنین کاري برخوردار بود

بود که از دل آن شوراهاي کارگري  1905مهم مبارزات 

نطفه   ي، به عنواناین شورهاي کارگر: بیرون آمدند

هاي اولیه و بالقوة حکومت کارگري در آینده، پیش از 

وجود هرگونه حکومت لیبرال دموکراتیک بسته شده 

بودند و دقیقاً ظهور همان ها بود که بورژوازي لیبرال 

روسیه را شدیداً به وحشت انداخت و از مبارزه علیه تزار 

  .باز داشت

الب را نادیده گرفت تروتسکی نه اهمیت دهقانان در انق

و نه با برنامۀ لنین مبنی بر جلب دهقانان به سوي 

اساس بحث او این بود که کارگران مخالفت کرد؛ 

هرچند دهقانان از اجزاي مهم نیروي انقالبی هستند، 

ولی نمی توانند مستقل عمل کنند، بلکه باید از یکی از 

بنباراین هرچند . طبقاتی اصلی شهرها پیروي کنند

یت شورش دهقانی را انکار نکرد، ولی گفت که اهم

شورش دهقانی براي آن که موفقیت آمیز باشد، به 

  .رهبري طبقۀ کارگر شهري نیاز خواهد داشت

در نتیجه براي تروتسکی، این دیکتاتوري باید یک 

حکومت کارگري می بود که وظایف دموکراتیک و 

 سوسیالیستی را ترکیب کند و در بستر تبدیل انقالب

. روسیه به یک انقالب اروپایی و جهانی به انجام برساند

تروتسکی تالش کرد که این چشم انداز سوم نسبت به 

انقالب روسیه را هنگامی که پس از شکست انقالب 



٧ 
 

در زندان به سر می برد، با نوشتن جزوة بی نظیر  1905

این ( تکمیل و مدون سازد » نتایج و چشم اندازها«

). نامید» انقالب مداوم«ت که وي همان استراتژي اس

تروتسکی، که اولین بار » انقالب مداوم«بنابراین تئوري 

توسعه پیدا کرد، ضمن این که می  1904در سال 

پذیرفت وظایف عینی پیش روي کارگران روسیه، 

  وظایف انقالب بورژوا دموکراتیک است، اما با این حال

نده در توضیح می داد که چگونه در یک کشور عقب ما

به بقایاي مناسبات » ملی بورژوازي«عصر امپریالیزم، 

پیشاسرمایه داري از یک سو و به سرمایۀ امپریالیستی از 

سوي دیگر گره خورده و در نتیجه اکیداً قادر به انجام 

  .وظایف تاریخی خود نیست

  تزهاي آوریل 

بود که با آشکار شدن تناقضات  1917پس از آوریل 

، لنین »دیکتاتوري دموکراتیک«عار انقالب در قالب ش

  .نهایتاً این مفهوم کهنه از انقالب را به کناري نهاد

لنین در سوم آوریل از تبعید بازگشت و به ایستگاه 

معروفی که » قطار مهر و موم شدة«او از . فنالند رسید

او را با گذشتن از آلمان، از سوئیس به روسیه رسانده 

شین زرهی پرید و با وجود بود، پایین آمد؛ داخل یک ما

حیرت بسیاري در سطح رهبري بلشویک ها، عدم 

همکاري با حکومت موقت بورژوایی، عدم معامله با 

منشویک ها و عقب نشینی سریع روسیه از جنگ 

لنین به یکی از جلسات حزب . امپریالیستی را اعالم کرد

سکوت ناشی از «بلشویک رفت و صحبت هایش با 

روشن بود که او در اقلیت . شد شنیده» حیرت زدگی

. است و باید براي موضع خود، اکثریت را به دست بیاورد

او پس از آن که یک نسخه از سخنرانی خود را به 

تسرتلی، از رهبران منشویک، داد، به یکی از جلسات 

در این جا لنین با طعنه و هو کردن . منشویک ها رفت

  .رو به رو شد

 7را که به تاریخ » اي آوریلتره«سخنرانی لنین، مبناي 

، روزنامۀ حزب بلشویک »پراودا«آوریل در روزنامۀ 

این تزها خط مشی سیاسی . منتشر گردید، شکل داد

حزب نبودند، اما لنین طی چند هفته اثبات کرد که او 

احساسات و خواسته هاي کارگران و سربازان روسیه را 

ان بلشویک از راه دور به مراتب بهتر از بسیاري از رهبر

طی یک سلسله جلسات، . در داخل درك کرده بود

مقاالت و جزوات، او تا پایان آوریل به اکثریت در حزب 

  بلشویک دست یافت

در این جا بود که لنین به طور مشخص و مستقیم، 

بلشویک هایی را که هنوز به تکرار این شعار قدیمی می 

  :پرداختند خطاب قرار داد و گفت

دیکتاتوري ”تنها از یک  حاضر درحال  کسی که«

صحبت می “ دموکراتیک انقالبی پرولتاریا و دهقانان

کند، در گذشته به سر می برد؛ در نتیجه عمالً در 

ضدیت با مبارزة طبقاتی پرولتاریا، از خرده بورژوازي 

چنین کسی باید به آرشیو عتیقه . است رفته فراتر هم

آرشیو که می توان (“ بلشویک”هاي پیشاانقالبی 

  .»منتقل شوند) نامید“ بلشویک هاي قدیمی”

بر هم منطبق  1917موضع لنین و تروتسکی در سال 

لنین می دید که در عصر امپریالیزم که مناسبات . شدند

فرما کرده بود، طبقاتی را در سطح جهانی حکم

بورژوازي کشورهاي نیمه توسعه یافته نظیر روسیه 
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دیگر . رسانده بودند مأموریت تاریخی خود را به اتمام

نمی توانستند وظایفی را که اسالف شان در انقالب هاي 

این . کالسیک گذشته به عهده گرفته بودند کامل کنند

. وظایف اکنون روي شانه هاي طبقۀ کارگر افتاده بود

لنین اکنون نتیجه متهورانۀ تروتسکی را پذیرفت که 

خود، طبقۀ کارگر می باید با وجود ضعف کمی و عددي 

اما پرولتاریا براي انجام وظایفی که . این معما را حل کند

از عصر گذشته باقی مانده بود، نمی توانست از متصل 

کردن این وظایف با اقدامات سوسیالیستی حیاتی براي 

در نتیجه به . تحقق نیارهاي فوري کارگران اجتناب کند

ز نیا» دیکتاتوري انقالبی پرولتاریا«جاي فرمول قدیمی، 

بود که انقالب سوسیالیستی را با انجام همزمان وظایف 

دمکراتیک و سوسیالیستی و با اتکا به دهقانان فقیر 

  .پیش ببرد

با مفروض بودن عقب ماندگی اقتصادي و فرهنگ 

بربرمنشانۀ کشوري نظیر روسیه، اتخاذ یک چشم انداز 

این . انترناسیونالیستی براي پرولتاریا حتمی و الزم بود

کارگر روسیه باید تالش می کرد تا خود را با  طبقۀ

پرولتاریاي کشورهاي پیشرفته تري که شرایط مادي 

. الزم براي انکشاف سوسیالیستی را داشتند، پیوند بدهد

بنا به دالیل مادي بنیادي، تنها بر اساس بسط بین 

المللی انقالبی است که کارگران یک کشور عقب مانده 

  .وسیالیزم قدم بگذارندمی توانند به ساختمان س

  تئوري هاي مارکس و پدیدة انقالب روسیه

همان طور که اشاره شد، منشویک ها تالش داشتند تا 

بر مبناي نظریات پراکندة مارکس، و نه در انسجام با 

هم، یک درك قالبی از تفکرات مارکس ارائه دهند مبنی 

ابتدا رژیم تزار می باید سقوط می کرد و یک بر این که 

سپس . مکراسی لیبرال سرمایه داري مستقر می شدد

اقتصاد سرمایه داري توسعه می یافت و نهایتاً نوبت به 

هنگامی که طبقۀ کارگر . تکامل طبقۀ کارگر می رسید

به اندازة کافی نیرومند می شد، می توانست قدرت را با 

  .نام خود بگیرد

بحث مارکس در مورد شرایط عینی انقالب 

منتها اوالً انقالب . مالً صحیح بودسوسیالیستی کا

سوسیالیستی، به عنوان یک انقالب آگاهانه و بابرنامه، 

نمی توانست به شکل خود به خودي صورت بگیرد، بلکه 

نیاز به ابزاري داشت که در حزب بلشویک تجلی یافت؛ 

ثانیاً بحث مارکس در مورد شرایط عینی انقالبی باید در 

  .مقیاسی جهانی نگاه می شد

وقتی سرمایه داري یک بازار جهانی و یک تقسیم کار 

جهانی را به وجود آورده و تضاد میان نیروهاي مولده و 

مناسبات مالکیت سرمایه داري را در سطح جهانی 

آشکار کرده است، در این صورت اقتصاد جهانی را هم 

در مجموع براي دگرگونی سوسیالیستی آماده کرده 

ین زاویه که کدام کشورها براي نگاه به مسأله از ا. است

هستند، » غیر آماده«و کدام یک » آماده«سوسیالیزم 

کامالً نادرست و منتفی  که یک دسته بندي بیجان است

آغاز می » سطح ملی«انقالب سوسیالیستی در . است

تکمیل شود و » سطح جهانی«شود، ولی ناگزیر باید در 

زة این همان مهم ترین اصل آمو(به پایان برسد 

منتها کشورهاي ). سوسیالیزم مارکسیستی است

مختلف، با آهنگ و سرعت هاي مختلفی این پروسه را 

اتفاقاً کشورهاي عقب نگاه داشته شده از . طی می کنند

لحاظ توسعۀ نیروهاي مولده، تحت شرایط معینی، 
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به انقالب کارگري، تسخیر قدرت   تر سریع خیلی

پیدا می کنند، ولی سیاسی و دیکتاتوري پرولتاریا دست 

دقیقاً به خاطر عقب ماندگی هاي اقتصادي، فرهنگی و 

به سوسیالیزم خواهند رسید؛ در واقع  دیرتر  غیره،

دوران گذار براي این قبیل کشورها، به نسبت کشورهاي 

، خواهد »ناممکن«پیشرفته تر، طوالنی و دشوارتر، و نه 

  .بود

و نه (کی لنین و تروتسکی نیز با درك رابطۀ دیالکتی

» مناسبات تولیدي«و » نیروهاي مولده«میان ) مکانیکی

، با اتکا به )و شرایط عینی انقالب به گفتۀ مارکس(

قانون رشد ناموزون و مرکب، با درك از مرحلۀ 

امپریالیستی سرمایه داري، به درستی به این نتیجه 

رسیدند که انقالب از ضعیف ترین حلقه انجام خواهد 

  .چنین هم شد شد، کما این که

 این به خود زمان در هم انگلس و مارکس عالوه به

بورژوازي تنها طی مقطعی و در مبارزه  که رسیند نتیجه

بورژوازي هنوز از مبارزه . بود» مترقی«علیه فئودال ها 

علیه فئودالیزم پیروز بیرون نیامده بود که ناگهان با 

. روبه رو شد» طبقۀ کارگر«دشمن جدیدي به نام 

شت بورژوازي از طبقۀ کارگر انقالبی تا جایی بود که وح

وادار شد تا در موارد بسیاري به ماشین نظامی و 

متوسل شود و با عناصر ارتجاعی » نظام قبلی«سرکوب 

و زمین داران همکاري کند تا کارگران را سرکوب و 

مبارزة خود براي ایجاد یک جمهوري دموکراتیک را 

و انگلس با مشاهدة شکست  نیمه کاره رها کند؛ مارکس

اروپا و به خصوص آلمان، به این  1848انقالب هاي 

  :نتیجه رسیدند که

در حالی که خرده بورژوازي دموکرات، خواهان ختم «

هر چه سریع تر انقالب از طریق برآوردن حداکثر 

و (خواسته هاي فوق است، منافع ما در این است 

تا زمانی که که انقالب را ) خواست ما ایجاب می کند

تمام طبقات کم و بیش متملک از دایرة قدرت خارج 

نگردیده اند و قدرت دولتی هنوز به تسخیر طبقۀ کارگر 

  »ادامه دهیم مداوم طور به  ]...[در نیامده 

 انقالب« با تروتسکی مداوم انقالب تئوري هرچند

 توان می را آن عناصر اما دارد، تفاوت مارکس »مداوم

 که است جالب عالوه به .دید زنی مارکس بحث در

 که بودند کرده ادعا 1880 دهۀ در انگلس و مارکس

 مارکس .کند جهش داري سرمایه از بتواند شاید روسیه

 انقالب یک براي عالمتی روسیه، انقالب اگر« :بود نوشته

 دیگر یک کدام هر که طوري به باشد، غرب در پرولتري

 در زمین اکیاشتر مالکیت غالب شکل کنند، تکمیل را

 تکامل کمونیستی مسیر یک آغاز نقطۀ شاید روسیه

 و قالبی درك از دورتر ها فرسنگ بینشی چنین .»باشد

 نسبت انگلس و مارکس به که است »خطی« تکامل

  .شد می داده

  استراتژي سوسیالیستی و انقالب دومرحله اي

اگر انقالب روسیه با موفقیت در سطح بین المللی 

و همراه با ایجاد یک فدراسیون گسترش می یافت 

سوسیالیستی اقتصادهاي پیشرفته را به لحاظ اقتصادي 

دربرمی گرفت، در آن صورت بحث چشم اندازهاي پیش 

دیگر امروز براي مارکسیست ها صرفاً جاذبه  1917از 

  .اي تاریخی داشت

اما متأسفانه با شکست انقالب در اروپا، روسیۀ شوروي 
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انحطاطی اجتناب ناپذیر ضربه انقالب از . منزوي شد

کنترل دمکراتیک کارگران به دست اقلیت . خورد

بوروکراتیکی که نمایندة بناپارتیست خود را در شخص 

  .استالین یافت، غصب شد

در همان حال که بوروکراسی بیش از پیش از طبقۀ 

کارگر داخل روسیه فاصله می گرفت، به طور روزافزونی 

. ج را هم از دست می داداعتماد به پرولتاریاي خار

انترناسیونال کمونیست به ادارة سیاست خارجی 

بوروکراسی در جستجوي امنیت . بوروکراسی تبدیل شد

ملی، نقش یک ضد انقالب در قلمرو جهانی را ایفا می 

چشم انداز یک مبارزة مستقل براي سوسیالیزم به . کرد

  .کناري گذاشته شد

یهات تئوریک و استالین در تالش براي ارائۀ توج

، فرمول قدیمی لنین مبنی بر دیکتاتوري »لنینیستی«

دمکراتیک پرولتاریا و دهقانان را نبش قبر و فراتر از آن 

اي » انقالب دومرحله«بحث هاي منشویک ها مبنی بر 

  . را احیا کرد

احیاي این سیاست بی اعتبارشده، به نتایج فاجعه باري 

بوروکراسی . میدانجا 26- 1925براي انقالب چین در 

استالینیستی برخالف میل رهبري کمونیست هاي 

چین، سیاست تبعیت از بورژوازي چین به رهبري 

این به . چیانگ کان چک و کمینتانگ  را تحمیل کرد

شکست طبقۀ کارگر پویاي چین همراه با قتل عام 

از آن . هزاران نفر از کمونیست ها و مبارزین انجامید

یاسی با نتایج فاجعه بار مشابهی زمان به بعد، همین س

  .به کار گرفته شده است

یکی از واضح ترین و  1965مورد اندونزي در سال 

درعین حال دردآوردن ترین نمونه هاییست که 

را » انقالب دو مرحله اي«ورشکستگی و خیانت هاي تز 

با افزایش تنش ها میان کارگران و . نشان می دهد

توده اي علیه رژیم ضعیف دهقانان، و آغاز خیزش هایی 

سوکارنو، خط مشی رهبري استالینیست در پکن، در 

یعنی  - بین توده هاي مردم و سازمان توده اي آن ها

این بود که آن ها  -)PKI(حزب کمونیست اندونزي 

و مترقی خود وارد » بورژوازي ملی«باید با 

نتیجه این بود که در ماه اکتبر، قریب . شوند جبهه یک

لیون نفر از کارگران و دهقانان، طی کودتایی به یک می

که به وسیلۀ ژنرال سوهارتو و با برنامه ریزي سازمان 

کودتایی که . اي انجام شد، قتل عام شدند. آي. سی

هرچند سوکارنو را کنار زد، اما جنبش کارگري را درهم 

شکست و به روي کار آمدن دیکتاتوري نظامی وحشی 

 .سوهارتو منجر شد

، استالینیست ها را »انقالب دومرحله اي«وري همین تئ

، همراه با عناصر به »جبهۀ خلقی«به شرکت در 

» پیشبرد«بورژوازي، براي » ملی«و » مترقی«اصطالح 

مرحلۀ اول انقالب تشویق کرده و به از میان رفتن 

به . بسیاري از نیروهاي صادق و مبارز منجر شده است

حزب «نجر شد عنوان مثال، همین تئوري بود که م

، به عنوان یک حزب استالینیست، »کمونیست امریکا

به دفاع از پرزیدنت روزولت بپردازد و  1930طی دهۀ 

حزب دموکرات » مترقی«منطقاً امروز هم از کاندیداهاي 

   .حمایت کند

 به نسبت توده حزب هاي سیاست ایران در همچنین

 نهایت در و مصدق دکتر به نسبت سپس السلطنه، قوام



١١ 
 

 با فدائیان »اکثریت« جناح و توده حزب همکاري

 انحرافی نظریات این در ریشه همه غیره، و خمینی رژیم

  .اند بوده ایران، انقالب شکست اصلی علل از و داشته

، رهبران حزب 73تا  1970در شیلی بین سال هاي 

این حمایت . کمونیست از حکومت آلنده حمایت کردند

ح ضد امپریالیستی و ضد بر مبناي برنامۀ به اصطال

به بیان . به قدرت سرمایه» تهاجم«انحصاري بود براي 

دیگر، چشم انداز آن ها، چشم انداز تکمیل مرحلۀ 

دمکراتیک بود که در آن مبارزه براي -انقالب بورژوا

قدرت کارگري و سوسیالیزم به آن سوي افق موکول 

رهبران حزب کمونیست با تبعیت از همین . شده بود

ط، به مهار جنبش فوق العادة کارگران شیلی کمک خ

کرد؛ کارگرانی که هنوز با نتایج دهشتناك آن زندگی 

  .می کنند

به همین ترتیب در آفریقاي جنوبی، استالینیست ها در 

خود را به تئوري » کنگرة ملی آفریقا«درون رهبري 

با وجود جنبش الهام . انقالب مرحله اي متکی کردند

جوانان سیاه پوست، آن ها معتقد  بخش کارگران و

بودند که برنامۀ انقالب باید در این مرحله به وظایف 

دمکراتیک ملی محدود شود؛ اما نتوانستند ببینند که 

سرمایه داري آن نقش مترقی را که سابقاً ایفا می کرد، 

  .به طور کامل منقضی کرده است

  نتیجه

 به مدو جهانی جنگ از خصوص به امپریالیزم، عصر در

 هاي دولت شده، جهانی داري سرمایه مناسبات سو، این

 اعتبار، این به .هستند کار سر بر نقداً داري سرمایه

 یک به تر بیش و معنا بی کامالً »دمکراتیک انقالب«

 انقالبی دمکراتیک انقالب اصوالً .دارد شباهت شوخی

 که داري پیشاسرمایه مناسبات با کشوري در است

 قدرت به را اپوزیسیون در رژوازيبو کند می تالش

 نقداً داري سرمایه هاي دولت که شرایطی در .برساند

 موزه به که هاست مدت انقالبی چنین اند، گرفته شکل

 گردد، بازمی اروپا به که تاجایی .شده منتقل هاي

 خصلت فئودالی نظام با تقابل در تامدتی نوپا بورژوازي

 .رساند انجام به را خود تاریخی وظایف و داشت مترقی

 جدید، دشمن گیري شکل و خود تثبیت محض به اما

 بلکه ندارد، مترقی جنبۀ فقط نه کارگر، طبقۀ یعنی

 در ضمناً .است مانده باقی خود طبیعی عمر از بیش

 یا نیافته توسعه کشورهاي در بورژوازي امپریالیزم، عصر

 به شدند، جوامع این وارد باال از پیرامونی، اصطالح به

 الخلقه، ناقص علیل، سره یک بورژوازي این دلیل همین

 مترقی وجه ترین کوچک بدون و مبارزاتی سنت بدون

 انجام به را اروپا بورژوازي تاریخی وظایف نه هرگز است؛

 دلیل همین به .دارد را آن توان اصوالً نه و رسانیده

 که مترقی و ملی بخش یک به بورژوازي کردن تقسیم

 موضوع که وابسته یا کمپرادور بخش و دفاع، قابل

  .است نادرست نیز است مبارزه

کشورهاي واپس مانده به لحاظ «این ایدة مبتذل که 

سطح نیروهاي مولده، آمادة انقالب سوسیالیستی 

» بلشویک هاي قدیم«، از تزهاي منشویکی، »نیستند

و کمینترن استالینیستی بوده که تماماً ) به قول لنین(

مارکسیزم انقالبی قرار دارد، و خلقِ چیزي در تقابل با 

و دفاع از آن را اجباري » بورژوازي ملی و مترقی«به نام 

  .می کند
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 جهانی، داري سرمایه عصر در ایران آتی انقالب بنابراین

 به چیز هیچ بورژوازي، گندیدگی عصر در و امپریالیزم،

 منتها باشد؛ تواند نمی سوسیالیستی انقالب یک جز

 برقراري مثل( دموکراتیک وظایف هم که انقالبی

 عقیدة مذهب، پوشش، بیان، در آزادي هاي خواسته

 مترقی؛ قوانین وجود اجتماعی؛ امنیت وجود سیاسی؛

 را سوسیالیستی وظایف هم و )… و ارضی اصالحات

 دارد؛ قرار کارگر طبقۀ آن، مرکز در و کند می ترکیب

 در انقالبی تتحوال وقوع به تا کند می تالش که انقالبی

 تر پیشرفته کشورهاي در خصوص به جهان، سراسر

 انقالبی متحدین به اتکا با و بکند کمک داري، سرمایه

 را مسیرش جهانی، انقالب به پیوند با خود، جهانی

 مداوم انقالب ضرورت و مفهوم این واقع در .کند دنبال

 یک استقرار و داري سرمایه مناسبات گیري شکل .است

 بلکه .زند نمی کنار را تئوري این داري، مایهسر دولت

 انقالب پیروزي در بار یک بار، دو که تئوري این جوهرة

 انقالب شکست در بار یک و روسیه 1917 اکتبر

 انقالب انداز چشم رسید، اثبات به چین 27- 1925

 با همراه یافته توسعه تر کم کشورهاي در سوسیالیستی

 را بودن »مداوم« و است، مرکب وظایف و تکالیف حل

  .کرد جستجو باید معنا این

 آن در که افغانستان چونهم خاص کشورهایی مورد در

 نگرفته شکل خاصی کارگري جنبش و کارگر طبقۀ

 که دلیل این به .معناست بی دمکراتیک انقالب نیز است

 به ولو داري، سرمایه دولت یک نیز کشورهایی چنین در

 مستقیم دخالت با و غیرمتعارف و کاریکاتور شکل

 پایۀ که جا آن از منتها .است کار سر بر نقداً امپریالیسم

 هنوز کارگر طبقۀ یعنی سوسیالیستی، انقالب مادي

 تعیین در المللی بین فاکتور یک نیست، حاضر

 آن و شود می صحنه وارد کشورها گونه این سرنوشت

 واقع در .است منطقه کشورهاي سایر در انقالب

 تنگاتنگی طور به افغانستان نظیر رهاییکشو سرنوشت

 به جا این در - منطقه کشورهاي دیگر در انقالب به

 فرض به چه چنان .کند می پیدا بستگی -ایران خصوص

 در حتی بدهد، رخ سوسیالیستی انقالب یک ایران در

 خواست به بنا تواند می ایران سرخ ارتش خاص، شرایط

 برابر در ها آن نافعم از دفاع براي افغانستان هاي توده

 فاسد داري سرمایه دولت القاعده، و طالبان ارتجاع

 این وارد امپریالیسم، حمالت و ها دخالت و موجود

 ماندگی عقب از افغانستان حالت، این در .بشود کشور

 می جهش خود اجتماعی- اقتصادي و سیاسی خاصی

 .کند
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سالگرد انقالب اکتبر سالگرد انقالب اکتبر   نود و هفتمیننود و هفتمینبه مناسبت به مناسبت 

  روسیهروسیه  19171917

بندي درس هاي انقالب متن زیر، معرفی بحث و جمع

اکتبر است که به وسیلۀ رفیق مازیار رازي در اتاق 

معرفی و مطرح شد، و  2011نوامبر  10پالتاك به تاریخ 

منتشر می  میلیتانتاینک براي نخستین بار در نشریۀ 

  .شود

 

در ابتدا باید ذکر کنم که صحبت امروز من، نه یک 

، بلکه یک معرفی بحث است براي تبادل نظر سخنرانی

ما به هرحال بر اساس تجارب نظري و عملی . با رفقا

خود، به یک سلسله نظراتی رسیده ایم که مایلیم آن ها 

را در عرصۀ جامعه و در سطوح مختلف، با دوستان و 

رفقایی که تمایالت و جهت گیري هاي مشابهی دارند، 

ا نه تنها می خواهیم بر درمیان بگذاریم؛ در حقیقت، م

این رفقا تأثیر بگذاریم، بلکه آماده هستیم تا خود 

 . هم باشیم تأثیرپذیر

. در این جا چنین مفهومی دارد “تبادل نظر”بنابراین، 

این جلسه نیز همان طور که اشاره گردید، یک معرفی 

بحث است از طرف من؛ و من هم به عنوان یکی از 

دخالت خواهم کرد و شرکت کنندگان، در بحث ها 

جهت امیدوارم که بتوانیم با توجه به این تبادل نظرها، 

را در راه انقالب آتی  گیري ها و متحدین مشخصی

 .ایران پیدا کنیم

بحثی که من امروز معرفی می کنم، : و اما نکتۀ دیگر

انقالب اکتبر، . صرفاً یک بحث تئوریک و انتزاعی نیست

به ویژه جنبش  مسأله اي مهم براي کل جهان و

ولی به . کارگري و مارکسیست هاي انقالبی می باشد

هرحال این بحث بهانه اي است براي بررسی و مرور یک 

سلسله نکات اصلی متکی بر درس هاي انقالب اکتبر، و 

. استفاده و کاربست این درس ها براي انقالب آتی ایران

از این نقطه نظر، من درحین بحث قیاس هاي مشخصی 

ز مسائل امروز ایران و همچنین جهان، مطرح خواهم را ا

نه یک  -همان طور که اشاره کردم -کرد تا این موضوع

 .بحث انتزاعی، که بحثی مرتبط با مسائل امروز ما باشد

نیاز به توضیح چندانی ندارد که بحث انقالب اکتبر، 

بحثی مفصل و عمیق است، و به همین جهت نمی توان 

تالش . ه تمامی جوانب آن پرداختدر یک یا دو جلسه ب

من در این دو جلسه این است که در جلسۀ اول به 

بررسی یک سلسله درس هاي مشخص و مرتبط با 

 دودرس مهم و  دوبه اعتقاد من، . انقالب اکتبر بپردازم

محور اصلی در انقالب اکتبر وجود دارد که وجه تمایز 

د؛ این دو، این انقالب را با سایر انقالب ها نشان می ده
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موضوعاتی هستند که من سعی می کنم تا در این 

 . جلسه مختصراً مطرح کنم

از نقطه نظر بسیاري از افراد و نیروهاي مختلف در 

سطح جهان، پرسش هایی مطرح می شود مبنی بر این 

که انقالب اکتبر به چه شکلی و با کاربرد چه ابزاري به 

قالب را تدارك پیروزي رسید؟ آیا توده ها بودند که ان

دیدند یا شوراهاي کارگري، اتحادیه هاي کارگري و 

تجمعات کارگري به مفهوم عام کلمه؟ آیا ابزار مشخص 

دیگري در این انقالب وجود داشت که پیروزي را میسر 

و تضمین کرد یا خیر؟ من می خواهم در ابتدا به این 

 .موضوع بپردازم

یکی از این هم  .استماهیت انقالب  موضوع دوم،

موضوعات بسیار مهمی است که درست از فرداي انقالب 

آن سؤال این . اکتبر تا به امروز، مورد سؤال قرار گرفته

چگونه ممکن است که انقالب سوسیالیستی در : است

افتاده تحقق پیدا کند؟ در واقع جان یک جامعۀ عقب

کالم این سؤال این است که وقوع انقالب اکتبر، برخالف 

ارل مارکس بوده است؛ چرا که مارکس صحبت نظرات ک

از این می کرده که انقالب ها ابتدا باید در مراکز صنعتی 

پیشرفتۀ سرمایه داري رخ دهند، و بنابراین انقالبی که 

انقالبی در روسیۀ عقب افتاده صورت گرفته، در واقع 

بوده و اصوالً انقالبی نبوده است که پایدار باقی  زودرس

یجه الزم نیست تا این نوع انقالب ها مجدداً در نت. بماند

 .در سایر نقاط جهان تکرار و تجربه گردد

ماهیت انقالب اکتبر، و این پرسش که آیا اصوالً امکان 

وقوع مجدد چنین انقالبی در سایر نقاط دنیا و به 

خصوص کشورهاي عقب مانده میسر خواهد بود یا خیر، 

می کنم و طی مسائلی هستند که در بحث اول ارائه 

بحث دوم خود در دو هفتۀ دیگر مشخصاً در مورد علل 

شکست انقالب و درس هاي آن صحبت خواهم کرد؛ 

البته من این دو را از هم تفکیک کرده ام، چرا که این 

درس ها به هرحال از اهمیت بسزایی برخوردار هستند و 

 .به همین جهت، تمرکز مشخصی را الزم دارند

به درس هاي انقالب از زاویۀ ابزار اکنون می پردازم 

به راه دور نرویم، از . تشکیالتیِ الزم براي تدارك انقالب

لحاظ تاریخی اگر فقط همین نکاتی که رفیق فرهاد در 

ابتداي جلسه اشاره کرد، مورد بررسی قرار بدهیم، می 

 بینیم که طی همین یکی دوسال گذشته، مبارزات ضد

یده، و اگر نگوییم میلیون سرمایه داري به اوج خود رس

ها، دست کم صدها هزار نفر در سراسر جهان مشخصاً 

انواع . درحال مبارزه علیه نظام سرمایه داري هستند

رویدادها هم در طول این یک سال گذشته رخ داده 

سیاست هاي ریاضتی نظام هاي سرمایه داري به . است

زیر سؤال رفته و تشکل هاي مختلفی درگیر مبارزات 

ردیده اند و در اواخر همین ماه، یعنی ماه نوامبر گ

، در انگلستان یک تظاهرات و یا می توان گفت 2011

اتحادیۀ کارگري  30اعتصاب عمومی تاریخی از طرف 

 -در تقابل با سیاست هاي نئولیبرالی دولت محافظه کار

 .لیبرال انگلستان صورت خواهد گرفت

اعتراض به  ما امروز در سراسر جهان شاهدیم که در

سیاست هاي فعلی سرمایه داري و اجحافاتی که در حق 

هزار منطقه در  2مردم روا داشته شده است، بیش از 

همین طور اخیراً گزارش هایی . حال اشغال شدن است

از ایران رسیده است که نشان می دهد هفتۀ پیش، 

، سمیناري در کرج برگزار شده و 1390آبان  13مورخ 
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د و کارگران پیشرُوي با تجربه در آن بسیاري از افرا

شرکت کرده و اصوالً آن ها هم با جسارت بسیار صحبت 

از ایجاد تشکل هایی در درون طبقۀ کارگر، سازماندهی 

و حتی سرنگونی نظام جهانی سرمایه داري به دست 

 .خود کارگران نموده اند

 ما شاهد وقایع دیگري نیز هستیم؛ مبارزات ضد

ورمیانه که تاکنون به کناره گیري چند استبدادي در خا

سؤالی که . نفر از دیکتاتورهاي منطقه منجر شده است

مطرح می شود این است که آیا این اعتراضات توده اي 

ضد ”که امروز دیگر به صورت عریان یک اعتراض 

است، منجر به انقالب پرولتري در یکی از “ سرمایه داري

 ق می گردد یا خیر؟این مناطق و یا در همۀ این مناط

تمامی این . پاسخ به این سؤال کامالً منفی است

اعتراضاتی که در سطح جهانی مشاهده کرده ایم، 

. متأسفانه هیچ یک به انقالب کارگري منجر نخواهد شد

در این  عنصرغایبیک : علت آن هم ساده است

اعتراضات وجود دارد و آن عنصر غایب، یک تشکل 

رك این انقالب را از پیش مشخص است که باید تدا

دیده باشد؛ این عنصر نه در سطح بین المللی و نه در 

 .سطح محلی در کشورهاي مختلف وجود ندارد

بحثی که من امشب دارم این است که ببینیم این 

عنصر ”در این کشورها چه هست و آن  “عنصر غایب”

که در روسیه به بزرگترین انقالب  ي“حاضر

 نجر شد، چه بوده است؟سوسیالیستی در جهان م

مسألۀ ابزار تشکیالتی و تدارك انقالب، یکی از مسائل 

در روسیۀ . بسیار مهم براي تحقق انقالب پرولتري است

عقب افتادة آن زمان، تشکل هاي مختلفی شکل گرفتند 

 1902و به دنبال آن بحث بسیار مهمی طی سال هاي 

. درمیان سوسیال دمکرات ها به وجود آمد 1903و 

سوسیال دمکرات ها در واقع با دو خط و دیدگاه، رو به 

 :رو بودند

یا از طریق فعالیت مستقیم در درون تشکل هاي توده 

اي طبقۀ کارگر است که آگاهی سیاسی و سوسیالیستی 

کسب می شود و نهایتاً این آگاهی، کل طبقه را منجر 

به سرنگونی نظام استبدادي تزاري می نماید، یا این که 

ک تشکل مشخص دیگري، متشکل از مارکسیست به ی

هاي انقالبی و پیشروهاي کارگري، براي تدارك دیدن 

 . انقالب نیاز است

لنین درواقع مدافع نظر دوم بود، نظري که طبق آن 

تشکل هاي مستقل کارگري، اتحادیه هاي کارگري، 

احزاب بزرگ طبقه کارگر درواقع به خودي خود قادر به 

در جهت سرنگونی نظام نخواهند  سازماندهی انقالب

به نظر من یکی از  -عللی که او مطرح می کرد. شد

ترین بخش ها و ابعاد جدیدي است که به مهم

آگاهی : چنین است - مارکسیسم اضافه شده

سوسیالیستی متأسفانه در درون تشکل هاي بزرگ 

گرچه آگاهی . کارگري پایدار نخواهند ماند

مایه داري، حتی تا حد سوسیالیستی و آگاهی ضد سر

آگاهی براي سرنگونی نظام سرمایه داري به وجود می 

آیند، اما براي این که این تشکل ها بتوانند مبارزه را از 

قبل درجهت سرنگونی سازمان دهند، نیاز به یک تشکل 

 .مشخص دیگري می باشد

بحث لنین درواقع این بود که آگاهی سوسیالیستی با 

تجمعات به وجود می آید، اما به وجود این که در این 

علتی که در این بحث . همان نسبت هم ازبین می رود
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مطرح می شد اینست که ایدئولوژي غالب در سطح 

طبقۀ (طبقۀ بورژوا . جامعه، ایدئولوژي هیئت حاکم است

و دولت سرمایه داري اصوالً از دو طریق  )سرمایه دار

یکی از طبقۀ کارگر و کل جامعه را سرکوب می کند؛ 

و  )قوة مقننه، مجریه و قضاییه(طریق مجاري قدرت 

ابزاري است که براي سرکوب در دست دارد؛ واضح است 

که سرمایه داري با صرف هزینه هاي سنگین می تواند 

طبقۀ کارگر را در هر اعتراض و هر اعتصابی سرکوب 

کند تا مانع از آن شود که این تجمعات کارگري و 

معترضین به وجود می آید،  تجمعاتی که در درون

 . شرایط سرنگونی نظام را ایجاد نماید

اما مضاف بر این، طریقۀ دیگر سرکوب، سرکوب 

چه  -در سطح جوامع سرمایه داري. ایدئولوژیک است

جوامع سرمایه داري که از دمکراسی بورژوایی 

برخوردار هستند، مانند کشورهاي  )دمکراسی صوري(

ه کشورها و دولت هایی که اروپایی و آمریکایی، و چ

تحت سلطۀ رژیم هاي استبدادي نظامی قرار دارند، 

ابزار ایدئولوژیک یکی از هزینه هاي  -مانند ایران

عظیمی است که در این کشورها صرف می شود تا 

طبقه کارگر و زحمتکشان را سرکوب و به کناري پرتاب 

و آن چه که ما در تجمع هاي بزرگ کارگري . کند

ی کنیم، این است که همان طور که این مشاهده م

تجمعات به طور خودانگیخته این مبارزات را آغاز می 

کند، به همان ترتیب ایدئولوژي هیأت حاکم به طور 

خودانگیخته در این تجمعات نفوذ می نماید و گرایشات 

طلب در درون رفرمیستی و گرایش هاي مماشات

 .تجمعات توده اي به وجود می آید

ن در آن زمان این بود که براي مصون نگه بحث لنی

داشتن خود از ایدئولوژي هیئت حاکم، باید تشکل 

تشکلی که از لحاظ تشکیالتی جدا . مشخصی ایجاد کرد

از تشکل توده اي باشد، تشکلی که بتواند سازماندهی را 

براي دوران اعتالي انقالبی تدارك ببیند، تشکلی که 

با استفاده از تمام تئوري  بتواند حول یک برنامۀ انقالبی

هاي انقالبی در سطح بین المللی و در سطوح مختلف، 

تشکلی که بتواند خود را . این سازماندهی را انجام دهد

از ضربه پذیري از سوي پلیس مخفی و انواع و اقسام 

و این تشکل، یک . ابزارهاي سرکوب، مصون نگه دارد

میان توده  تشکل توده اي نمی تواند باشد، زیرا که در

ها مبارزات به گونه اي به جلو می رود که اوالً جنبه 

دارد و ثانیاً این اعتراضات و مبارزات از  علنیهاي 

قرار می گیرد و از  سرکوبطرف هیأت حاکم مورد 

طرف دیگر و از همه مهم تر، ایدئولوژي هیأت حاکم در 

 . این تجمعات و تشکل هاي توده اي نفوذ می کند

ا ایران هم ما این مسأله را به وضوح مشاهده در رابطه ب

درواقع رژیم ایران همواره از ابزار سرکوب . می کنیم

فیزیکی استفاده نمی کند، بلکه از این ابزار در شرایط 

بحرانی و رویارویی با خطر جدي استفاده می کند، مانند 

سال پیش که به طور مشخص از بسیجی ها،  2

مسلح و غیره در خیابان  پاسداران و لباس شخصی هاي

اما در غیاب این دوران، در دورانی که . ها استفاده کرد

رژیم در خطر نیست، مساجد، منابع مختلف و رسانه 

هاي عمومی و همچنین نهادهاي کارگري وابسته به 

رژیم، نقش اعمال نفوذ و به بیراهه کشیدن توده ها را 

نگفتی دنبال می کنند و به همین خاطر هزینۀ بسیار ه

 .صرف این نوع نهادها می شود

بنابراین بسیار واضح است که انقالب در درون یک 
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و این را . تشکل توده اي نمی تواند سازماندهی پیدا کند

در شرایط کنونی در سطح جهانی نیز مالحظه می 

مثالً در مصر می بینیم که اتحادیه هاي کارگري . کنیم

و در بسیاري از بزرگ و پرتجربه اي در آن جا بودند، 

کشورهاي دیگر و از جمله امروز در کشورهاي اروپایی 

می بینیم که اتحادیه هاي کارگري قدرتمند و پرنفودي 

حضور دارند، اما هیچ کدام از این ها قادر به تدارك 

 .نیستند“ نظام سرمایه داري”انقالب در جهت سرنگونی 

پس یکی از موارد و درس هاي مهمی که به اعتقاد 

می توان از انقالب اکتبر فراگرفت، وجود حزب  من

حزبی که در . پیشتاز انقالبی درآن جا بوده است

واقع از دو دهه پیش از سرنگونی رژیم تزار، شروع 

به فعالیت کرد و این تدارکات را در درون طبقۀ 

کارگر انجام داد و طبقۀ کارگر را براي رهایی از شر 

شرایط اعتالي  در. نظام سرمایه داري آماده کرد

انقالبی که شوراهاي کارگري شکل گرفتند، واضح است 

که نماینده هاي این حزب در واقع از مبتکرین و از 

رهبران شوراهاي کارگري هم بودند و به عنوان 

نمایندگان طبقۀ کارگر براي سازماندهی انقالب انتخاب 

 .گردیدند

آمیز بنابراین چیزي که حضورش در انقالب موفقیت

تبر مشاهده شد و چیزي که غیبتش در تظاهرات و اک

اعتراضات توده اي امروز و در یک سلسله از انقالب هاي 

از جمله خود انقالب  -گذشته هم مشاهده می شود

و این یکی از . است حزب پیشتاز انقالبینبود  -ایران

درس هاي عمده اي است که می توانیم از انقالب اکتبر 

 .فرابگیریم

اعی این حزب هم مسألۀ بسیار مهمی است ترکیب اجتم

که در درون حزب بلشویک، حزبی که براي تدارك 

ترکیب اجتماعی این . انقالب ساخته شد، به وجود آمد

حزب درواقع یک ترکیب دوگانه اي است متشکل از 

کارگران پیشرو و کارگران سوسیالیست، کارگرانی که ما 

کارگرانی که . ایمنهاده  “کارگران روشنفکر”بر آن ها نام 

در صف مقدم مبارزات ضد سرمایه داري براي دوره اي 

مبارزه می کنند، آگاهی سوسیالیستی را از طریق 

مبارزات روزمرة خود به دست می آورند، و دست به 

. مطالعه و ارزیابی و تحلیل از مسائل اجتماعی می زنند

 .این ها درواقع مغزهاي متفکر جنبش کارگري هستند

مغزهایی در انقالب اکتبر وجود داشت و امروزه چنین 

در سطح ایران این مغزها به مراتب بیشتر از دوران 

به لحاظ (انقالب اکتبر هستند و تعداد این نوع کارگران 

از سوي دیگر، این حزب، یعنی . پایین نیست )کمی

حزب پیشتاز انقالبی متشکل شده است از کسانی که ما 

. نهاده ایم “ان کارگريروشنفکر”بر آن ها نام 

روشنفکران کارگري کسانی هستند که از سابقۀ 

روشنفکري یا از سابقۀ غیرکارگري وارد مبارزات 

کارگري می شوند و خودشان را در خدمت طبقۀ کارگر 

قرار می دهند و به طور روزمره مسألۀ طبقۀ کارگر، 

مسأله آن ها هم می گردد و به دور تجارب تئوریک و 

ی خود کوشش خواهند کرد که جهت گیري بین الملل

نه تنها این، بلکه باید . مبارزات کارگري را غنا ببخشند

کم پیشروي در طول پروسه اي، مورد اعتماد دست

 .کارگري قرار بگیرند

یعنی طبقۀ کارگر و پیشروان کارگري در جامعه باید 

این ها را به عنوان کسانی که در جنبش کارگري حضور 
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این ترکیب، یعنی ترکیب . رسمیت بشناسنددارند، به 

است که “ روشنفکر کارگري”و  “کارگر روشنفکر”

و این . بنیادهاي اولیۀ حزب پیشتاز انقالبی را بنا می نهد

روند بود که در انقالب روسیه، یعنی در دوران پیش از 

حزب ”یا  “حزب بلشویک”وقوع انقالب صورت گرفت و 

حزب . کیب دوگانه بوددرواقع زائیدة این تر“ لنینی

توانست از طریق این تشکل، با این دو عنصري که اشاره 

کردم، سازماندهی را کامل کند و تاحدي جلو برود که 

قرار  در صدر مبارزات کارگريانقالبی، -در دوران پیشا

 .بگیرد

بنابراین حزب پیشتاز انقالبی، حزبی نیست که صرفاً از 

. توده اي بیرون بیایددرون کارهاي روزمرة سازمان هاي 

این حزب، از لحاظ تشکیالتی کامالً جدا از سازمان هاي 

توده اي است و این حزب درواقع حزب بلشویک است 

که پروسۀ ساختن انقالب کارگري و پیروزي آن در 

از این نقطه نظر، این . داخل روسیه را تضمین کرد

عمده ترین درسی است که از انقالب اکتبر می توان 

 .رفتفراگ

در این جا باید به موضوع دیگري اشاره کرد، سازمان 

فی المثل در دوران خود  -هاي بسیاري بوده و هستند

که خودشان را جدا از طبقۀ کارگر  - لنین یا حتی امروز

یا  “کمونیستی”، “کارگري”به عنوان احزاب 

معرفی می کردند و می کنند؛ امروز هم “ سوسیالیستی”

اما اگر . در داخل ایران فراوان داریم ما از این نوع احزاب

این احزاب مورد تأئید طبقۀ کارگر قرار نگرفته باشند، و 

نفوذ و اعتباري در درون طبقۀ کارگر نداشته باشند، در 

واقع تنها کاري که انجام داده اند این است که 

از . کاریکاتوري از احزاب لنینیستی به وجود آورده اند

ما از حزب لنینیستی یا حزب این نقطه نظر، منظور 

احزابی که (پیشتاز انقالبی، این نوع احزاب نیست 

ارتباط ارگانیک و مشخص با طبقۀ کارگر ندارند و صرفاً 

احزابی را خارج از حیطۀ مبارزات کارگري به وجود می 

آورند و توقع دارند که کارگران به آن ها بپیوندد و بعد 

کارگر و پیشروان طبقۀ ). انقالب سازمان پیدا کنند

کارگري متمایل به پیوستن به این احزاب نیستند، مگر 

این . این که حزب پیشتازانقالبی را از آن خود بپندارند

شرایط متأسفانه در درون جامعۀ ما وجود ندارد؛ حزب 

پیشتاز انقالبی و احزاب و گروه هایی که با جنبش 

در آتیه کارگري مرتبط باشند، امروز وجود ندارند و باید 

 .ساخته شوند

دومین درس انقالب اکتبر که می تواند در آینده مورد 

. استفاده قرار بگیرد، مسألۀ انقالب سوسیالیستی است

بعضی ها بر این باورند که انقالب اکتبر خالف نظرات 

کارل مارکس بوده است؛ چرا که کارل مارکس صحبت 

از انقالب ها در کشورهاي سرمایه داري پیشرفتۀ 

نعتی کرده و انقالب سوسیالیستی را درواقع مرتبط به ص

اما برخالف این برداشت، . این کشورها می دانسته است

انقالب اکتبر دقیقاً براساس نظرات مارکس سازمان پیدا 

خطابیۀ ”در  1848کرده، یعنی خود مارکس در سال 

، مشخصاً پس از “کمیتۀ مرکزي اتحادیۀ کمونیست ها

، به این 1848در آلمان در سال  تجربه کردن انقالب

نتیجه می رسد که بورژوازي دیگر آن خصلت انقالبی 

خود در دوران فئودالیزم و مبارزه علیه استبداد را از 

بورژوازي دیگر قادر به حل تکالیف . دست داده است

دمکراتیک، تکالیف عقب افتاده اي که در این -بورژوا

 .جوامع وجود دارد، نخواهد بود
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پس از توفیق بورژوازي در انقالب آلمان،  یک سال

مارکس این ارزیابی را می کند که درواقع انقالب در 

به سخن دیگر، . باشد “مداوم”کشورهاي مختلف باید 

دمکراتیک را انجام -دوران انقالبی، که تکالیف بورژوا

دهد، یعنی تکالیفی که که سنتاً به وسیلۀ خود 

واخر قرن هجدهم و بورژوازي در کشورهاي مختلف در ا

نوزدهم و اوایل قرن بیستم صورت گرفته، دیگر سپري 

دوران انقالب دمکراتیک در این جوامع . شده است

سپري شده، چون بورژوازي دیگر آن خصلت انقالبی را 

ندارد، و واهمۀ بورژوازي از طبقۀ کارگر اکنون بیشتر از 

ر واهمه اي است که سابقاً از استبداد فئودالی و عناص

از آن جا که طبقۀ  .ارتجاعی پیشاسرمایه داري داشت

کارگر در سطح جهانی رشد کرده و آگاهی 

سوسیالیستی و سوسیالیسم علمی در درون آن رخنه 

کرده بود، بورژوازي مشاهده کرد که طبقۀ  توان کسب 

قدرت را بیشتر از آن ها داراست، و به این جهت با 

لیف بورژوا دمکراتیک استبداد تبانی کرد و از انجام تکا

بنابراین مارکس به این . به شکل انقالبی آن، سرباز زد

 “انقالب مداوم”ارزیابی می رسد که انقالب باید یک 

باشد، انقالب مداوم به این مفهوم که خود پرولتاریا باید 

-قدرت را دردست بگیرد و با ادغام تکالیف بورژوا

آن را تحقق دمکراتیک با تکالیف سوسیالیستی، انجام 

 .دهد

هاي دیگري هم مورد  مارکس این نظرات را در نوشته

اشاره قرار می دهد؛ او به خصوص پس از کمون پاریس 

به این نتیجه رسید که تمام ابزار و  1871در سال 

دستگاه دولت سرمایه داري باید سرنگون شود و ازهم 

بپاشد تا این که انقالب بتواند به پیروزي برسد و 

تکالیفی را که در مقابل جامعه وجود دارد، همچنین 

انقالب اکتبر روسیه نیز متکی بر چنین  .حل نماید

 .نظریاتی بود

ما در انقالب روسیه شاهد هستیم که این انقالب، هم از 

لحاظ روش مبارزاتی، هم از لحاظ سازماندهی انقالبی 

یعنی ایجاد شوراهاي کارگري و دادن قدرت به دست (

ري و درواقع به دست گرفتن قدرت شوراهاي کارگ

، و هم از حیث )دستگاه دولتی از سوي خود طبقۀ کارگر

ساختار تشکیالتیِ خود، بر نظرات کارل مارکس پس از 

 .منطبق بود تجربۀ کمون پاریس

ماشین دولتی هم به هرحال در انقالب روسیه متالشی 

شد، ماشین قدرت بورژوازي ازبین رفت و قدرتی نوین 

این مسأله هم با نظراتی که کارل . آن شد جایگزین

بنابراین مسأله . مارکس مطرح می کرد، انطباق داشت

جداکردن انقالب اکتبر از نظرات کارل مارکس، اشتباه 

فاحشی است و به اعتقاد من بسیاري عامدانه این کار را 

 .می کنند

انقالب سوسیالیستی، در روسیۀ عقب افتاده اي به وقوع 

د می توانست آغاز انقالب هاي جهانی پیوست که خو

در حقیقت این کشور عقب افتاده و تئوري رشد . باشد

ناموزون و مرکب نشان داد که این انقالب ها در حلقۀ 

ضعیف امپریالیستی می تواند رخ دهد و به پیروزي 

و این تجربه اي بود بسیار غنی از انقالب اکتبر . برسد

تئوري اي که . ق استکه نشان داد این تئوري قابل تحق

مطرح کرد؛ پس از آن  1848کارل مارکس در سال 

و خود لنین هم بارها از انقالب  1905تروتسکی در 

و این که انقالب در حلقه هاي ضعیف گشایش  الینقطع

پیدا خواهد کرد و در سطح جهانی به پیروزي خواهد 
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 .، صحبت کردندرسید

کتبر باید این نکتۀ بسیار مهمی است که از انقالب ا

بنابراین کسانی که هنوز پس از سال ها از . استنتاج کرد

در جامعه اي نظیر ایران صحبت  “دمکراتیک”انقالب 

می کنند، این واقعیت را می رسانند که از تمام این 

پروسه و روند مبارزات کارگري در سطح جهانی در طول 

سال گذشته، یا بی اطالع هستند و یا کامالً آن را  180

 . ادیده می گیرندن

آن چه که در روسیه اتفاق افتاد به این مفهوم بود که 

بورژوازي تا زمانی ترقی خواه است، تا زمانی خوهان 

انقالب هست و تا زمانی قادر به حل تکالیف و وظایف 

دمکراتیک می باشد که یک رژیم استبدادي و -بورژوا

 اما در. ارتجاعی ماقبل سرمایه داري در حکومت باشد

عصر امپریالیزم، در دورة فعلی، ما مشاهده می کنیم که 

در سطح جهانی بورژوازي حتی در کشورهاي عقب 

افتاده در قدرت است و ما در هیچ جاي دنیا امروز 

از . حکومت هاي فئودالی و دولت هاي فئودالی نداریم

این نقطه نظر، وقتی بورژوازي در قدرت است، واضح 

ژوازي خواهان سرنگونی است یک بخشی از همان بور

این پروسه را ما به وضوح در . نظام خود نخواهد شد

کسانی که تئوري هاي انقالب . داخل ایران می بینیم

دمکراتیک را مطرح می کنند، و خواهان تأئید و یا 

مثالً جناح اصالح  - سازش با بخشی از هیئت حاکم

نادیده می گیرند که  این واقعیت را - هستند - طلب

هاي مختلف بورژوازي که ممکن است براي گرایش 

دوره اي در اپوزیسیون هم باشند، خواهان سرنگونی 

کلیت این نظام نیستند، بلکه خواهان سازش هستند و 

قادر به تحقق تکالیف و وظایفی که از نقطه نظر تاریخی 

 .به عهدة بورژوازي بوده، نمی باشند

الب در مثالً حل مسألۀ ملی، یکی از مسائل کلیدي انق

تماي دولت ها و رژیم هایی که در . داخل ایران است

قدرت بوده اند، مسألۀ ملی را یا نادیده گرفته اند و یا به 

. جاي حل مسأله، با سرکوب به آن پاسخ داده اند

بنابراین حل مسألۀ ملی که یکی از مطالبات و یکی از 

تکالیف دمکراتیک در سطح جامعه است، با سرنگونی 

ادغام شده؛ زیرا که تا این رژیم سرنگون  این رژیم

دمکراتیک  -نگردد، مسألۀ ملی که یک تکلیف بورژوا

 .است، در جامعۀ ما حل نخواهد شد

مسألۀ ارضی و مسألۀ دهقانان هم به همین ترتیب 

مسأله اي است که زمین باید متعلق به دهقانان باشد و 

شود، باید اشتراکی گردد، و براي این که زمین اشتراکی 

واضح است که باید بانک هاي مختلف به کسانی که 

صاحب زمین می شوند، وام بدهد و از این نقطه نظر 

دولت سرمایه داري که حامی بانک هاست و بانک ها 

هم در این دولت ادغام شده اند، واضح است که از دادن 

از این نظر براي . وام به دهقانان جلوگیري خواهند کرد

واست ها و تکالیف دمکراتیک مانند این که یکی از خ

مسألۀ ارضی، در داخل ایران حل شود، باید این رژیم از 

اساس سرنگون گردد و به جاي آن یک رژیم کارگري 

سر کار آید تا بتواند این اقدامات اولیۀ دمکراتیک را 

 .انجام دهد

مسأله دمکراسی درونی هم همین طور؛ این رژیم نشان 

ناح هاي آن قادر به تحقق حتی داد که هیچ کدام از ج

دمکراتیک هم نیستند و -یک سلسله تکالیف بورژوا

درعمل نشان دادند که حتی یکدیگر را نمی توانند 

تحمل کنند، واضح است که براي جامعه هم نمی توانند 
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از این نظر، براي حل این . دمکراسی به ارمغان بیاورند

د دمکراتیک یک چنین رژیمی بای-تکالیف بورژوا

سرنگون گردد تا خواست ها و مطالبات دمکراتیک 

 .حل مسألۀ زنان هم همین طور .محقق شود

درنتیجه در جامعۀ ما تکالیف دمکراتیک و تکالیف 

تنها . سوسیالیستی با هم ادغام شده و جداناپذیرند

نیروي انقالبی که قادر به تحقق تکالیف دمکراتیک و 

جامعه است، همزمان با آن تکالیف سوسیالیستی در 

و این تنها نیروي انقالبی است که . طبقۀ کارگر می باشد

می تواند از طریق مبارزه، از طریق اعتصاب عمومی، و 

در نهایت مبارزه براي مسلح کردن خود و سرنگونی این 

همچنین آغاز به . نظام، دولت کارگري را مستقر کند

قادر دمکراتیکی نماید که این رژیم -انجام تکالیف بورژوا

و درضمن، آغاز انقالب . به تحقق آن ها نبوده و نیست

کارگري، خود انقالب سوسیالیستی را هدف قرار می 

دهد و انقالب سوسیالیستی هم انقالبی است که از یک 

منطقه می تواند آغاز شود و به سراسر جهان گسترش 

از این نظر، در داخل ایران، یکی از درس . پیدا بکند

از انقالب اکتبر می توانیم اتخاذ  هاي عمده اي که

کنیم، این است که انقالب کارگري و انقالب 

سوسیالیستی امکانپذیر است، و نه تنها امکانپذیر است، 

دمکراتیک -بلکه تنها راه انجام تکالیف عقب افتاده بورژوا

دمکراتیک هم امروزه -در جامعه است و تکالیف بورژوا

وسیالیستی ادغام در سطح جهانی با انجام تکالیف س

شده و تنها رهبري طبقۀ کارگر قادر به انجام این 

 .تکالیف است

 جمع بندي بحث

قصد این را ندارم که وارد بحث هاي مربوط به اختالفات 

درونی حزب بلشویک گردم، چون به هرحال در جلسه 

قسمتی از این بحث را در مورد  -دوهفته دیگر -آینده

و علل شکست انقالب به بعد  1920وقایع سال هاي 

 .اکتبر خواهیم داشت

اما در مورد انگیزة بحث امشب، باید بگویم که درواقع 

هدف ما برگزاري مراسم جشن به مناسبت انقالب اکتبر 

مشخصاً امروز یک سلسله مسائلی در مقابل ما به . نبود

وجود آمده است که با توجه به تالطم ها، حرکت ها، 

ل ها و غیره در سطح جهانی، قیام ها، طغیان ها و اشغا

مربوط به ایران هم می شود؛ همان طور که اشاره کردم، 

طبقۀ کارگر در ایران با وجود سرکوب ها، همواره به 

مبارزات ضد سرمایه داري ادامه داده است؛ ما دوسال 

پیش از این، طغیان هاي توده اي در ایران داشتیم و 

با وجود . تاین طغیان ها محققاً ادامه خواهد داش

تشدید سرکوب ها، آتش زیر خاکستري که امروز در 

ایران وجود، روزي ما را در مقامی قرار خواهد داد که 

 .باید یک سلسله تدارکات را براي انقالب آتی ببینیم

-اگر به دقت نگاه بکنیم، می بینیم که گرایشات راست

گرا کم و بیش دارند خودشان را آماده می کنند، 

نِ سوسیال دمکرات شده، جلسات بحث و سلطنت طلبا

تدارکات خودشان را دارند، اصالح طلبان هم همچنین، 

جریانات مختلفی که در طیف اپوزیسیون هستند، هر 

کدام به درجات مختلف آمادة دخالتگري هستند، به غیر 

چپ کماکان متفرق است، چپ . از گرایشات چپ

کامالً  کماکان وارد بحث هاي کامالً فرقه گرایانه و

انزواطلبانه می شود و هنوز تشکیالت مشخص یکپارچه 

اي را اعالم نکرده و قدم هاي اولیه در راستاي تدارك 
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 .را هم برنداشته است اتحاد عملیک 

بنابراین در بحث فعلی، به بهانۀ نود و چهارمین سالگرد 

انقالب اکتبر، می خواهیم بر سر این موضوعات بیشتر 

راي آغاز، از آن جا که انقالب اکتبر اما ب. صحبت نماییم

یک سلسله درس هاي مشخصی را به ما آموخته است، 

ما دیگر نمی توانیم مجدداً از صفر شروع کنیم؛ به 

همین جهت، باید از این درس ها تا حد امکان استفاده 

 .نماییم

درس اول، پاسخ به این پرسش است که براي تدارك 

 نیاز داریم؟ انقالب آتی به چه نوع تشکیالتی

آیا تشکیالت شورایی نیاز داریم؟ آیا اتحادیه هاي 

کارگري نیاز داریم؟ آیا به تشکل مستقل کارگري 

نیازمندیم؟ آیا اصوالً به چیزي نیاز نداریم و فقط باید به 

میان توده ها برویم؟ و یا باید تشکل مشخصی را به 

وجود بیاوریم که حزب پیشتاز انقالبی نامیده شده؟ 

لنینیست، براساس الگویی که  - نی حزب بلشویکیع

به اعتقاد من این . انقالب اکتبر را به پیروزي رسانید

آخرین مورد، یعنی دومین بدیل، درست است و ما باید 

براي انقالب آتی ایران براساس ساختارهاي تشکیالتی 

که انقالب اکتبر، یعنی نخستین و تنها انقالب پرولتري 

ید، تدارکاتی را براي چنین تشکیالتی را به پیروزي رسان

 .ببینیم

اما . این تشکیالت باید از سال هاي پیش ایجاد می شد

نشد، چرا که یک عده و یک بخشی از جنبش کارگري، 

از فعالین جنبش کارگري مرتب به دنبال فعالیت توده 

اي رفتند و تالش خود را بکار بسته اند تا مثالً شوراها را 

را از پایین بسازند، سندیکا بسازند، بسازند، شوراها 

اتحادیۀ کارگري بسازند؛ واضح است که این موارد، مورد 

حمایت ما قرار دارد، واضح است که باید از تشکل 

در . مستقل کارگري، سندیکا و یا شوراها حمایت بکنیم

شوراها به . ضمن ساختن شوراها کار انقالبیون نیست

اعتالي انقالبی وسیلۀ طبقۀ کارگر در یک شرایط 

ساخته خواهد شد و نیازي نیست رفقایی که در گرایش 

وظیفۀ . چپ انقالبی هستند، بروند شوراها را بسازند

اساسی و مرکزي انقالبیون و مارکسیست هاي انقالبی، 

 .تشکیل حزب پیشتاز انقالبی است و بس

این درس . تر از این وجود نداردهیچ چیز دیگري مهم

اگر کسی به این درس اولیه . بر استنخست انقالب اکت

نرسیده باشد، واضح است که در یک اتحاد، با جریاناتی 

. که به این درس رسیده باشند، همسویی نخواهد داشت

بنابراین پیش شرط اولیه براي فراهم آوردن امکانات کار 

مشترك، درس گیري از انقالب اکتبر است و نخستین 

است،  انقالبی حزب پیشتازدرس هم ضرورت ایجاد 

 .براساس تجربۀ انقالب اکتبر

انقالب اکتبر نشان داد که در یک کشور عقب : مورد دوم

افتاده امکان پیروزي و به قدرت رسیدن پرولتاریا وجود 

دوران انقالب هاي دمکراتیک سپري شده، انقالب . دارد

دمکراتیک به عنوان انقالب بورژوایی از بین رفته، دوران 

به این سو،  1848یده؛ از زمان انقالب سر رس آن به

موضعی که خود کارل مارکس گرفت، به این مفهوم بود 

که بورژوازي خصلت انقالبی خود را از دست داده است 

دمکراتیک را به -و دیگر قادر نیست انقالب هاي بورژوا

-انجام رساند، دیگر قادر نیست که تکالیف بورژوا

 .ه شده بود انجام دهداش نهاددمکراتیکی را که بر دوش
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دمکراتیک جامعه به دوش طبقۀ کارگر -تکالیف بورژوا

انقالب آتی ایران، یا یک انقالب . افتاده است

. سوسیالیستی است و یا انقالبی صورت نخواهد گرفت

یک حکومت تغییر پیدا می کند، یک مهره عوض می 

طور که شاه همان. شود و جاي آن مهرة دیگري می آید

همان طور که در مصر یکی رفت و . ینی آمدرفت و خم

 .یکی دیگر مشابه او به جایش خواهد نشست

این ها انقالب پرولتري نیستند و مسأله اي را در جامعه 

این ها استثمار طبقۀ کارگر را تداوم . حل نخواهند کرد

بنابراین پیش شرط یک همسویی و یک . می بخشند

ان، قبول و پذیرش اتحاد براي دخالت در انقالب آتی ایر

مشخص این نکته است که موعد انقالب دمکراتیک 

چون بورژوازي در ایران و در سراسر . سپري گشته

جهان به قدرت رسیده، دیگر دوران فئودالیزم وجود 

ندارد، بنابراین مبارزات براي احقاق سوسیالیسم و 

-عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی و انجام تکالیف بورژوا

و سوسیالیسم با هم ادغام شده و تنها به دمکراتیک 

رهبري طبقه کارگر است که می تواند به سرانجام 

برسد، و نه از طریق اتحاد با بورژوازي بومی و درونی؛ در 

داخل ایران بورژوازي و جناح هاي آن به نیرویی 

 .ارتجاعی مبدل شده اند

اگر انقالبی در ایران رخ دهد و طبقۀ کارگر در صدر 

ت قرار بگیرد، نیروهاي ضد ضربت بورژوازي مبارزا

این ها به رژیم خواهند . همین اصالح طلبان خواهند بود

بنابراین نمی توانیم براساس این که انقالب، . پیوست

دمکراتیک است، با بخشی از بورژوازي داخل ایران 

متحد شویم، ائتالف بکنیم و در یک کالم سازش 

اشاره می کند که “ هربزرگم”دوستمان . طبقاتی نماییم

این ها نقاط ضعف بحث من بود، صحبت هاي 

ماکسیمالیستی کردم، یعنی صحبت هاي فرقه گرایانه 

این ها پرش نیست، این ها دقیقاً . کردم، پرش داشتم

اگر بخواهیم . واقعیت هاي مشخص عینی جامعه است

براي انقالب تدارك ببینیم، باید قبول داشته باشیم که 

فقط باید به رهبري طبقۀ کارگر باشد و  انقالب آتی

 .بس

متحدین . متحد طبقۀ کارگر، نمی تواند بورژوازي باشد

طبقۀ کارگر، دهقانان فقیرند، ملیت هاي تحت ستم 

این . هستند، زنان مبارز هستند، جمیع کارگران هستند

. ها متحدین طبقۀ کارگر در انقالب آتی هستند

نظام را . قدرت است بورژوازي در واقع در حکومت و در

مورد سؤال قرار نمی دهد، بخشی از گرایش هاي فوقانی 

در انقالب . خرده بورژوازي هم به ارتجاع پیوسته اند

ایران حزب اللهی ها را که جریاناتی خرده بورژوا بودند 

اگر حزب . دیدیم که به نیروهاي ضدانقالب تبدیل شدند

به این رژیم  توده و اکثریت و مائوئیست ها در آن زمان

توهم داشتند، اکنون می بایست دیگر این درس ها را 

نمی توانند دوباره همان موضوعات را . فراگرفته باشند

گرایشات مائوئیست، مانند حزب رنجبران، . تکرار بکنند

حزب توده و دارودستۀ آن هم . طرفدار بنی صدر شدند

 .طرفدار خمینی شدند و همکاري کردند

ت هاي اشتباهی است که امروز هم این براساس سیاس

انقالب، ”: کم و بیش افرادي از آن صحبت می کنند

یعنی چه انقالب دمکراتیک است؟  !“دمکراتیک است

یعنی باید با بخشی از بورژوازي متحد شد، ائتالف کرد، 

در خدمت آن ها قرار گرفت و به انقالبی که پرولتري 

ف بزند، این است، خیانت کرد و بعد اگر کسی از این حر
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این حرف فرقه گرایانه  !حرف ماکسیمالیستی است

 !است

خیر، این حرف واقع گرایانه و مبتنی بر درس هاي 

درس هاي انقالب اکتبر، یعنی درس . انقالب اکتبر است

گرفتن از این که انقالب در یک کشور عقب افتاده به 

سال پیش  94اگر . رهبري پرولتاریا قابل تحقق است

ب در روسیه پیروز شد، امروز در ایران به این انقال

. مراتب شرایط براي این پیروزي آماده تر است

پرولتاریاي ایران تجربۀ غنی دارد، پرولتاریاي ایران 

ترین متحد امپریالیزم، یعنی شاهنشاه را در ایران مهم

و این تجربه اي نیست که به زودي ؛ سرنگون کرد

سال  33ر طی طبقۀ کارگر ایران د. فراموش شود

سال دوران  8گذشته، به طور ممتد و مستمر به غیر از 

امروز . جنگ، به مبارزات و اعتصابات ادامه داده است

در تمام این دوران . کارگران پتروشیمی در اعتصاب اند

اعتصابات ادامه داشته، محافل کارگري شکل گرفته اند، 

محافلی که مغز متفکر کارگران از دل آن ها بیرون 

این ها مقاله نویس هستند، مطالعه می کنند، این . آمده

ها نیازي به روشنفکرانی که پشت میز نشسته و براي 

 .آن ها کتاب و مقاله بنویسند، ندارند

این ها رهبران واقعی . این ها در جامعۀ ما حاضر هستند

روشنفکران انقالبی باید چنین . طبقۀ کارگر هستند

د این نیروها را متقاعد بای. جهت گیري داشته باشند

بکنند که وحدتی بین پیشروهاي کارگري در داخل 

ایران، مغزهاي متفکر طبقۀ کارگر و انقالبیون و 

اگر روشنفکران . روشنفکرهاي انقالبی صورت بگیرد

انقالبی نتوانند اعتماد طبقۀ کارگر را جلب کنند، واضح 

 .است که حزب پیشتاز انقالبی ساخته نخواهد شد

که امروز روي سایت (سال پیش مقاله اي نوشتم  6من 

در ). میلیتانت هست و رفقا را به آن رجوع می دهم

حزب ابزار برافروختن اخگر ”انتهاي این مقاله با عنوان 

پیشنهاداتی براي تدارك حزب مطرح کرده ام؛  “به شعله

رفقا را به این مقاله رجوع می دهم، چرا که بحث هاي 

 . با همان مقاله است این جلسه در ارتباط

که به درستی سؤال “ بزرگمهر”و در پاسخ به رفیق 

 :“اکنون چه باید کرد”کرده بود 

. روشن است، یک سري پیش شرط ها را باید پذیرفت

. پیش شرط هایی بر اساس درس هاي انقالب اکتبر

مضاف بر آن، یک سري اتحاد عمل ها می تواند صورت 

تباط با حمایت مشخص از اتحاد عمل هایی در ار. بگیرد

براي این که کارگران ایران اعتماد به . کارگران ایران

نفس پیدا کنند، باید بدانند که در خارج از کشور 

متحدینی دارند که از آن ها به طور مستمر با کمپین 

. هاي مشخصی که صورت می گیرد، حمایت می کنند

علی اضافه بر آن، یافتن متحدین بین المللی در دوران ف

یافتن متحدینی . یکی از مسائل اساسی انقالب آتی است

که حامیان طبقۀ کارگر و حامیان انقالب آتی ایران 

خواهند بود و این ها کم نیستند، هزاران نفر در سطح 

بین المللی همفکر ما هستند، هم نظر و همرزم ما 

این ها را باید پیدا کرد و زمینۀ اولیۀ یک بین . هستند

بی را ضمن ساختن یک حزب در داخل ایران الملل انقال

 .فراهم آورد

بنابراین امروز مسألۀ حزب پیشتاز انقالبی به مسألۀ 

اگر چنین حزبی . مرکزي بین المللی مبدل شده است

سال پیش تمام این احزابی که ادعاي  30بود و اگر

انقالبی گري می کردند و خود را نمایندگان پرولتاریا 
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 - ر این مسیر قدم می گذاشتندمعرفی می نمودند د

فارغ از این که استالینیست بوده اند و یا مائوئیست و یا 

اتفاقاً بسیاري از آن ها ادعا می کنند (تروتسکیست 

تروتسکیست هستند، بنابراین ما در این جا بحث هاي 

فرقه گرایانه نداریم و به طور عمومی نگاه به وضعیت 

 .این گونه نبود اکنون شرایط ما  - )جهانی می کنیم

در یک چنین شرایطی اگر چنین حزبی بود، امروز در 

نیویورك، انگلستان، یونان، آلمان و فرانسه، شرایط 

انقالبی در جهت سرنگونی نظام سرمایه داري به  - پیشا

اگر امروز کمینترنی ا بود، تدارکات . وجود می آمد

شرایط . انقالب جهانی می توانست امروز ریخته شود

آماده است، آن چه غایب است، شرایط ذهنی،  عینی

این . یعنی نبود یک حزب انقالبی بین المللی است

شرایط به وضوح نشان می دهد که ما چه کار باید 

اگر کسانی هستند که براي انقالب در ایران و . بکنیم

پرولتاریا دلسوزي می کنند و اعتقاد به انقالب اکتبر 

 .اول باید بردارند دارند، این قدم ها را در وهلۀ

تا این قدم ها برداشته نشوند، حتی اگر طغیان هایی 

عظیم تر از دو سال پیش به وجود آید، باز اتفاقی 

حتی اگر انقالب هم صورت بگیرد، مانند . نخواهد افتاد

انقالب بهمن ماه، این عده می روند و عدة دیگري که 

بیشتر متمایل به غرب هستند، جایگزین آن ها می 

کماکان بورژوازي در حکومت و قدرت باقی . وندش

خواهد ماند و بدین ترتیب کماکان استثمار و سرکوب 

کماکان سرکوب ها ادامه پیدا . ادامه پیدا خواهد کرد

تفاوتی نمی کند که این ها چه نوع ظاهري . خواهد کرد

عمامه به سر و یا تاج به سر و یا . به خود می گیرند

رژوازي در ایران درواقع به یک کراواتی مهم نیست، بو

جریان کامالً ارتجاعی مبدل شده، همراهان بورژوازي 

همین اصالح طلبان هستند و اقشار فوقانی خرده 

این ها به دستگاه هاي ارتجاع مبدل شده اند، . بورژوازي

ما نمی توانیم این ها را از متحدین خودمان بدانیم و 

 .سازمان دهیم انقالب آتی ایران را همراه با اینان

بنابراین این ها درس هاي اصلی انقالب اکتبر است و 

این ها پاسخ هایی است که رفقا به طور مشخص طلب 

یک سلسله سؤال هاي دیگري هم از سوي . می کنند

در مورد انقالب و مفهوم انقالب و “ سیاوش”رفیقمان 

همچنین مسألۀ حزب و برنامۀ انقالبی و غیره مطرح 

اسخ هاي طوالنی تري می طلبد؛ در این شده است که پ

موارد می توانیم طی جلسات بعدي بحث کنیم و پاسخ 

ولی به هرحال بحث امشب ما متمرکز بود بر . دهیم

روي درس هاي انقالب اکتبر و کاربرد این درس ها 

 .براي انقالب آتی ایران

من فکر می کنم حداقل در این حد، من و برخی از رفقا 

ان را ارائه کردیم و این بحث ها همه نظر مشخص خودم

بنابراین حتی اگر در حال حاضر . مکتوب موجود هست

مثل رفیقمان  -در این جلسه وقت براي بحث رفقا نباشد

رفقا می توانند بحث هایشان را به طور این  -“حمید”

یعنی انتقادات و بحث هاي خود را . مکتوب ادامه دهند

هم حتماً پاسخ خواهیم  در قالب مقاالتی بنویسند، و ما

رفقایی . این جلسات را هم می توانیم ادامه بدهیم. داد

هم که حتی مخالف ما هستند، می توانند بیایند، از 

تریبون استفاده کنند و به طور مساوي بحث هایشان را 

چون منظور امتیاز گرفتن از این یا آن . ادامه بدهند

اتحاد اصولی نیست، بلکه منظور واقعاً این است که یک 

و مشخص مرتبط با جنبش کارگري به وجود بیاید و ما 
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خودمان را آماده کنیم و تدارك ببینیم براي انقالب آتی 

گرا و جریانات همان طور که سایر جریانات راست. ایران

سانتریست و گرایشات مختلف خودشان را دارند آماده 

 .می کنند، ما هم باید چنین نماییم

  2011نوامبر  10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  روسیه 1917انقالب سوسیالیستی 

  کلر دویل

  آرام نوبخت: برگردان

روسیه، تقریباً یک صد سال پس از  1917انقالب اکتبر 

-نوامبر بنا به تقویم امروزي، هم 7وقوع خود در تاریخ 

چنان از سوي سوسیالیست ها به عنوان بزرگ ترین 

حت رهبري انقالب ت. رویداد در تاریخ بشر یاد می شود

حزب بلشویک، نخستین و تاکنون تنها حکومت کارگري 

را براي حفظ قدرت تا مدتی طوالنی به منصۀ ظهور 

انقالب با فراخواندن کارگران جهان به طی کردن . رساند

همین مسیر، آغاز به روبیدن فئودالیسم و سرمایه داري 

  .از چهرة زمین کرد

اکنون آغاز این دمکراتیک ترین شکل حکومتی بود که ت

بلشویک ها تجربۀ کمون پاریس در سال . گردیده بود

 1905و شوراهاي کارگري در طول انقالب  1871

کلیۀ تصمیم . روسیه را به کار بستند و تکامل دادند

هاي »شورا«گیري هاي اساسی به واسطۀ نظام 

نمایندگان کارگران، سربازان و دهقانان، آن هم در 

. صورت می گرفت سطح محلی، منطقه اي و ملی

نمایندگان حقوق بگیر، در هر زمان مشمول عزل و 

نصب بودند، و بیش از متوسط دستمزد یک کارگر 

  .دریافت نمی کردند

. از جنگ جهانی خارج شد 1918روسیه تا تابستان 

زمین از سوي دولت براي استفادة دهقانان فقیر مصادره 

رل بانک هاي اصلی و صنایع کشور تحت کنت. شده بود

مدیریت کارگري . کارگري قرار گرفته و ملی شدند

ابتدایی در صنایع و جامعه از طریق شوراهاي منتخب 
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  .کشور در سطوح محلی و ملی اعمال گردید

چون شعلۀ سرکش آتش در سطح بین ایدة انقالب هم

، قیام 1918تا پایان سال . المللی گسترش یافته بود

سال . سلب کرده بودکارگران در آلمان قدرت را از قیصر 

بعد در مجارستان، تالشی به رهبري بال کان براي پیشی 

در بریتانیا . جستن از انقالب روسیه صورت گرفت

شش برابر افزایش یافت، به  1918اعتصابات سال 

از دست « 1919میلیون روز کار در سال  35طوري که 

کارگران باراندازهاي لندن از بار کردن اسلحه . بود» رفته

  .راي استفاده علیه حکومت بلشویکی سر باز زدندب

  

  ضعیف ترین حلقه

اکثر مارکسیست ها انتظار داشتند که نخستین انقالب 

موفق سوسیالیستی در کشوري اساساً صنعتی با طبقۀ 

کارگر باتجربه، نظیر آلمان یا حتی امریکا رخ بدهد و 

. تر توسعه یافته بسط پیدا کندسپس به اقتصادهاي کم

ا سرمایه داري به دلیل مجموعه اي خاص از عوامل، ام

  .در ضعیف ترین حلقۀ زنجیر شکست

یک کشور وسیع و  1917روسیه در مقطع انقالب فوریۀ 

هشتاد درصد جمعیت را دهقانان . ویران از جنگ بود

فقیر تشکیل می داد که اکثراً روي زمین هاي خانواده 

تجارت،  جهان» ثروتمندان جدید«هاي آریستوکرات و 

تنها درصدي ناچیز از نیروي کار روسیه . کار می کردند

دو میلیون سرباز روس، که . در صنایع مشغول بود

اکثرشان از خانواده هاي دهقانی بودند، پیش از این در 

  .خون ریزي هاي جنگ جهانی اول سالخی شده بودند

. صنعت در روسیه نسبتاً مدرن و متعلق به خارج بود

از مناطق حومه و روستایی آورده شده کارگرانی که 

بودند، در آلونک هایی اسکان یافته و در کارخانه هاي 

اکثراً در شهرهاي اصلی  - بزرگ متمرکز شده بودند

  .مسکو و پتروگراد که در آن زمان پایتخت کشور بود

تزار، از یک دولت پلیسی اختناق آمیز براي حفظ 

. ردار بودامپراتوري وسیع و هستی متنعم خود برخو

سوسیال رولوسیونرها، خود را به غلط بر  - نارودنیک ها

دهقانان و تاکتیک ترور تزار و وزراي حکومت متکی 

. انقالب مهیا کنند» انفجار«کردند تا شرایط را براي 

  .بسیاري از آن ها اعدام یا در بهترین حالت تبعید شدند

در عوض سوسیالیست هاي مارکسیستی خود را بر 

یاي صنعتی به عنوان نیروي محرکۀ انقالب پرولتار

آن ها نیز با پیگرد، آزار و اذیت و زندان رو . متکی کردند

سازمان هایشان حالت زیرزمینی پیدا کرد و . به رو شدند

اعتصابات ممنوع اعالم . رهبرانشان به تبعید رفتند

  .شدند

1905  

نسل هاي مختلف انقالبیون روسیه با رژیم تزار مبارزه و 

ده هاي خود را به واسطۀ مطالعه و تجربۀ مبارزاتی ای

، اعتصابات و 1905تا آغاز . خودشان بسط داده بودند
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اعتراضات به خصوص در شرایطی که نیروهاي روسیه 

در . در جنگ با ژاپن تحقیر شده بودند، رو به صعود بود

ژانویه، در پتروگراد یک اعتراض مسالمت آمیز از  9روز 

و خانواده هاي آن ها از سرتاسر شهر  کارگران اعتصابی

به رهبري یک کشیش صورت گرفت تا طوماري 

اعتراضی را با خواست شرایط درخور زندگی و آزادي 

سربازان حکومت، آتش . هاي سیاسی تسلیم تزار کند

  .گشودند و صدها تن کشته و مجروح شدند

شورش در . اعتصابات در سرتاسر کشور گسترش یافت

ین در ناوگان دریاي سیاه روسیه جرقه رزم ناو پوتمک

هاي اعتراضات توده اي بیش تري را در اودسا روشن 

اعتصاب . کرد که در آن صدها تن از مردم کشته شدند

عمومی سیاسی در ماه اکتبر رخ داد که طی آن 

ها یا شوراهاي کارگري، به عنوان یک شکل »سوویت«

از محل  نمایندگان. جدید از نهاد نمایندگی دایر شدند

کار انتخاب و دور یک دیگر جمع می شدند تا مسائل 

کلیدي در مبارزه را به بحث بگذارند و همین طور هر 

شوراها با هماهنگ . برامه اي را که توافق شده اجرا کنند

کردن همۀ اعتصابات و تظاهرات، تهدیدي اصلی براي 

  .نظام کهن محسوب می شدند

ي »دوما«عدة یک تزار در مواجهه با خیزش ها، با و

شوراها این پیشنهاد را به  -منتخب واکنش نشان داد

اعتصابات و تظاهرات . عنوان یک امتیاز ناکافی رد کردند

  .توده اي ادامه یافت

نهایتاً این انقالب به دلیل پیدا نکردن پشتیبانی کافی 

. در مناطق روسیتایی حومه و ارتش شکست داده شد

اد درهم شکست و دسامبر، شوراي پتروگر 3روز 

رهبرانش، از جمله تروتسکی در مقام رئیس آن، 

نبردهاي وحشیانه در مناطق کارگري . بازداشت شدند

در طول سال . مسکو با صدها تن کشته ادامه یافت

، هزاران زندگی تباه شد و بسیاري از مبارزین 1905

  .اپوزیسیون اعدام شدند

  

  ارتجاع و بهبود

، منجر به 1917رویدادهاي براي » تمرین نهایی«این 

کسب برخی حقوق دمکراتیک از سوي رژیم شد؛ به 

عنوان مثال انتخابات دوما، قانونی کردن مطبوعات و 

اما بسیاري از رهبران سیاسی . اتحادیه هاي کارگري

. جنبش یا در زندان بودند، یا تبعید داخلی و یا در خارج

اکم سر باري دیگر در برابر یوغ حکارگران و دهقانان 

خم کردند، هرچند خشم عظیمی علیه ستمگران حاکم 

در درونشان غلیان می کرد، اما براي نفس گرفتن و 

با وجود . بهبود ظرفیت مارزاتی خود زمان خریدند

برخی حقوق دمکراتیک، یک دورة ارتجاع آغاز شد؛ 

عقایدي که با جنبش کارگري بیگانه بود به سطح آمد و 

  .رخ نشان داد

، اعتصابات 1912در سال . کارگري زنده ماند اما جنبش

مهمی در کارخانجات و معادن سرتاسر کشور آغاز 

آوریل، یک تظاهرات توده اي از کارگران  17در . گردید
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در سیبري به طور » لنا«اعتصابی در معادن طالي 

صدها . وحشیانه مورد حملۀ سربازان مسلح قرار گرفت

ین، رهبر نهایی به قول لن. تن کشته و مجروح شدند

حکومتی کارگري که پنج سال بعد مستقر گردید، این 

  .»توده ها را با آتش انقالبی برافروخت« قتل عام، 

در روسیه، سالی بود که حزب کارگران  1912سال 

سوسیال دمکرات روسیه نهایتاً به دو حزب مجزا تقسیم 

بلوشیک ها تحت . بلشویک ها و منشویک ها - شد

م به ساخت حزبی انقالبی با کادرهاي رهبري لنین مصم

تعلیم دیده و اعصاي جدي و متعهد در کارخانه ها، 

منشویک ها مدافع شکل . ارتش و نیروي دریایی بود

هر دو، در این . بازتر و بی قاعده تري از سازمان بودند

مقطع، این دیدگاه را داشتند که نخستین مرحله، یک 

ر قالب تزاریسم و انقالب دمکراتیک علیه فئودالیسم د

سپس از لحاظ . است» اشراف زادگان زمین دار«

تئوریک، پس از یک دوره تکامل سرمایه داري، حرکت 

  .به سوي سوسیالیسم می توانست آغاز شود

هرچند تروتسکی نه یک منشویک بود و نه تا پنج سال 

. بعدي یک بلشویک، به حزب لنین نزدیک تر بود

انقالب «ه تدوین تئوري آغاز ب 1904تروتسکی از سال 

کرد که در سال » نتایج و چشم اندازها«در » مداوم

پیش از آن که لنین به همان نتیجه . منتشر شد 1906

عقب «برسد، تروتسکی استدالل می کرد که در روسیۀ 

، انقالب براي سرنگونی سلطنت و فئودالیسم می »مانده

بایست با انقالب سوسیالیستی، تحت رهبري طبقۀ 

  .گر ترکیب شودکار

تروتسکی براي حداکثر وحدت در مبارزه، بنا به تصدیق 

خود تا مدت ها درحال دفاع از وحدت مجدد حزب 

او رسماً با یک . کارگران سوسیال دمکرات روسیه بود

) گروه بینِ دو جناحی(» مژرایونتسی«سازمان موسوم به 

به بلشویک ها  1917باقی ماند، اما زمانی که در ژوئیۀ 

وست، با آمادگی به عنوان یکی از توانمندترین رهبران پی

  .حزبی پذیرفته شد

  1917فوریۀ 

پس از ماه ها اعتصاب و ناآرامی از  1917انقالب فوریۀ 

فوریه بنا  27مارس، یا  8(در روز جهانی زن . راه رسید

، زنان کارگر نساجی در )به تقویم پیش از انقالب

آن ها . را رها کردند پتروگراد کار در کارخانه هاي خود

پایان کمبود غذا و افزایش قیمت ها و همین طور پایان 

  .جنگ را مطالبه کردند

ده ها هزار نفر از دیگر کارگران مشتاقانه به آن ها 

تزار مردد بود و ناتوانی خود را از رفرم نشان . پیوستند

او به سربازان دستور آتش گشودن به سوي . داده بود

داد و بدین ترتیب صدها نفر کشته و  تظاهرکنندگان را

کارگران از سربازان خواستند که دیگر از . مجروح شدند

نهایتاً . دستورات بعدي براي آتش گشودن پیروي نکنند

  .سربازاران متقاعد شدند و حاکمیت تزار به پایان رسید

چون یک جشن سرشار از شادي جو به وجود آمده، هم

وارد شده بودند؛ حقیقتاً در  بود؛ کارگران به صحنۀ تاریخ

حکومت . به خیابان ها آمده بودند» جشن زحمتکشان«

منفور سرنگون شده و قدرت در دستان خود آن ها 

افتاده بود، منتها نمی دانستند که اکنون باید با آن چه 

در این وضعیت یک حزب انقالبی نیاز است . کار کنند

پایگاه توده  که مورد اعتماد و شناخت کارگران باشد، از

اي برخوردار باشد، رهبري اي داشته باشد که بتواند گام 
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هاي مورد نیاز براي توقف ارتجاع از کسب مجدد دست 

باال را نشان دهد و بلشویک ها، با وجود برخورداري از 

یک رهبري با چشم انداز روشن براي تکمیل انقالب، 

ب ها، مانند اغلب انقال. هنوز نیروي نسبتاً کوچکی بودند

کارگرانی که خود انقالب را ساخته اند، راه به ظاهر 

واگذاري قدرت به دست : ساده تر را انتخاب می کردند

  .موجود» مترقی«سیاستمداران ظاهراً 

بود و » موقتی«حکومتی که رسماً آغاز به کار کرد هم 

هم از آغاز رقیب نمایندگان سربازان و کارگران شوراي 

قدرت «یتی بود که به عنوان پتروگراد  و این وضع

این هیئت، شوراي پتروگراد، . توصیف می شد» دوگانه

بیش تر از میان جمعیت شهرها حمایت داشت تا از 

در این مرحله، حزب منشویک حمایت اکثریت . حکومت

نمایندگان کارگران و سربازان را در اختیار داشت، اما 

را از  محکوم به این بود که با ادامۀ سال پرآشوب، آن

  . دست بدهد

با . حکومت موقت، از همان آغاز حکومت بحران بود

انتخابات براي یک مجلس مؤسسان موافقت کرد، اما 

زمانی که چنین نهادي باید فراخوانده می شد، یعنی 

پس از پیروز انقالب شکوهمند اکتبر، دیگر این نهاد 

  .رابطۀ واقعی نیروهاي درون جامعه را منعکس نمی کرد

  

  ومت ضعیفحک

لنین روز سوم آوریل از تبعید به پتروگراد بازگشت، و 

بلشویک ها را به درك این نکته تشویق کرد که انقالب 

اول بالفاصله باید به انقالب بعدي، یعنی سوسیالیستی، 

او از داخل یک ماشین » تزهاي آوریل«. »قد بکشد«

زرهی در ایستگاه فنالند با حرارت بیان شد و در دیگر 

به » پراودا«اط شهر در روزنامۀ بلشویک ها با عنوان نق

لنین مخالفت تمام و . آوریل منتشر گردید 7تاریخ 

کمال خود را با حمایت بلشویک هاي داخل روسیه 

تحت رهبري لیو کانف  و ژوزف استالین از حکومت 

کامنف و استالین در واقع همان . موقت ابراز داشت

  .ح می کردنداستدالل هاي منشویک ها را مطر

. منشویک ها از خارج مشغول حمایت از حکومت بودند

در ماه مه، تصمیم گرفتند که وارد ائتالف حکومتی با 

بلشویک ها . شوند» لیبرال«دمکرات هاي مشروطه خواه 

را مطرح » مرگ بر ده وزیر سرمایه دار«سپس مطالبۀ 

کردند تا ناتوانی اس آر ها و منشویک ها را از مطالبۀ 

ومتی که حقیقتاً نمایندة نیروهاي سازندة انقالب حک

  .باشد، نشان دهند

چنان جنگ هم. تغییرات ناچیزي در جامعه رخ داده بود

. کلیۀ منابع انسانی و صنعتی را به ویرانی می کشاند

حکومت موقت نه سرمایه داران را از قدرت در صنعت 

 حذف کرده بود و نه زمین داران فئودال را از قدرت در

  .در بسیاري موارد، آن ها یکی بودند. مناطق روستایی

  قیام

چون شعلۀ آتش شورش در مناطق روستایی حومه هم
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زمین ها مصادره و کاخ هاي باشکوه به . گسترش یافت

در شهرها، تظاهرات علیه جنگ . خاکستر تبدیل شدند

صلح، نان و «شعار سادة بلشویک ها . چندین برابر شد

ا عمیق ترین خواسته هاي تودة منطبق بود ب» زمین

به کارگران، سربازان و نهایتاً دهقانان اجازه داد . مردم

حزب . که خود نیاز به پیش بردن انقالب را درك کنند

کارگران بلشویک بی وقفه و بدون خستگی به 

  .آژیتاسیون در کارخانه ها و جبهه ادامه داد

، بلشویک ها حمایت شوراي مرکزي 1917تا اواسط 

ایندگان کارگران و سربازان شهر از خود را افزایش نم

تمام قدرت «اگرچه اکثر کارگران از فراخوان . داده بودند

حمایت می کردند، رهبري بلشویک ها حول » به شوراها

لنین مخالف اقدام مستقیم براي قدرت بود تا نهایتاً 

کلیۀ شرایط براي یک انقالب موفق به بلوغ و پختگی 

ن ها احساس می کردند که نیروهاي آ. رسیده باشد

مسلح هنوز آمادگی ریسک پیوستن کامل به شورش 

  .سوسیالیستی را ندارند

  و پس از آن» روزهاي ژوئیه«

وقتی در ماه ژوئیه پیشنهاد اعتصاب عمومی و تظاهرات 

توده اي علیه جنگ و براي به زیر کشیدن حکومت از 

که  پایین مطرح شد، رهبران بلشویک احساس کردند

این پیشنهاد زودرس است و به همین دلیل خالف آن را 

اما در شوراي شهر، نمی توانستند موج را . توصیه کردند

جنبش . اکثریت می خواست به جلو برود. به عقب برانند

چندین روز علیه پلیس و ارتش تاب آورد، اما همان طور 

که لنین و تروتسکی بیم داشتند، جنبش نتوانست آن 

این (جبهۀ خود بیاورد یا دست کم خنثی کند  ها را به

شرط الزم و اساسی دیگري براي تسخیر موفقیت آمیز 

  ).قدرت است

در این مرحله، ارتش از فرامین حکومت به رهبري 

. کرنسکی تبعیت کرد و شورش ژوئیه در خون فروخفت

. ژوئیه، صدها معترض کشته و مجروح شدند 4روز 

. ادار به ترك کشور شدندرهبران بلشویک بازداشت یا و

  .والدیمیر لنین پنهان شد

دور از «لنین طی ماه هاي اوت و سپتامبر، زمانی که 

بود، ) یا به بیانی، دور از دسترس پلیس(» انظار عمومی

: خود را سخت مشغول نگارش یک جزوة بسیار مهم کرد

لنین اصل بنیادي تجربۀ کموناردهاي . »دولت و انقالب«

و همین طور اصول  1871ر سال قهرمان پاریس د

: شوراهاي کارگران و سربازان در روسیه را تدوین کرد

انتخاب منظم تمامی مقامات همراه با حق عزل و نصب 

در هر زمان؛ هیچ نماینده اي بیش از متوسط دستمزد 

یک کارگر دریافت نمی کند؛ چرخش مسئولیت ها 

هر  هر آشپز باید قادر باشد که نخست وزیر باشد، و«(

؛ )»!نخست وزیر باید مدتی را به عنوان آشپز صرف کند

  ).و دائمی(دفاع از تودة مسلح مردم به جاي ارتش ثابت 

او هوادارانش را به گسترش این ایدة بنیادي تشویق کرد 

که یک حزب با هدف دگرگونی سوسیالیستی جامعه 

یعنی  - باید نیاز به نابودي ماشین دولت قدیمی را

دان ها، پارلمان ها، ارتش ها و غیره که دادگاه ها، زن

را قادر ) درصد 1(همگی طبقۀ مسلط ولی اقلیت جامعه 

به حفظ مالیکت خود بر ابزار تولید، توزیع و مبادله می 

آن چه پیش تر در روسیه در آن سال . درك کند - سازد

یعنی ناتوانی حکومت موقت، اکنون به  -رخ داده بود

حل هرگونه مشکالت رهبري کرنسکی بیچاره، به 



٣٢ 
 

قاطعانه نشان می داد که نمی توان  - اکثریت جامعه

  .ماشین دولت قدیمی را با محتواي سوسیالیستی پر کرد

تا پایان ماه اوت، کرنسکی از جهت دیگر هم مورد 

یک کودتاي مافوق راست به : تهدید قرار گرفته بود

فرماندة کل قوا به این نتیجه . وسیلۀ ژنرال کورنیلوف

یده بود که حکومت وقت، از برخوردي به اندازة کافی رس

  .تند با بلشویک ها و شوراها عاجر مانده است

این بسیج کارگران و سربازان به رهبري بلشویک ها بود 

در » خرابکاري«. که نیروهاي کورنیلوف را از پاي درآورد

خطوط راه آهن و همین طور آمادگی براي دفاع 

اتکایی را براي کرنسکی مسلحانه از حکومت، نقطۀ 

اما این اساساً . ایجاد کرد تا ارتجاع را شکست دهد

قدرت نیروهاي انقالبی را در شوراها باال برد و تا اواخر 

سپتامبر اکثریت قاطع را در شوراهاي شهرهاي اصلی به 

  . بلشویک ها داد

. راه براي سرنگونی انقالبی به سرعت همواره می شد

ي یک انقالب موفق برشمرده چهار شرط که لنین برا

  .بود، به سرعت آماده می شدند

  

  چهار شرط

این . نخستین شرط، وجود بحران در رأس جامعه است

بحران خود را در شکاف در درون الیۀ حاکم متجلی می 

به طوري که طبقۀ حکم نمی داند چگونه پیش . کند

برود؛ آیا در برخورد با خواست تغییر از پایین، امتیاز 

د یا دست به سرکوب بزند؟ این بحران می تواند بده

مثالً یک پادشاه متزلزل  - خود را در قالب یک حاکم

آشکار کند یا در قالب یک  - نظیر تزار نیکوالس دوم

  . حکومت بحران، نظیر حکومت کرنسکی

عامل عینی دوم در یک موقعیت انقالبی متغیر، طبقۀ 

مئن متوسطی است که در تشویش به سر می برد، مط

نیست که به کدام مسیر بپیچد، اما شروع به این می 

. کند که بخت خود را به کارگران سازمان یافته گره بزند

کشاورزان کوچک، مغازه داران و  -اقشار میانی در جامعه

به شدت پرنوسان هستند، یعنی بسته به  - روشنفکران

این که کدام یک از متحدین بالقوة آن ها به باالترین 

می رسد و مشکالت آن ها را تسهیل می کند،  جایگاه

می توانند امروز در یک جهت و فردا در جهتی دیگر 

  .حرکت کنند

در روسیه، تودة دهقانان آماده بود که  1917در پاییز 

علیه آریستوکراسی زمین دار به نبردي تا به آخر دست 

سوسیال  -مدافعین سنتی آن ها در حکومت موقت. بزند

  .منفعل بودند - دیگران رولوسیونرها و

ایمان خود  -سربازان، ملوانان، نظامیان -نیروهاي دولت

را به احزاب رژیم کرنسکی از دست داده و آماده بودند 

که موضعی بی طرفانه و در بسیاري موارد نقشی فعال 

  .در انقالب به عهده بگیرند

طبقۀ کارگر پتروگراد، مسکو و دیگر نقاط نقداً درحال 
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رگیر اعتصابات و فعالیت سیاسی در پیشروي و د

آن ها . مخالفت با نمایندگان سیاسی طبقۀ حاکم بود

این شرط . آماده بودند که مبارزه را به سرانجام برسانند

  .سوم انقالب نیز کامالً محقق شده بود

مؤفۀ تعیین کنندة چهارم براي موفقیت انقالب سیاسی 

است که و اجتماعی علیه سرمایه داري، وجود یک حزب 

اعتماد بخش اعظم طبقۀ کارگر را جلب کرده باشد، 

همراه با یک رهبري که بتواند خط اصلی سیر رویدادها 

را ببیند، بتواند دقیقاً سبک سنگین کند که در هر 

  .لحظۀ سرنوشت ساز از مبارزه چه باید کرد

  بلشویک ها

درصد  3بیش از  1917حزب بلشویک که در آغاز سال 

شوراها و تنها چند هزار عضو واقعی حمایت از درون 

داشت، تا ماه اکتبر صدها هزار عضو کارگري و اکثریت 

آن ها در . قاطع در شوراهاي اصلی را به دست آورد

ارتش و نیروي دریایی هم حمایت داشتند و کمیتۀ 

انقالبی نظامی پتروگراد را دایر کردند تا طغیان اکتبر را 

  .هدایت کند

نه  -هم لنین و هم تروتسکی - رهبران حزب بلشویک

فقط درك روشنی از آن چه نیاز بود، که حس دقیقی از 

» تکمیل«آن ها با ضرورت . زمان شناسی نیز داشتند

انقالب از طریق حذف احزاب سرمایه داري از حکومت و 

طبقۀ مورد نمایندگی آن از قدرت در جامعه توافق 

عارها فرایندهاي دیالکتیکی آژیتاسیون حول ش. داشتند

از یک سو و پروپاگانداي انقالبی در میان وسیع ترین 

صفوف کارگران، سربازان و دهقانان فقیر از سوي دیگر  

طی شده بودند تا به توده ها کمک کنند که به واسطۀ 

تجارب تلخ خود به این نتیجه برسند که انقالب 

  .سوسیالیستی همه جانبه ضرروي است

به موقع دربارة عمل نقش حیاتی رهبري، تصمیم گیري 

قاطعانه در زمانی است که تمامی شرایط در مساعدترین 

تالش زودرس براي طغیان، می . ترکیب گردهم آمده اند

توانست به سقط منجر شود؛ تالش بیش از حد دیر نیز 

می توانست به زایمان کودکی مرده، همراه با پیروزي 

اي ارتجاع و لزوم ازسرگیري یک دورة طوالنی الزم بر

  .بهبود تا پیش از ایجاد یک فرصت نوین معنا دهد

اکتبر  25اگر طغیان مانند آن چه در پتروگراد به تاریخ 

رخ داد، پیش نمی ) نوامبر بنا به تقویم جدید 7( 1917

رفت و حتی یک یا دو روز به تعویق می افتاد تا کنگرة 

شوراهاي سراسري روسیه شکل بگیرد، رابطۀ نیروها می 

امالً در جهت بد تغییر کند و فرصت براي یک توانست ک

  !نسل یا یک قرن از دست برود

نیروهاي ارتجاع در کشور همراه با همتایان مهاجم 

آلمانی، فرصت بلشویک ها را براي پایین کشیدن 

حکومت کرنسکی تهدید می کردند؛ در نتیجه بلشویک 

  .ها باید لحظۀ قیام را می قاپیدند

کمیتۀ انقالبی نظامی . از شداکتبر آغ 24خیزش، روز 

گروه هاي مسلح را براي تسخیر دفاتر اصلی تلگراف و 

پست و بانک دولتی، بستن جادة اصلی و ورودي راه 

آهن به شهر و پایین آوردن تمامی پل ها به استثناي 

تا صبح، کرنسکی . یک پل روي رود نوا اعزام کرد

. بود گریخته و گارد سرخ کاخ زمستانی را تسخیر کرده

حتی نبرد نفس گیرتر . تسخیر قدرت، سریع و مؤثر بود

  .مسکو نیز طی یک هفته به پایان رسید
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فرمانی براي انتقال قدرت ) نوامبر 7(اکتبر  25تا صبح 

نشست فوق . به شوراي پتروگراد، نوشتۀ لنین، ابالغ شد

العادة شوراي پتروگراد در بعدازظهر و غروب برگزار شد، 

سالن «راهاي سراسري روسیه در دومین کنگرة شو

در انیستیتوي سمونلی، مقر اصلی نیروهاي » مجمع

فراخوان بین المللی به کارگران، . انقالبی افتتاح شد

  .سربازان و دهقانان صورت گرفت

  

  یک زندگی نوین

نخستین فرامین حکومت شورایی جدید، طی ساعاتی از 

ا پیروزي بر حکومت سرمایه داري کرنسکی، زمینه ر

: براي دست یابی به مطالبات پایه اي انقالب مهیا کرد

فرمان صلح به معناي پیگیري . »صلح، نان و زمین«

  .شروط صلح بدون الحاقات بود آتش بس و 

فرمان زمین، به معناي اخراج فوري اربابان فئودال از 

امالك خود و تخصیص زمین براي استفادة دهقانان 

بود که تولید ماشین هدف بلشویک ها این . فقیر بود

آالت مدرن کشاورزي را در شهر سرعت ببخشند تا بهره 

. وري روي زمین هاي کشاورزي را دگرگون کنند

کشاورزان کوچک تشویق می شدند که مزایاي تولید 

  .تعاونی غذا را براي خود و ساکنان شهر ببینند

چنین به معناي آن بود که نمایندگان قدرت شورایی هم

رل فوري بانک ها و صنعت را به دست کارگران کنت

بگیرند تا زمینه براي مالکیت عمومی بر آن ها در سال 

آماده شود و آغاز به مدیریت آن به عنوان بخشی  1918

از یک اقتصاد دولتی با برنامه ریزي کامالً دمکراتیک 

 .نمایند

  پس از پیروزي

تالش ها براي خفه کردن انقالب کارگران، با شکست رو 

بیست و یک ارتش از سوي کشورهاي . و شدبه ر

امپریالیستی براي پشتیبانی از نیروهاي ارتجاعی 

نیروهاي قهرمان . در جنگ داخلی گسیل شد» سفید«

ارتش سرخ با فرماندهی لئون تروتسکی با بهاي سنگین 

  .انسانی این نیروها را دفع کردند

تولید صنعتی به یک . هزینۀ اقتصادي نیز عظیم بود

سقوط کرد و تولید  1913ارزش آن در سال هفتم 

صدها هزار نفر کشته . کشاورزي هم تقریباً نصف شد

شدند و میلیون ها نفر از گرسنگی و بیماري جان 

  .باختند

رهبران انقالب از مدت ها قبل می دانستند که تسخیر 

قدرت به مراتب آسان تر از حفظ آن در چنین شرایطی 

حیاتی گسترش انقالب  آن ها به دقت از اهمیت. است

به سایر کشورهاي صنعتی تر، با طبقۀ کارگر نیرومند، 

به منظور توسعۀ سریع تکنیک و اقدامات الزم براي 

صنعت، راه آهن، تولید نیرو و معدن و » انقالبی کردن«

همین طور کشاورزي براي استقرار یک اقتصاد برنامه 

  .ریزي شدة سالم آگاه بودند

درگیر نبرد با شرایط جنگ داخلی حتی زمانی که کشور 
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بود، بلشویک ها  تحت فشار براي ایجاد یک سازمان 

بین المللی جدید براي جایگزینی انترناسیونال بی اعتبار 

دوم بودند که احزاب اصلی آن از جنگ امپریالیستی 

، نمایندگان سازمان 1919در بهار . حمایت نموده بودند

نقاط دنیا به هاي سوسیالیستی و کمونیستی اقصی 

پتروگراد سرازیر شدند تا در کنفرانس بنیان گذاري 

اشتیاق . شرکت کنند) کمونیست(انترناسیونال سوم 

براي پیوستن به آن تا درجه اي بود که پیش از کنگرة 

شرط براي عضویت را تدوین  21دوم، لنین فهرست 

کرد تا نیروهاي غیرکمونیست براي عقب نماندن از قافله 

  .ندوارد نشو

پیروزي انقالب ناگزیر به معناي اضمحالل امپراتوري 

لنین نسبت به . ، بود»زندان ملیت ها«روسیه، این 

خواست ملل تحت ستم براي برخورداري از حق تعیین 

او با این حال . سرنوشت خود حساسیت به خرج می داد

آن ها را تشویق کرد که جزئی از یک کنفدراسیون 

  .اختیاري باشند

، زمانی که اتحاد جماهیر شوروي 1922سامبر د 22در 

سوسیالیستی مستقر شد، تنها فنالند و لهستان راه 

از جمله اوکراین به عنوان  - مابقی. مجزاي خود را رفتند

گردهم آمدند  - نخستین کشوري که اعالم استقال کرد

تا با هم چالش جدید سازماندهی جامعه بر مبناي اصول 

پیشرفت عظیمی . نبال کنندحقیقتاً سوسیالیستی را د

در جبهه هاي اجتماعی و همین طور اقتصادي حاصل 

  .آمد

  پس از لنین

با وجود اشتیاق عظیم کارگران و توده هاي تحت ستم 

سرتاسر جهان براي حکومت کارگري روسیه، این 

انقالبیون . حکومت به شکلی تراژدیک منزوي رها شد

اط، به پایان سوسیالیست در مجارستان، آلمان و دیگر نق

، 1924شکست رسیدند و پس از مرگ لنین در سال 

ژوزف استالین سیاست حکومت را به سیاست جستجوي 

او با غصب . تغییر داد» سوسیالیسم در یک کشور«

کردن انقالب، دمکراسی کارگري را ملغا و کل 

. اپوزیسیون در برابر حاکمیت خود را منهدم کرد

ري در دستان او تبدیل انترناسیونال کمونیست به ابزا

تکامل یک دولت سالم کارگري می توانست چالشی . شد

  .در برابر استبداد او باشد

ضد انقالب او شکل استقرار مجدد سرمایه داري را به 

این اتفاق بعداً تا اواخر قرن بیستم پس از (خود نگرفت 

این یک ). دوره اي از رشد آهسته و خطر رکود رخ داد

سی به نفع یک کاست انگلی بود که ضد انقالب سیا

و . داشت 1917ارتباط ناچیزي با رویدادي انقالبی 

امتیازات خود را از اقتصاد دولتی با برنامه ریزي 

  .بوروکراتیک بیرون می کشید

. با وجود این تحوالت، دستاوردهاي عظیمی انجام شد

صنعت به دلیل محو سرمایه داري و فئودالیسم و برنامه 

اما کلیۀ عناصر . اله به سرعت رشد کردهاي پنج س

دمکراسی کارگري خرد شدند و حامیان آن مورد حذف 

فیزیکی قرار گرفتند، از جمله لئون تروتسکی در تبعید 

انترناسیونال سوم به عنوان پلیس جنبش . در مکزیک

هاي کارگري در سرتاسر دنیا و سپر دفاعی موقعیت 

از وفاداري به  ممتاز بوروکراسی عمل کرد که تنها دم

سوسیالیسم و کمونیسم و همبستگی بین المللی می 

زد، ولی در عین حال میراث معلمان و رهبران 
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  .مارکسیست بزرگ را پایمال می کرد

  درك انقالب و ضد انقالب

درك روشن از فرایندهاي انقالب و ضد انقالب براي 

شرایط . پیروزي در مبارزات جدید پیش رو حیاتی است

الب موفق را نمی توان مطابق با یک دسته الگو یک انق

انقالب مانند یک آزمایش علمی نیست که . بازتولید کرد

از یک رشته تجهیزات مفروض و مواد و فرایندهایی 

شناخته شده استفاده می کند که همگی ضامن نتیجۀ 

  .مشخصی هستند

شرایط عینی انقالب، از کنش متقابل نیروهاي زنده 

یعنی تصادم دائمی منافع طبقاتی میان نشأت می گیرد؛ 

و باقی  - درصدي مالک ابزار تولید 1طبقۀ  - یک اقلیت

درصدي که اساساً فاقد مالکیت و  99جامعه، یعنی  

همراه با کلیۀ اقشار میانی خود شدیداً تحت استثمار 

  .است

انقالبیون تجارب انقالبی مختلف را به همان نحوي 

این . نبردهاي مختلف رامطالعه می کنند که ژنرال ها 

کار را انجام می دهند تا از اشتباهات بیاموزند و آن ها را 

  . آزمون و تکرار نکنند

کارگران و جوانانی که به دنبال یافتن راهی براي تغییر 

جهان کریه سرمایه داري هستند، نهایت تالش خود را 

. خواهند کرد تا به درس هاي انقالب روسیه نگاه کنند

نتیجه گیري، درگیر شدن در حزبی است که  مهم ترین

خود را وقف آرمان کارگران و فقرا و ساختن یک نیروي 

  .توده اي نوین براي سوسیالیسم می کند

http://www.socialistworld.net/doc/6969 

  به مناسبت انقالب اکتبر

  

  جهانگیر سخنور

بی تردید مهم ترین رویداد قرن  1917انقالب اکتبر 

به عبارتی نقطۀ عطفی بود که چهرة تاریخ را . بیستم بود

کارگران روسیه با سازمان یابی و رهبري . دگرگون کرد

حزب بلشویک، نهایتاً سلطنت مطلقۀ تزاري و قدرت 

دولتی سرمایه داران و همۀ نیروهاي وابسته به آن را 

نیروي پلیس و بوروکراسی را خُرد  .درهم کوبیدند

تمام قدرت مسلح و اتوریته به دستان کارگران . کردند

کارگران خود را ملزم به انجام وظیفۀ . منتقل شد

ساختن یک جامعۀ سوسیالیستی جهانی، متکی بر 

تعاون و تولید مشترك براي رفع نیاز اجتماعی و نه سود 

  .نمودند

وظیفۀ . ه پایان نرسانداما انقالب هرگز وظیفۀ خود را ب

  .بنا نهادن سوسیالیزم هنوز پیش روي ماست

 1930و  1920روسیه تحت رژیم استالین در دهه هاي 

بدون اغراق به کاریکاتوري هیوالیی از سوسیالیزم تبدیل 

به جاي آن که جامعه اي باشد تحت کنترل، . شد

مدیریت و نظارت کارگران، به یک دیکتاتوري تمامیت 

کارگران نه آزادي ابراز عقاید خود را . ل گردیدخواه مبد

http://www.socialistworld.net/doc/6969
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داشتند و نه کنترلی بر محل کار، شوراها یا مسائل کالن 

  .سیاسی و اقتصادي کشور خود

دولت عریض و طویل به اصطالح سوسیالیستی نه براي 

محفاظت از دستاوردهاي انقالب و مبارزه براي حقوق 

ی علیه مردم، که براي جاسوسی و اعمال اختناق پلیس

مردم استفاده شد تا تضمین کند که هیچ گونه اعتراضی 

میلیون . علیه استالین و حکومت او وجود نخواهد داشت

ها نفر، از جمله سوسیالیست هاي انقالبی، در صورت 

مخالفت با وضع موجود، به اردوگاه هاي کار اجباري 

به این ترتیب . فرستاده شدند تا در همان جا جان بدهند

د هرگونه معضل و مشکلی را با پاك کردن استبدا

صورت مسأله و خفه کردن هر صداي اعتراضی در نطفه، 

  .رفع می کرد

بنابراین آیا حق دارند که می گویند سوسیالیزم یک 

رؤیاي ناممکن است؟ آیا سرمایه داري همان چیزي 

است که باید بیاموزیم با آن کنار بیاییم و زندگی کنیم؟ 

آغاز می شوند اما با » امید«ا با آیا همۀ انقالب ه

  به پایان می رسند؟» استبداد«

قطعاً قابل درك است؛ منتها مشکل » بدبینی«این گونه 

از جایی شروع می شود که به جاي بررسی ریشه هاي 

آن چه که رخ داد، ضمن تئوریزه کردن بدبینی، نهایتاً 

  .به پاسخ مثبت به پرسش هاي باال برسیم

  قدرت کارگري

، ستون فقرات انقالب روسیه را شوراها 1917سال در 

شوراها در واقع به . شکل می دادند) »سوویت«یا (

عنوان مجامعی متشکل از نمایندگان کارگران، دهقانان 

براي نخستین بار . و سربازان پا به حیات گذاشتند

نهادي به وجود آمد که اجازه می داد افراد از پایین 

یک دیگر پیوستند تا مبارزه  شوراها به. تصمیم بگیرند

، )پادشاه روسیه(براي دمکراسی حقیقی را علیه تزار 

کارخانه داران، دستگاه سرکوب پلیس و جنگ سازمان 

  .دهند

اگر نمایندگان . شوراها در عمل دمکراسی واقعی بودند

شما به وعده هاي خود عمل نمی کردند یا خواسته هاي 

وانستید بالفاصله شما را منعکس نمی کردند، شما می ت

آن ها را عزل و با افرادي که قادر به چنین کاري باشند 

آن ها فقط در مورد کار و تولید مادي ! جایگزین کنید

تصمیمات به همان شکل که اتخاذ . صحبت نمی کردند

می شدند، اجرا هم می گردیدند، چه این تصمیم 

فراخوان براي یک تظاهرات، اعتصاب، اشغال کارخانه 

و چه برپا کردن دفاع مسلحانۀ کارگري براي به بود 

  .چالش کشیدن پلیس تزار

این لنین و بلشویک ها بودند که از ابتدا درك کردند 

شوراها به محض سرنگونی طبقۀ سرمایه دار می توانند 

شوراها می . پایه و اساس یک جامعۀ کامالً نوین باشند

، به توانستند بنیان یک نوع دولت کامالً جدید باشند

طوري که کارگران قادر باشند مستقیماً به برنامه ریزي 

و اجراي تصمیمات در مورد هر آن چه که باید تولید 

شود و یا نحوة توزیع آن، مسائل فرهنگی، سیاسی و 

کارگران قادر بودند این وظیفه را بهتر از . غیره بپردازند

انجام دهند که صرفاً هر پنج » متعارف«یک پارلمان 

ک بار انتخاب می شود و می تواند بدون هرگونه سال ی

  .بازخواستی، تمام وعده هاي پیشین خود را نقض کند

دولت جدید کارگري، روسیه را از جنگ خونین جهانی 

اول، یعنی جنگ قدرت هاي امپریالیستی براي سود، 
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زمین را به دهقانان و کارخانه ها را به . بیرون کشید

رایگان، حق طالق و  سقط جنین. دست کارگران داد

براي نخستین بار حق رأي زنان را معرفی کرد؛ تالش 

کرد که ناهارخوري ها، رختشوي خانه ها و شیرخوارگاه 

هاي عمومی مناسبی ایجاد کند تا بلکه زنان هم بتوانند 

بر زندگی خود کنترل داشته باشند، رشد سیاسی و 

ق اجتماعی و فرهنگی پیدا کنند، نه آن که همچون ساب

همجنس . با آن ها مانند مایملک مردان برخورد شود

گرایی قانونی شد و گروه هاي نژادپرست یهودستیز 

افسران ارتش اخراج شدند و سربازان . سرکوب شدند

. اجازه یافتند که خود افسران جدیدشان را انتخاب کنند

هدف این بود که کل وظایف و مسئولیت هاي حکومت 

و سربازان قرار بگیرد، آن ها  بر دوش کارگران، دهقانان

خود حکومت را بگردانند، به طوري که به قول لنین 

باشند و در نتیجه هیچ  "بوروکرات"همه بتوانند مدتی «

  .»کسی نتواند بورواکرات باشد

  جنگ داخلی

روسیه . اما بلشویک ها با مشکالتی جدي رو به رو شدند

پایۀ  درصد تولید بر 70. کشوري بسیار عقب مانده بود

کشاورزي آن هم با استفاده از روش هاي شدیداً کهنه 

درصد جمعیت قادر به خواندن یا  20تنها . قرار داشت

نوشتن بود، و به این ترتیب وظایف اداري و دفتري به 

صنعت کشور کامالً به . اقلیتی از جعیت محدود می شد

  .دلیل جنگ ویران شده بود

کشور  14اي ، ارتش ه1918بدتر این که در اواسط 

هدف آن ها این . سرمایه داري به روسیه حمله کردند

بود که دولت جدید کارگري را پیش از آن که بتواند 

در نتیجه کل . روي پاي خودش بایستد، خرد کنند

تولید می بایست به جاي توسعۀ جامعه، به دفاع 

 . اختصاص داده می شد

بود  براي دفاع از دولت، به مصالحه و سازش هایی نیاز

. که در حالت طبیعی هرگز حتی به آن فکر هم نمی شد

مثالً افسرانی که موقتاً کنار گذاشته شده بودند، باید 

مجدداً انتخاب می شدند، چرا که نیاز فوري به تخصص 

این به معناي انتصاب مجدد ! هاي نظامی وجود داشت

هرچند البته تحت (افسران تزار در درون ارتش بود 

متعهدترین و پیشروترین ). ن مسلحنظارت سربازا

کارگران سوسیالیست، نخستین کسانی بوند که به 

ارتش سرخ پیوستند و به جنگ براي دفاع از انقالب 

براي . هزاران نفر از انقالبیون متعهد نابود شدند. رفتند

رفع نیازهاي جنگی، ادارة کارخانه ها در دستان مقامات 

در این . ر گرفتمنتصب، و نه نمایندگان منتخب قرا

. حوزه هم باز اغلب افسران سابق تزاري حضور داشتند

و از سر » موقتی«اما این اقدامات، به عنوان اقداماتی 

استیصال دیده می شد که در اسرع وقت باید برداشته 

  .شود

  انقالب جهانی

ارتش سرخ به رهبري لئون تروتسکی ضد انقالب را 

ا روسیه ویران شده ام. شکست داد و آن ها را خارج کرد

  .بدتر از این، انقالب هم منزوي گردیده بود. بود

بلشویک ها همیشه این را درنظر داشتند که روسیه به 

مبرم ترین . تنهایی نمی تواند به سوسیالیزم برسد

بنابراین . وظیفه، گسترش انقالب در سطح جهانی بود

نیاز بود که انقالب هاي موفقی در کشورهاي پیشرفته 
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نظیر آلمان و بریتانیا وجود داشته باشد تا روسیه تر 

اگر کارگران . بتواند روي کمک آن ها حساب باز کند

کشورهاي پیشرفته قدرت می گرفتند، قادر می شدند 

مثالً صادرات فوالد براي . که به روسیه هم کمک کنند

خطوط جدید راه آهن روسیه، یا کمک به روسیه براي 

خانه هاي جدید ، یا اعزام تأسیس و راه اندازي کار

  .مهندسین  براي ساخت صنعت در این کشور و غیره

بدون گسترش انقالب، انقالب روسیه به سوي شکست 

انترناسیونال «دقیقاً به همین دلیل است که . می رفت

این نهاد از احزاب . شکل گرفت) کمینترن(» کمونیست

کمونیست سرتاسر جهان که در تالش براي گسترش 

  .ب بودند، شکل می گرفتانقال

در آلمان انقالب پس از جنگ با . اما کمکی از راه نرسید

این حزب، . خیانت حزب سوسیال دمکرات رو به رو شد

مانند حزب کارگر بریتانیا، رفرمیست هایی بیش تر 

در نتیجه به ضدیت با انقالب برخاستند و تنها . نبودند

خود  تالش کردند که رفرم هایی محدود در چارچوب

کارگران فرصت قدرت گیري را از کف . نظام ایجاد کنند

  .دادند

کارگران در ایتالیا کنترل کارخانجات را به دست 

در واقع آن . گرفتند؛ دهقانان زمین ها را مصادره کردند

ها بی کم و کاست خواهان انقالب بودند و آمادگی اش 

» حزب سوسیالیست«اما رهبرانشان در . را هم داشتند

در تقابل با آن ها قرار گرفتند و ) »رفرمیست«وانید بخ(

کارگران بهاي . گفتند» نه«به تمامی این اقدامات 

به . وحشتناکی براي این فرصت از دست رفته پرداختند

محض این که سرمایه داران مشاهده کردند که حزب 

سوسیالیست تمایلی به انقالب ندارد، فاشیست هاي 

  .دادند موسولینی را در قدرت قرار

فقط در مجارستان بود که کارگران براي مدتی ولو کوتاه 

اما آن ها هم با ارتش هاي مهاجم . قدرت را گرفتند

  .کارگران روسیه تنها بودند. درهم شکسته شدند

برخی . این انزواي انقالب بود که به شکست آن انجامید

می گویند فاسد شدن قدرت اجتناب ناپذیر است، و 

ب محکوم به طی کردن مسیري نادرست بنابراین انقال

اما آن چه این که افراد بدبین نادیده می گیرند این . بود

است که انقالب به دلیل مشکالت عملی واقعی به 

هرچند نوپا بودن شوروي، نبود . مسیري نادرست رفت

تجربه و برخی اشتباهات رهبران برجستۀ بلشویک، از 

  .رنظر داشتجمله لنین و تروتسکی، را هم باید د

 »سوسیالیزم در یک کشور«

  

ناتوانی انقالب از گسترش به سوي غرب، به این معنا 

بود که روسیه به ناچار باید با سرمایه داران تجارت و 

معامله می کرد و به همه نوع سازش و مصالحه دست 
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یک قشر کامالً جدید . می زد تا بلکه امورات بگذرد

جبار و ضرورت ظاهر شد که سازش برایش نه یک ا

همین افراد به . موقتی، بلکه یک سبک زندگی بود

بوروکرات هاي جدید تبدیل شدند، و به استالین رو 

در طول جنگ . کردند تا از امتیازات آن ها حفاظت کند

داخلی بهترین عناصر بلشویک و مترقی ترین کارگران 

که خود موتور محرکۀ انقالب در مسکو و پتروگراد 

ان رفته بودند؛ اکنون نیاز بود که با باقی بودند، از می

بوروکرات هاي . مانده هاي آن ها هم تسویه حساب شود

جدید تشنۀ قدرت، به کارزاري طوالنی و خونین براي 

  .قبضه کردن حزب بلشویک و دولت کارگري وارد شدند

استالین اپوزیسیون را ممنوع و تمام سوسیالیست هاي 

فشار و آزار و اذیت قرار  انقالبی در درون حزب را تحت

رهبرانی که در انقالب نقش داشتند، با اتهامات . داد

واهی و پاپوش رو به رو شدند؛ برخی تبعید گشتند و 

برخی دیگر یک به یک کشته شدند تا نهایتاً خود 

بوروکرات ها، اقدامات سوسیالیستی . استالین باقی ماند

همجنس  سقط جنین و. پس از انقالب را وارونه کردند

جاي «به زنان گفته شد که . گرایی مجدداً ممنوع شدند

شوراها صرفاً به نهادي تبدیل . »شما در خانواده است

پیش از . شدند براي زدن مهر در پاي فرامین استالین

این حزب بلشویک سرشار از بحث هاي داغ و پویاي 

اما اکنون رهبري حزب اطالعت می خواست . درونی بود

  .زي دیگرو نه هیچ چی

این اصل بنیادي که تنها انقالب جهانی قادر به ساخت 

استالینیست . سوسیالیزم است، به گوشه اي پرتاب شد

ها ادعا می کردند که سوسیالیزم را می توان در تنها 

این گفته یاوه اي بیش . روسیه: یک کشور هم ساخت

وقوع انقالب یا طغیان در دیگر کشورها یقیناً . نبود

زي بود که بووکرات ها می خواستند، تنها به آخرین چی

این دلیل که نمی خواستند روابط حسنۀ آن ها با 

  .سرمایه داران خارجی برهم بخورد

در این مقطع، استالین به اعضاي انترناسیونال 

کمونیست دستور داد که نه براي انقالب سوسیالیستی 

در کشورهاي خودشان، بلکه براي براي معامله با احزاب 

سرمایه داري که به گمان آن ها رابطۀ دوستانه اي با 

آن ها اعالم می کردند که . روسیه داشتند، مبارزه کنند

ما سوسیالیزم را ساخته ایم، پس اینک وظیفۀ شما 

براي این که حکومت هاي . تقویت این قطب است

روسیه باقی بمانند، » دوست«سرمایه داري همچنان 

خواست که به خرابکاري و استالین از احزاب کمونیست 

. مانع تراشی در برابر انقالب هاي کارگري دست بزنند

و دورة جنگ داخلی  1934نمونۀ فرانسه در سال 

به این . از این دست هستند 1939تا  1936اسپانیا در 

ترتیب، استالین راهی را که می توانست انقالب روسیه 

به جز را نجات بدهد، مسدود کرد؛ و آن راه چیزي نبود 

  .انقالب هاي بیش تر در خارج

 اپوزیسیون انقالبی: تروتسکیزم

  



٤١ 
 

اما افرادي در درون احزاب کمونیست بودند که علیه 

تروتسکی و همراهان او . استالین دست به مبارزه زدند

براي زنده نگاه داشتن ایدة انقالب جهانی و اصول 

آن ها براي پایان دادن به . مارکسیزم به پاخاستند

تاتوري استالین و براي بازپس گیري قدرت از دیک

و همۀ این . بوروکرات ها به دست کارگران مبارزه کردند

  .ها مبارزه اي بود براي حفظ دستاوردهاي انقالب

استالینیست ها، با سرکوب وحشیانۀ سوسیالیست هاي 

ابتدا آن ها را از حزب . انقالبی واکنش نشان دادند

آن ها را . ه تبعید فرستادندبلشویک اخراج کردند، بعد ب

در دادگاه هاي نمایشی به هر آن چه که می توان تصور 

هزاران نفر از آن ها به زندان . کرد محکوم کردند

مأمورین استالین . افتادند، شکنجه و سالخی شدند

. رسیدند 1940نهایتاً به تروتسکی در مکزیک در سال 

ته تروتسکی هم با ضربۀ یک تبر یخ شکن به سر کش

در تمام این رویدادها، این کارگران و مارکسیست . شد

هاي انقالبی بودند که در صف مقدم مبارزه ایستادند و 

 .جان خود را دادند

. این همه تالش و تقالي استالینیست ها بی دلیل نبود

تروتسکی و مارکسیست هاي انقالبی هرگز از مبارزه 

ست به هر بار که انترناسیونال کمونی. دست نکشیدند

کارگران خیانت کرد، آن ها بودند که با این خیانت 

هر سرکوب، هر دروغی که استالینیست ها . جنگیدند

می گفتند، تروتسکیست ها با سیاست حقیقی انقالبی 

نهایتاً وقتی به این نتیجه رسیدند که . افشا می کردند

انترناسیونال کمونیست دیگر هرگز انقالبی نخواهد شد، 

که انترناسیونال جدیدي برپا کنند، یعنی تالش کردند 

  .»انترناسیونال چهارم«

اما نه نتیجۀ . استالینیزم از ابتدا تا انتها یک فاجعه بود

تا دهۀ . اجتناب ناپذیر انقالب، بلکه نقطۀ مقابل آن بود

، پیروان استالین دیگر به بن بست رسیده بودند و 1980

می که با در این جا تالش براي بازگردان همان نظا

انقالب اکتبر سرنگون شده بود، یعنی سرمایه داري، با 

  .شدت از سر گرفته شد

-در پایان همان طور که گفته شد، وظایف انقالبی هم

این وظایف روي دوش طبقۀ . چنان پیش روي ماست

کارگر جوان قرار دارد که زخم هاي شکست هاي 

، ترسی از کارفرمایان، رؤسا. پیشین را باز نمی کنند

دیگر به احزاب . مقامات حکومتی و پلیس ندارند

رفرمیست و خائن طبقۀ کارگر رو نمی کنند و می دانند 

که سرمایه داري دیگري چیزي ندارد که بخواهد ارائه 

  .کند

استالینیزم هرچند توانست انقالب روسیه و دیگر نقاط 

این . جهان را نابود کند، ولی نسل جدیدي در راه است

نسل جدید هستیم که انقالبی جدید را  ما به عنوان

از گذشته خواهیم آموخت و هر آن . سازمان خواهیم داد

چه در توان داریم براي ساختن جنبشی جهانی از ابتدا 

  .به کار خواهیم برد
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 لنین و اهمیت امروزین آن» تزهاي آوریل«

  

  لین والش

  آرام نوبخت: برگردان

را در درون حزب بازگشت لنین از تبعید، بحرانی 

رهبري در روسیه، حول . بلشویک متبلور ساخت

استالین و کامنف که طی بازگشت خود از سیبري در 

ماه مارس مسئولیت را به عهده گرفته بودند، موضع 

شوراها در حمایت مشروط از حکومت موقت پرنس لوف 

را تأیید می کرد؛ آن هم با وجودي که شوراها عمالً 

ر کف خیابان ها و کارخانه ها در دست قدرت واقعی را د

  .داشتند

لنین نقداً این موضع را رد کرده بود، و نوشتۀ او با عنوان 

در ماه فوریه این را به اثبات می » نامه هایی از راه دور«

حکومت موقت از نظر او چنان با مالکین، . رساند

کارخانه داران و بانکداران درهم تنیده بود که نمی 

دیگر اعتقاد به . ه هاي خود را محقق کندتوانست وعد

این که حکومت قادر به پایان جنگ، توزیع امالك 

بزرگ، حلّ بحران اقتصادي، و تحقق مطالبات کارگران 

  .خواهد بود، توهمی خطرناك به شمار می رفت

تاجایی که به لنین مربوط می شد، حمایت از حکومت 

ین انتظار که موقت، که مشغول انجام رفرم هایی بود، با ا

در مرحلۀ بعدي شرایط مساعدتري براي مبارزه در 

. راستاي سوسیالیسم پدیدار شود، موضوعیت نداشت

حکومت بورژوازي لیبرال که با انقالب فوریه به اکراه به 

سوي قدرت هل داده شده بود، تا جایی که می توانست 

اگر شوراها بقایاي دولت کهنه را . پیش برود، رفته بود

م نمی شکست و قدرت را قاطعانه در دستان در ه

کارگران قرار نمی داد، حکومت موقت به ضد انقالب 

تسلیم شده بود و فاز بعدي، یک رژیم جدید از ارتجاع 

  .استبدادي و تمامیت خواه می بود

  برنامۀ سوسیالیستی

انقالبیون را به مبارزه » تزهاي آوریل«در نتیجه لنین در 

لیستی متکی بر عمل مستقیم براي یک برنامۀ سوسیا

طبقۀ کارگر فراخواند که عناصر اصلی اش شامل این 

  :موارد می شد

 عدم حمایت از حکومت موقت  

 مبارزه براي قدرت گیري شوراها  

 پایان جنگ  

 مصادرة امالك بزرگ  

 ملی سازي بانک ها  

  جایگزینی ارتش و پلیس با یک میلیشیاي

  کارگري

 دولت  جایگزینی بوروکراسی دولت قدیم با

  کارگران
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  اعالم یک حزب کمونیست؛ و استقرار یک

  انترناسیونال جدید

تدوین برنامه اي حول این خطوط، همراه با استراتژي و 

تاکتیک هایی که به تفصیل شرح داده شده بود، یک 

در ماه آوریل این . پیش شرط حیاتی محسوب می شد

برنامه با مخالفت رهبرانی رو به رو شد که لنین تحت 

با این . به باد انتقاد گرفت» بلشویک هاي قدیم«نوان ع

حال لنین با جلب حمایت بلشویک هاي برجسته در 

طغیان جدید . صفوف پایه ها، اکثریت را به دست آورد

کارگران و دهقانان که به بحران جدیدي براي حکومت 

موقت دامن زده بود، تنها ظرف چند ماه پرآشوب، 

، همه »تزهاي آورین«بدون . موضع لنین را تأیید کرد

  .چیز می توانست به شکلی کامالً متفاوت رقم بخورد

در پس استراتژي و تاکتیک هاي لنین، یک چشم انداز 

روشن قرار داشت و همین چشم انداز، راهنماي عملی 

از . براي دوره هاي افت و خیر انقالب فراهم می آورد

ه سوي دیگر، بلشویک هاي قدیم مشخصاً از آن جا ک

آن هم ناشی از  - چنان روي یک چشم انداز مبهمهم

کار می کردند،  - سوء برداشت از موضع قبلی لنین

سیاستی را اتخاذ کردند که گرایش فاجعه بار رهبران 

و پس از  1930در دهۀ » جبهۀ خلقی«استالینیست به 

  .آن را از پیش تصویر می کرد

  انقالب مداوم

به آن رسید،  1917چشم اندازي که لنین در سال 

منطبق بود با تئوري انقالب مداوم تروتسکی که به 

تدوین شد؛ و همین بود که  1905دنبال تجربۀ انقالب 

به منازعۀ طوالنی در درون جنبش کارگري روسیه که 

حول سه مفهوم متفاوت از انقالب پیشِ رو می چرخید، 

  .پایان داد

 تمام مارکسیست هاي روسیه توافق داشتند که وظایف

دگرگونی اجتماعی در برابر آن ها، وظایف انقالب 

تجزیۀ امالك بزرگ و : یعنی. دمکراتیک است- بورژوا

توزیع زمین در بین دهقانان؛ لغو سلطنت تزار و استقرار 

یک جمهوري دمکراتیک؛ جدایی کلیسا و دولت از یک 

که به شکلی مبرم از (دیگر؛ اجراي رفرم هایی اجتماعی 

انان مطالبه شده بود، و هم براي باز سوي کارگران و دهق

  ).کردن راه به سوي انکشاف سرمایه داري ضروري بود

بنابراین پرسش این بود که کدام نیروهاي اجتماعی 

  رهبري را به دست خواهند گرفت؟

نمایندگان سرمایه داري لیبرال؟ اگر بله، آیا احزاب ) الف

یت کارگري، از جمله بلشویک ها، باید خود را به حما

مشروط از لیبرال ها محدود می کردند؟ و می پذیرفتند 

که مبارزه براي سوسیالیسم بعداً و تحت شرایط 

مساعدتري که با یک رژیم سرمایه داري به وجود می 

  آید،  فراخواهد رسید؟

آیا طبقۀ کارگر در اتحاد با نمایندگان دهقانان ) ب

اید خواهد بود که قدرت را می گیرد، ولی با این حال ب

دمکراتیک -خود را در این مرحله به وظایف بورژوا

  محدود کند؟

آیا طبقۀ کارگر خواهد بود که با رهبري دهقانان ) ج

تحت استثمار در پشت سر خود، قدرت را خواهد گرفت، 

اما به انجام وظایف بورژوا دمکراتیک دست خواهد زد، 

هم زمان تغییرات رادیکالی را به نفع خود اجرا می 
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  ؟ه به آغاز گذار به سوسیالیسم می انجامدکند ک

را منشویک ها اتخاذ کردند که جناح » الف«موضع 

آن ها . راست حزب سوسیال دمکرات را شکل می دادند

از مارکس نتایجی شدیداً شماتیک و فرمول وار می 

گرفتند؛ به این صورت که فئودالیسم، سرمایه داري و 

سند و یک سوسیالیسم در توالی یک دیگر سر می ر

مرحلۀ تاریخی باید کامالً طی شده بود تا مرحلۀ بعدي 

  .بتواند به منصۀ ظهور برسد

بنابراین طبق این دیدگاه مادام که انقالب بورژوایی به 

سرانجام نرسیده باشد، اصالً مسألۀ طبقۀ کارگري که 

بخواهد وارد انقالب سوسیالیستی بشود مطرح نمی 

  .گردد

د دیالکتیکی مارکس بیگانه این شماي کلی که با مت

بود، رهبري نیروهایی را که از تکامل ناموزون روسیه 

  .نتیجه می شدند درنظر نمی گرفت

عناصر صنعت مدرن می توانند از طریق سرمایۀ خارجی 

به درون جامعه اي که تحت سلطۀ زمین داران و 

سرمایه . حاکمیت سلطنت مطلقه است تزریق شوند

صه وارد شده بودند و بزدل تر از داران بسیار دیر به عر

مدت ها قبل . آن بودند که براي تغییرات مترقی بجنگند

، این ها قدرت اقتصادي واقعی را در 1917از سال 

اما براي محافظت از خود، به تزار اتکا می . دست داشتند

کردند و از پیامدهاي هرگونه جنبش بزرگی در بین 

ه، آن ها از طبقۀ مهم تر از هم. توده ها هراس داشتند

کارگر می ترسیدند که هرچند نسبتاً کوچک، ولی 

  .منسجم، بسیار آگاه و مبارز بود

سرمایه داران لیبرال از نظر لنین مدت ها قبل ناتوانی 

خود را در انجام وظایف تاریخی خود به اثبات رسانده 

در نتیجه کارگران به هیچ وجه نمی بایست . بودند

لنین همیشه خواهان . می داشتنداتکایی به لیبرال ها 

  .سیاست و سازمان یابی مستقل طبقۀ کارگر بود

را » ب«در سال هاي پیش از انقالب، لنین موضع 

یعنی با درنظر داشتن ورشکستگی . پذیرفته بود

به (بورژوازي لیبرال، انقالب از طریق اتحاد کارگران 

راً به عنوان طبقۀ اکث(با دهقانان ) عنوان پویاترین نیرو

این چشم . می توانست صورت بگیرد) تحت استثمار

دیکتاتوري دمکراتیک پرولتاریا و «انداز  در فرمول 

  .لنین خالصه می شد» دهقانان

در این جا نه به معناي حاکمیت » دیکتاتوري« 

البته قبل از هیوالي (استبدادي و تمامیت خواه 

، بلکه سلطۀ طبقاتی بر مبناي سازمان !)استالینیسم

در این جا » دمکراتیک«. اي شورایی دمکراتیک بوده

خصلت بورژوایی وظایفی را که قرار بود به انجام برسد 

  .نشان می داد

با این حال لنین هرگز یک دیوار چین بین انقالب هاي 

او . دمکرتیک و سوسیالیستی ترسیم نمی کرد- بورژوا

متقاعد شده بود که به دلیل خصلت بین المللی سرمایه 

، انقالب روسیه حلقه اي خواهد بود در زنجیرة داري

یک حکومت انقالبی در روسیه . انقالب هاي بین المللی

می تواند از طریق همکاري با حکومت هاي کارگري 

انقالبی در کشورهاي پیشرفتۀ سرمایه داري، به سمت 

یک انقالب دوم، انقالب سوسیالیستی در روسیه حرکت 

ه سرعتی رخ خواهد داد، این که چنین امري با چ. کند

نه به یک جدول زمان بندي تاریخی از پیش تعیین 

مهم . شده ، بلکه به رابطۀ نیروها بستگی خواهد داشت
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تر از این ها، قدرت و توان پرولتاریاي درگیر در مبارزه 

 1906لنین در حدود سال . آن را تعیین خواهد کرد

ما در  .ما مدافع انقالبی الینقطع هستیم«: نوشته بود

  .»نیمۀ راه متوقف نخواهیم شد

 1917فرمول لنین، همان طور که خود وي در آوریل 

مناسبات طبقاتی . بود» جبري«توضیح داد، یک فرمول 

را توضیح می داد، اما وزن خاص نیروهاي سیاسی 

درگیر را رها می کرد و تالش نمی کرد تا با طور کمی 

  !نجدوظایف مشخصی را که باید انجام شوند بس

تروتسکی که چشم اندازي متهورانه تر و مشخص تر 

هشدار داد که هرگونه گرایش  1906داشت، در سال 

پرولتاریا به پذیرش قید و بندها و محدودیت هاي 

دمکراتیک، ضد انقالبی خواهد شد و می تواند به - بورژوا

هرگونه . طور بالقوه براي انقالب مهلک و کشنده باشد

توري انقالبی در انجام وظایف شکست از طرف دیکتا

سوسیالیستی، عمالً به تضعیف نیروهاي پرولتاري 

تحت این شرایط، رهبري در واقع به . خواهد انجامید

بورژوازي لیبرال واگذار خواهد شد و همین در را به 

  . سوي خظر ضد انقالب خواهد گشود

  بلشویک هاي قدیم

رتباط با لنین با تکامل جوهرة انقالبی فرمول خود در ا

تا . ، از این خطر جلوگیري کرد1917شرایط مشخص 

مربوط می شود، » بلشویک هاي قدیم«جایی که به 

هشدار تروتسکی نشان داد که تا چه حد صحیح و پیش 

و » عتیقه شده«آن ها هنوز به فرمول . گویانه بوده است

همان (دیکتاتوري دمکراتیک لنین » بی معناي«اکنون 

چسبیده ) زل هاي آوریل روشن کردطور که لنین در ت

  .بودند

کامنف و استالین ادعا می کردند که طرفدار چشم انداز 

در واقع منطق این . هستند) »ب«گزینۀ (پیشین لنین 

حمایت مشروط از حکومت موقت و موکول  - موضع

آن ها را به  - کردن مبارزه براي مطالبات خود کارگران

اتحاد با بورژوازي یعنی ) گزینۀ الف(موضع منشویک ها 

لیبرال بازگرداند که در آن آن کارگران نقش فرعی و 

آیا اتفاقی بود که تا پیش از . ثانویه ایفا می کردند

بازگشت لنین، استالین و کامنف از بحث با منشویک ها 

  بر سر وحدت مجدد دفاع می کردند؟

، به عنوان تنها موضعی )»ج«گزینۀ (موضع باقی مانده 

ثابت کرد حقیقتاً انقالبی است،  1917که در سال 

این موضعی بود که لنین در . موضع انقالب مداوم بود

اتخاذ کرد؛ خطوط کلی این موضع که در  1917فوریۀ 

تزهاي «پروارنده شده بود، در » نامه هایی از راه دور«

  :دقیقاً تشریح گشت» آوریل

خصلت ویژة وضعیت کنونی در روسیه این است که «

به مرحلۀ ... ل عبور از مرحلۀ نخست انقالبکشور درحا

دوم آن است که باید قدرت را در دستان پرولتاریا و 

شوراهاي ... فقیرترین بخش هاي دهقانان جاي دهد

نمایندگان کارگران تنها شکل ممکن از حکومت انقالبی 

  »...هستند

بر هم منطبق  1917موضع لنین و تروتسکی در سال 

در عصر امپریالیسم که لنین می دید که . شدند

فرما کرده مناسبات طبقاتی را در سطح جهانی حکم

بود، بورژوازي کشورهاي نیمه توسعه یافته نظیر روسیه 

دیگر . مأموریت تاریخی خود را به اتمام رسانده بودند
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نمی توانستند وظایفی را که اسالف شان در انقالب هاي 

این . ندکالسیک گذشته به عهده گرفته بودند کامل کن

. وظایف اکنون روي شانه هاي طبقۀ کارگر افتاده بود

لنین اکنون نتیجه متهورانۀ تروتسکی را پذیرفت که 

طبقۀ کارگر می باید با وجود ضعف کمی و عددي خود، 

اما پرولتاریا براي انجام وظایفی که . این معما را حل کند

از عصر گذشته باقی مانده بود، نمی توانست از متصل 

دن این وظایف با اقدامات سوسیالیستی حیاتی براي کر

  . تحقق نیارهاي فوري کارگران اجتناب کند

با مفروض بودن عقب ماندگی اقتصادي و فرهنگ 

بربرمنشانۀ کشوري نظیر روسیه، اتخاذ یک چشم انداز 

این . انترناسیونالیستی براي پرولتاریا حتمی و الزم بود

کرد تا خود را با  طبقۀ کارگر روسیه باید تالش می

پرولتاریاي کشورهاي پیشرفته تري که شرایط مادي 

. الزم براي انکشاف سوسیالیستی را داشتند، پیوند بدهد

بنا به دالیل مادي بنیادي، تنها بر اساس بسط بین 

المللی انقالبی است که کارگران یک کشور عقب مانده 

  .می توانند به ساختمان سوسیالیسم قدم بگذارند

ن با اشاره به انقالب مداوم، به رفیق خود آدولف یوفه لنی

، پلمیک 1917پس از . »تروسکی حق داشت«: گفت

تحقیر . هاي گذشته دیگر با اهمیت به نظر نمی رسید

کسانی که هنوز به فرمول قدیمی چسبیده بودند، در 

  .لنین روشن بود» تزهاي آوریل«زبان خشن 

د که شک و با این حال نظرات دیگر بسیاري هستن

براي . شبهه در مورد دیدگاه لنین را از بین می برند

به «: مثال در چهارمین سالگرد انقالب، لنین گفت

.... دمکراتیک-منظور تثبیت دستاوردهاي انقالب بورژوا

ما . ما ملزم به فراتر رفتن هستیم؛ و فراتر هم رفتیم

دمکراتیک را مختصراً به عنوان - مشکالت انقالب بورژوا

فعالیت هاي سوسیالیستی و حقیقتاً » حصول فرعیم«

  .»انقالبی اصلی خود حل کردیم- پرولتري

  درحال حاضر» تزهاي آوریل«

اگر انقالب روسیه با موفقیت در سطح بین المللی بسط 

می یافت و همراه با تکامل یک فدراسیون سوسیالیستی 

که اقتصادهاي پیشرفته را به لحاظ اقتصادي دربرمی 

آن صورت بحث چشم اندازهاي پیش از  گرفت، در

دیگر امروز براي مارکسیست ها صرفاً جاذبه اي  1917

  .تاریخی داشت

اما متأسفانه با شکست انقالب در اروپا، روسیۀ شوروي 

انقالب از انحطاطی اجتناب ناپذیر ضربه . منزوي شد

کنترل دمکراتیک کارگران به دست اقلیت . خورد

بناپارتیست خود را در شخص بوروکراتیکی که نمایندة 

  .استالین یافت، غصب شد

در همان حال که بوروکراسی بیش از پیش از طبقۀ 

کارگر داخل روسیه فاصله می گرفت، به طور روزافزونی 

. اعتماد به پرولتاریاي خارج را هم از دست می داد

انترناسیونال کمونیست به ادارة سیاست خارجی 

سی در جستجوي امنیت بوروکرا. بوروکراسی تبدیل شد

ملی، نقش یک ضد انقالب در قلمرو جهانی را ایفا می 

چشم انداز یک مبارزة مستقل براي سوسیالیسم به . کرد

  .کناري گذاشته شد

استالین در تالش براي ارائۀ توجیهات تئوریک و 

، فرمول قدیمی لنین مبنی بر دیکتاتوري »لنینیستی«

به بیان . نبش قبر کرد دمکراتیک پرولتاریا و دهقانان را

دیگر، آن ها به همان سیاستی بازگشتند که در آغاز 
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پیش از آن که در مبارزة درون حزبی از لنین  - 1917

  .حمایت کرده بودند - شکست بخورند

احیاي این سیاست بی اعتبارشده، به نتایج فاجعه باري 

بوروکراسی . انجامید 26- 1925براي انقالب چین در 

رخالف میل رهبري کمونیست هاي استالینیستی ب

چین، سیاست تبعیت از بورژوازي چین به رهبري 

این به . چیانگ کان چک و کمینتانگ  را تحمیل کرد

شکست طبقۀ کارگر پویاي چین همراه با قتل عام 

از آن . هزاران نفر از کمونیست ها و مبارزین انجامید

هی زمان به بعد، همین سیاسی با نتایج فاجعه بار مشاب

  .به کار گرفته شده است

در دورة پس از جنگ جهانی دوم، مستعمرات سابق 

. شاهد یک سلسله از تغییر و تحوالت انقالبی بوده اند

رهبران احزاب کمونیست که همچنان تحت سلطۀ 

ایدئولوژي استالینیستی بودند، همواره سازمان هاي 

کارگري را مطیع منافع رهبران سرمایه دار ملی کرده 

  .اند

در بسیاري موارد، این به معناي حمایت از رهبران 

. بناپارتیست، از جمله بناپارتیست هاي نظامی بوده است

سوکارنو در اندونزي، عبدالکریم قاسم در عراق، 

این فهرست را می توان به (گونکالوِس در پرتغال 

  ).سرتاسر دنیا در دوره هاي مختلف تعمیم داد

، رهبران حزب 73ا ت 1970در شیلی بین سال هاي 

این حمایت . کمونیست از حکومت آلنده حمایت کردند

 امپریالیستی و ضد بر مبناي برنامۀ به اصطالح ضد

به بیان . به قدرت سرمایه» تهاجم«انحصاري بود براي 

دیگر، چشم انداز آن ها، چشم انداز تکمیل مرحلۀ 

دمکراتیک بود که در آن مبارزه براي -انقالب بورژوا

ت کارگري و سوسیالیسم به آن سوي افق موکول قدر

رهبران حزب کمونیست با تبعیت از همین . شده بود

خط، به مهار جنبش فوق العادة کارگران شیلی کمک 

کرد؛ کارگرانی که هنوز با نتایج دهشتناك آن زندگی 

  .می کنند

به همین ترتیب در آفریقاي جنوبی، استالینیست ها در 

خود را به تئوري » لی آفریقاکنگرة م«درون رهبري 

با وجود جنبش الهام . انقالب مرحله اي متکی کردند

بخش کارگران و جوانان سیاه پوست، آن ها معتقد 

بودند که برنامۀ انقالب باید در این مرحله به وظایف 

دمکراتیک ملی محدود شود؛ اما نتوانستند ببینند که 

فا می کرد، سرمایه داري آن نقش مترقی را که سابقاً ای

  .به طور کامل منقضی کرده است

  بحران استالینیسم

با وجود بحران استالینیسم و انحطاط رفرمیستی احزاب 

مختلف کمونیست، رهبران این احزاب ایده هاي 

را جاودانه کرده اند؛ ایده  1917نادرست استالین در 

هایی که براي تضمین موفقیت انقالب باید از سوي 

  .ت می شد و شدلنین به کناري پر

دمکراتیک - این ایده که انقالب بورژوا 1917اگر در سال 

می بایست پیش از حرکت کارگران به سوي 

سوسیالیسم سپري شود، نادرست بود، امروز دیگر تماماً 

  .مضحک است

از یک سو، طبقۀ سرمایه دار کشورهاي توسعه نیافته 

بیش از گدشته مطیع و چاکر انحصارات و بانک هاي 

قادر به ایفاي . گ کشورهاي سرمایه داري استبزر
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حتی در جاهایی که . نقشی مستقل و مترقی نیست

بورژوازي ملی قدرت را قبضه کرده، از تکمیل وظایف 

برعکس، با درنظر داشتن . سنتی خود ناتوان بوده است

بحران جهانی سرمایه داري، آن ها مشکالت بیش تري 

ابل تصوري را در را تلنبار و تضادهاي اجتماعی غیرق

  .دامان خود پروش داده اند

از سوي دیگر، بورژوازي ملی کشورهاي سابقاً مستعمره 

تقریباً در همه جا با طبقۀ کارگر نیرومندي مواجه بوده 

به خصوص در کشورهاي نیمه توسعه یافتۀ آسیا، . است

آفریقا و امریکاي التین، هراس از پرولتاریایی که به 

هستند،  1917ز کارگران در روسیۀ مراتب نیرومندتر ا

  .سرمایه داران را فلج کرده است

ضعف پرولتاریا در کشورهاي سابقاً مستعمره را نمی 

دمکراتیک ملی - توان به ناقص بودن انقالب بورژوا

شکست کارگران در این مناطع از به دست . ارتباط داد

گرفتن رهبري دهقانان تحت استثمار و خرده بورژوازي 

و هدایت جامعه به بیرون از بن بست کنونی  تهی دست

این خود بازتاب غیاب . آن، به دلیل ضعف سیاسی است

سیاست مارکسیستی انقالبی است متکی بر ایده هاي 

نیز به بوتۀ آزمون  1917لنین و تروتسکی که در 

  .گذارده شد

  

  

 

 

 

  اهمیت تزهاي آوریل لنین

  

  دارل کوزنس

 آرام نوبخت: برگردان

ها، عالی ترین محک ایده ها، برنامه ها و افرادي انقالب 

رفقایی که انقالب ها را براي . حامی این ایده هاست

درك فرایندهایی که رخ می دهند مطالعه کرده اند، 

زمانی ناامید خواهند شد که انتظار داشته باشند یک 

موقعیت انقالبی جدید درست مانند موقعیت قبلی 

منطبق کردن متد تحلیل با وظیفۀ ما . تکامل پیدا کند

تئوري هاي مربوط به . شرایط عینی و مشخص است

نحوة تغییر جامعه، طرح هاي قالبی انتزاعی یا دگم 

نیستند که در هر لحظه اي، علی رغم ماهیت شرایط 

متأسفانه به . مشخص و عینی به کار گرفته شوند

اصطالح انقالبیونی هستند که تالش می کنند وضعیت 

اما متوجه نمی شوند تحلیلی . وها قالب کنندرا در الگ

که در یک زمان و مکانی مرتبط محسوب می شد، دیگر 

 .به دلیل تغییر شرایط عینی معتبر نیست

. انقالب ها، پرسش هایی کلیدي را طرح می کنند

ماهیت انقالب چیست؟ آیا انقالبی است براي استقرار 

 یک دمکراسی سرمایه داري و بورژوایی یا براي
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دمکراسی کارگري؟ توازن قوا بین طبقات گوناگون 

چگونه است؟ کدام نیروها قرار است انقالب را رهبري 

کنند؟ آیا طبقۀ کارگر است با حمایت دیگر اقشار 

اجتماعی تحت ستم و به حاشیه رانده شدگان؟ آیا 

» مترقی«طبقۀ کارگر است در اتحاد با عناصر 

این پرسش ها واضح بورژوازي؟ در برهۀ کنونی، پاسخ به 

تر از دورة سرمایه داري از بسیار بیش. هستند

سودمندي خود عمر کرده و سوسیالیسم در دستور کار 

اما براي بسیاري از رهبران انقالبی در فوریۀ . است

، حتی بسیاري از بلشویک ها، پاسخ این پرسش 1917

  .ها چندان واضح نبود

براي » تمرین نهایی«روسیه،  1917انقالب فوریۀ 

در فضاي چند هفته، کل جامعۀ . انقالب اکتبر بود

سالۀ رومانف با  300سلطنت . روسیه وارونه شد

استعفاي تزار نیکوالس دوم در سوم مارس به پایان خود 

اعتصابات، تظاهرات و شورش ها در نیروهاي . رسید

در این موقعیت انقالبی، . مسلح حکومت را سرنگون کرد

از یک سو، کمیتۀ موقت . آورددو ارگان قدرت سربر

دوماي چهارم قرار داشت، یعنی یک گروه بندي 

خودگمارده از سیاست مداران راست میانه که مورد 

این گروه . حمایت طبقات میانی و باالیی قرار داشت

تبدیل شد که در رأس آن » حکومت موقت«بندي به 

تنها سوسیالیست در حکومت . پرنس لوف قرار داشت

-هم. لکساندر کرنسکی، وزیر دادگستري بودموقت، ا

فوریه، انتخاباتی در شوراي  27و  26زمان، در 

  .نمایندگان کارگران و سربازان پتروگراد برگزار شد

اول مارس، حکومت موقت آغاز به انجام رفرم هاي 

سیاسی و حقوقی دیر از موعدي براي آمادگی انتخابات 

ز سوي هر این رفرم ها، که ا. مجلس مؤسسان نمود

مارکسیستی می توانست مورد دفاع قرار بگیرد، شامل 

حقوق مدنی نظیر آزادي مطبوعات، آزادي بیان، انجمن 

اعصابات تحت رژیم (و مذهب، همراه با حق اعتصاب 

، و همین )تزار به طوري وحشاینه سرکوب شده بودند

طور عفو زندانیان سیاسی و مذهبی، گسترش حق رأي، 

. فی براي مجلس مؤسسان می شدمعرفی یک رأي مخ

به عالوه مشترکاً همراه با شوراي پتروگراد توافق شد که 

یک میلیشیا براي جایگزینی پلیس تزار مستقر شود و 

هزار نفر به عنوان  250با » پادگان پتروگراد«این که 

  .نیروي مسلح پشت انقالب، از پایتخت خارج نشود

قت درحال با این وجود در همان روز که حکومت مو

را » 1فرمان ارتشی شمارة «ابالغ این فرامین بود، شورا 

منتشر کرد که اعالم می کرد سربازان و ملوانان زمانی 

می باید از دستورات حکومت موقت پیروي کنند که 

به عالوه فرمان . شورا موافقت خود را اعالم کرده باشد

عنوان می کرد که سربازان و ملوانان، کمیته هاي خود 

ا براي به دست گرفتن کنترل سالح ها و خارج کردن ر

چند روز بعد، شورا . آن از دست افسران برپا کنند

را منتشر می کرد و سربازان و » 2فرمان ارتشی شمارة «

ملوانان را به اخراج فرماندهان خود و انتخاب دیگران به 

مضاف بر چنین قدرتی، شورا . جاي آن ها فرامی خواند

دگان منتخب کارگري و اتحادیه اي خود، از طریق نماین

-شورا هم. بر راه آهن، پست و تلگراف کنترل داشت

چنین کمیته هاي تأمین غذا را دایر کرده و درحال 

. بود) اخبار(» ایزوستیا«انتشار روزنامۀ خود را با نام 

شوراهاي مشابهی در سرتاسر کشور درحال شکل گیري 

 900ها به بیش از ، تعداد آن 1917تا پاییز (بودند 
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  ).مورد می رسید

فردریش انگلس زمانی گفت که دولت در تحلیل نهایی 

، 1917در مارس . متشکل از هیئتی از افراد مسلح است

یک حکومت موقت وجود داشت با قدرت سیاسی 

اسمی، و شورایی بود با قدرت سیاسی واقعی، به طوري 

که هیچ چیز بدون اجازة آن رخ نمی داد و کنترل 

این یک . هیئت هایی از افراد مسلح را در دست داشت

وضعیت کالسیک از قدرت دوگانه بود، جایی که هر دو 

ارگان قدرت حتی در یک محل مشترك نشست می 

پس چرا شورا حکومت ! یعنی کاخ تورید -گذاشتند

موقتی را که باقی ماندة دوماي چهارمی بود که بنا به 

نتخاب شده بود، حق رأي محدود و با حمایت اندك ا

 600دور نریخت؟ شورا یک هیئت منتخب از حدوداً 

نماینده  بود که حمایت وسیعی در میان طبقۀ کارگر و 

  .نیروهاي مسلح داشت

  تناقض

قدرت واقعی در دستان شورا بود، ولی هنوز گرفته نشده 

براي فهم این تناقض، فهم ماهیت بسیاري از . بود

هبري سال ها براي این ر. رهبران شورا ضروري است

تدارك سرنگونی انقالبی جامعه صرف کرده بود و اکنون 

که قدرت در چنگ شان بود، بسیاري از آن ها کامالً از 

شناخت توازان قوا و ناتوانی سرمایه داري به حل هرگونه 

. مسألۀ اساسی کارگران، سربازان و دهقانان عاجر ماندند

توانست بر  مسألۀ غذا، پایان جنگ، مسألۀ ارضی نمی

و حکومت موقت در  - مبناي سرمایه داري حل شود

واقع یک حکومت سرمایه داري بود و به همین دلیل 

رفرم هایی که . نمی شد و نمی بایست به آن اتکا شود

پذیرفته بود، به دلیل فشار توده اي جنبش کارگران، 

اگر فشارها محو می شد، رفرم . سربازاان و دهقانان بود

  .می توانست برداشته شود هم به سادگی

رهبري شورا، متشکل از منشویک ها، سوسیال 

منشویک ها . و بلشویک ها بود) اس آر ها(رولوسیونرها 

یعنی ابتدا . به تئوري انقالب دو مرحله اي معتقد بودند

رژیم تزار می باید سقوط می کرد و یک دمکراسی 

سپس اقتصاد . لیبرال سرمایه داري مستقر می شود

یه داري توسعه می یافت و سپس نوبت به تکامل سرما

هنگامی که طبقۀ کارگر به اندازة . طبقۀ کارگر می رسید

کافی نیرومند می شد، می توانست قدرت را با نام خود 

اس آر ها پایگاه خود را در میان دهقانان داشتند . بگیرد

جناح . و به دو جناح راست و چپ تقسیم می شدند

ت حمایت می کرد و جناح چپ راست، از حکومت موق

بسیاري از . درحال نزدیک تر شدن به بلشویک ها بود

رهبران بلشویک در تبعید یا خارج از کشور بودند، اما 

کامنف و استالین در ماه مارس از تبعید در سیبري 

بازگشته بودند و از موضع حمایت مشروط شورا از 

حکومت موقت دفاع می کردند و به عالوه درگیر 

اکراتی در تالش براي آشتی بلشویک ها و منشویک مذ

این موضع گیري، طبیعی به نظر می رسید، . ها بودند

چرا که روسیه، به گفتۀ لنین، اکنون آزادترین کشور در 

میان کلیۀ کشورهاي درحال جنگ در جهان پس از 

رفرم هاي حکومت موقت بود؛ پس چرا نباید از حکومت 

  موقت حمایت کرد؟

با این پیش زمینه بود که لنین در سوم آوریل در تقابل 

قطار «او از . از تبعید بازگشت و به ایستگاه فنالند رسید

معروفی که او را با گذشتن از آلمان، از » مهر و موم شدة
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سوئیس به روسیه رسانده بود، پایین آمد؛ داخل یک 

ماشین زرهی پرید و با وجود حیرت بسیاري در سطح 

عدم همکاري با حکومت موقت  رهبري بلوشیک ها،

بورژوایی، عدم معامله با منشویک ها و عقب نشینی 

لنین به . سریع روسیه از جنگ امپریالیستی را اعالم کرد

یکی از جلسات حزب بلشویک رفت و صحبت هایش با 

روشن بود . شنیده شد» سکوت ناشی از حیرت زدگی«

یت را که او در اقلیت است و باید براي موضع خود، اکثر

او پس از آن که یک نسخه از سخنرانی . به دست بیاورد

خود را به تسرتلی، رهبر منشویک، داد، به یکی از 

در این جا لنین با طعنه و هو . جلسات منشویک ها رفت

  .کردن رو به رو شد

  تزهاي آوریل، خطی سیاسی حزب نبود

 7را که به تاریخ » ترهاي آوریل«سخنرانی لنین، مبناي 

، روزنامۀ حزب بلشویک »پراودا«در روزنامۀ  آوریل

این تزها خط مشی سیاسی . منتشر گردید، شکل داد

حزب نبودند، اما لنین طی چند هفته اثبات کرد که او 

احساسات و خواسته هاي کارگران و سربازان روسیه را 

از راه دور به مراتب بهتر از بسیاري از رهبران بلشیک 

ی یک سلسله جلسات، ط. در داخل درك کرده بود

مقاالت و جزوات، او تا پایان آوریل به اکثریت در حزب 

موضع او وقتی صحت خود را . بلشویک دست یافت

هزار نفر در ماه  10نشان داد که عصویت حزب از حدود 

آوریل به نیم میلیون نفر در اکتبر رسید، و در این بین 

درصد از عضویت را شکل می  60کارگران صنعتی 

  .ددادن

در آغاز مارس، تنها . رشد حزب بلشویک چشم گیر بود

نمایندة شوراي پتروگراد، بلشوك  600نفر از  40حدود 

در ماه . اما تا اکتبر، اکثریت را در دست داشتند. بودند

عضو در کارخانۀ پوتیلوف  150فوریه، بلشویک ها تنها 

 242تا پایان مارس، تقریباً ! هزار کارگر داشتند 26با 

شورا اکثریت  27ا در روسیه برپا شده بود، اما تنها شور

تا اکتبر بلشویک ها اکثریت را در . بلشویک ها را داشت

شوراي مسکو و  کنگرة سراسري شوراهاي روسیه 

اما چه طور بلشویک ها چنین قدرتی را این . داشتند

قدر سریع به دست آوردند و چنین تعداد زیادي از 

؟ ورود تسرتلی و اسکوبلف اعضاي جدید را جذب کردند

از منشویک ها و چرنوف از اس آر ها به حکومت موقت 

هرچه قدر که . در ماه مه قطعاً به این فرایند کمک کرد

حکومت موقت بیش تر منزوي می شد، اعضاي بیشتري 

مهم ترین عامل با این حال . را به بلشویک ها می باخت

خواسته  این بود که برنامه و سیاست هاي بلشویک ها،

هاي طبقۀ کارگر، سربازان و به طور روزافزونی دهقانان 

بدون تزهاي آوریل . را کلمه به کلمه هجی می کرد

  .لنین، این برنامه  نمی توانست وجود داشته باشد

اما این تزها در واقع چه می گفتند؟ در یک سند بسیار 

  .نکتۀ کلیدي مطرح شده بود 10کوتاه چند صفحه اي، 

ونی یک جگ امپریالیستی است، و پایان جنگ کن. 1

صلح آمیز و دمکراتیک جنگ تنها زمانی ممکن خواهد 

تفصیل «این امر باید با . بود که سرمایه سرنگون شود

  .به توده ها توضیح داده شود» تمام، صبر و شکیبایی

انقالبی که دارد خود را آشکار می سازد، در حال . 2

ت به دست بورژوازي که در آن قدر - عبور از فاز نخست

که قدرت باید در دستان پرولتاریا  - به فاز دوم - داده شد

  .می باشد -و فقیرترین بخش دهقانان گذارده شود
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حکومت سرمایه «عدم حمایت از حکومت موقت، . 3

  .»داران

تشخیص این موضوع که بلشویک ها یک اقلیت . 4

توضیح صبورانه، «کوچک در شورا بودند و بنابراین 

خطاهاي سایر احزاب ضروري » ماتیک و مداومسیست

کل قدرت دولتی «هم زمان دفاع از نیاز به انتقال . بود

  .»به شوراهاي نمایندگان کارگران

ما خواهان نه یک جمهوري پارلمانی، بلکه جمهوري . 5

نمایندگان کارگران، کارگران کشاورزي و دهقانان 

ح را می هستیم؛ ما نه ارتش دائمی، بلکه توده هاي مسل

مقامات منتخب، مشمول عزل و نصب هستند . خواهیم

  .و حقوقی در حد یک کارگر ماهر دریافت می کنند

مصادرة کلیۀ امالك بزرگ و ملی سازي کلیۀ زمین .  6

  .ها در کشور

ادغام بانک ها و تبدیل به یک بانک واحد تحت . 7

  . کنترل شوراي نمایندگان کارگران

یع محصوالت تحت کنترل تولید اجتماعی و توز.  8

  .شوراها

تغییر برنامۀ حزب . فراخواندن یک کنگرة حزبی. 9

تغییر . دربارة جنگ امپریالیستی، دولت و برنامۀ حداقل

  .»حزب کمونیست«نام به 

  .یک انترناسیونال جدید. 10

این ده نکته زمینه را براي انقالب اکتبر فراهم کرد که 

این . می یافتبدون رهبري لنین به موفقیت دست ن

نکات ناتوانی سرمایه داري به جلو بردن جامعه و در 

نتیجه نیاز به ورود به عرصۀ انقالب پرولتري را تأیید 

» انقالب مداوم«این نکته به طور درخشانی . کردند

قرار گرفتن تولید ثروت و . تروتسکی را تأیید می کرد

مالیه در دستان طبقۀ کارگر از طریق سازمان هاي 

گسست از منشویک ها و تشکیل یک حزب . اتیکدمکر

گسست از انترناسیونال . جدید جهت مبارزه براي قدرت

  ).سوم(رفرمیست دوم و ایجاد یک انترناسیونال جدید 

سال پیش رخ دادند، اما درس  90تمامی این رویدادها 

هاي آن هنوز از سوي بسیاري از به اصطالح انقالبیون 

ه داري نمی تواند هیچ آینده سرمای. فراگرفته نشده است

و تنها یا سوسیالیسم وجود دارد . اي براي بشر ارائه کند

وجود » مترقی«چیزي به نام سرمایه داري . یا بربریت

تنها برنامه، انقالب . دو مرحله در کار نیست. ندارد

وظیفۀ ما، . سوسیالیستی تحت کنترل طبقۀ کارگر است

براي آماده » کصبورانه، مداوم و سیستماتی«توضیح 

ساختن نیروهایی است که جامعه را دگرگون خواهند 

  .است
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  از شورش تا انقالب: تروتسکی

  

  جهانگیر سخنور: گردانبر

. در امپراتوري وقت روسیه 1879لئون تروتسکی؛ زادة 

کشوري تحت حاکمیت تزار، پادشاهی با کنترل سیاسی 

اکثر مردمان آن . مانده بودروسیه کشوري واپس. کامل

. هنوز به صورت دهقان بر روي زمین کار می کردند

اکثریت آن ها فاقد زمین خود بودند، در نتیجه می 

ایست ساعاتی طوالنی را کار کنند و بدهی هاي عظیم ب

  .خود را به مالکین ثروتمند پرداخت نمایند

تا اواخر قرن اخیر، صنعت مدرن به سرعت مسیر توسعه 

کارخانه هاي عظیم اساساً با . را در روسیه آغاز نمود

برخی . هزینۀ شرکت هاي خارجی به ظهور رسیدند

اما حتی آن ها نیز  - صاحبان کارخانه نیز پدید آمدند

تمامی تصمیمات با تزار : حقوق سیاسی اندکی داشتند

در این میان، میلیون ها دهقان براي یافتن مشاغل . بود

به تدریج طبقۀ کارگر . ثابت، به شهرها سرازیر شدند

اجبار به ساعات کار طوالنی در . مدرن ظاهر گردید

 شرایط دهشتناك و در ازاي دستمزدهایی که به شکل

رقت انگیزي پایین بود، به سرعت خشم را در میان آن 

و در ... آن ها محکوم به شورش بودند . ها رشد می داد

  .سال هایی که از راه می رسید، چنین نیز کردند

نخستین تجربۀ فعالیت سیاسی تروتسکی زمانی بود که 

یکی از معلم ها به صحبت . او هنوز مدرسه می رفت

می داد و دائماً رفتاري تبعیض  هاي نژادپرستانه ادامه

. آمیز و حقارت بار با یهودي ها و کاتولیک ها داشت

تروتسکی، به عنوان یهودي زاده اي که البته اعتقادي 

او کاري کرد . به مذهب نداشت، اعتراضی را سازمان داد

اما . که دانش آموزان کالس بایستند و معلم را هو کنند

ستقیم، مخاطراتی هم خیلی زود یاد گرفت که واکنش م

  .او اخراج گردید: دارد

به عنوان دانش آموز در . اما تروتسکی تسلیم نشد

جنبشی که تالش داشت طبقۀ جدید کارگران صنعتی 

اتحادیۀ کارگران روسیۀ . را سازماندهی کند، درگیر شد

صدها کارگر طی  - جنوب، در ابتدا موفقیتی عظیم بود

غاز به برگزاري چند ماه نخست به آن پیوستند و آ

اما به زودي . اعتصاب علیه صاحبان کارخانه نمودند

تروتسکی بازداشت . پلیس سازماندهان را دستگیر کرد

  .شد

همین موضوع بود که نیاز به سرنگونی کل نظام مالکین 

ثروتمند همراه با محافظین پلیس آن ها را به تروتسکی 

ارل تروتسکی در زندان عقاید کمونیستی ک. اثبات کرد

مارکس را مطالعه کرد، و براي باقی زندگی اش، از آن 

  .ها به عنوان راهنماي عقاید و اقدامات خود بهره برد

  تبعید

تروتسکی که به تنهایی در تبعید در سیبري به سر می 

با مارکسیست هاي روس در . برد، به غرب گریخت

تبعید ارتباط گرفت که مشغول سازماندهی یک حزب 

حزب کارگران : قۀ کارگر بودند، یعنیسیاسی جدید طب

در لندن به هیئت تحریریۀ . سوسیال دمکرات روسیه

پیوست که خواهان ) اخگر(» ایسکرا«روزنامۀ لنین، 
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فراروي مبارزات کارگران از مبارزه براي شرایط بهتر 

  .کاري به سوي سرنگونی انقالبی خود تزار بود

ت شرک 1903تروتسکی در کنگرة دوم حزب به سال 

او از این استدالل که حزب باید براي انقالب و . جست

نه فقط بهبود شرایط و دستمزدها مبارزه کند، حمایت 

به عنوان یک یهودي نیز به مخالفت با کارزار . نمود

ها می خواستند »بوندیست«ها پرداخت؛ »بوندیست«

گروه ویژه اي در حزب که میان کارگران یهودي تبلیغ و 

هیئت تماماً مستقل باشد؛  تهییج می کرد، یک

تروتسکی در عوض از وحدت در درون یک حزب واحد 

  .دفاع نمود

که ) بلشویک ها(وقتی حزب بین یک جناح اکثریت 

خواهان گروهی منسجم و منضبط بودند، و یک جناح 

که از حزبی مالیم تر و بی قید و ) منشویک ها(اقلیت 

کنار  بند تر دفاع می کردند، تقسیم شد، تروسکی در

چیري که بعدها به گمان او . منشویک ها قرار گرفت

  .یک اشتباه عظیم بود

به . به زودي او پیوند خود را با منشویک ها نیز قطع کرد

اعتقاد منشویک ها، در انقالب آتی علیه تزار، طبقۀ 

کارگر باید اجازه می داد که طبقۀ سرمایه دار رهبري را 

شور سرمایه داري به دست بگیرد و روسیه را به یک ک

لنین، به عنوان رهبر بلشویک ها، . مدرن تبدیل کند

معتقد بود که سرمایه داران غیرقابل اعتمادند و طبقۀ 

کارگر باید به نیروي خود نگاه کند، با میلیون ها دهقان 

فقیر وارد اتحادي مبارزه جویانه شود و رهبري را در 

  .انقالب به دست گیرد

  تمرین نهایی

» انقالب مداوم«او تئوري . ک گام فراتر رفتتروتسکی ی

چون لنین، او اعتقاد داشت که طبقۀ هم. را تکامل داد

سرمایه دار روسیه بیش از حد براي سرنگونی تزار 

کارگران صنعتی مجبور خواهند بود که . ضعیف است

اما ایدة . دهقانان را رهبري و کار را خود انجام دهند

ن با دست زدن به انقالب، تروتسکی این بود که کارگرا

به نیروي رهبري کننده در کل روسیه تبدیل خواهند 

شد و مجبور خواهند بود که حکومت خودشان را 

در نتیجه دیگر مسألۀ توقف در مرحلۀ . تشکیل دهند

یک . سرمایه داري نمی توانست وجود داشته باشد

حکوت کارگري باید به سوي قبضه کردن مالکیت 

آغاز به ساخت جامعۀ سوسیالیستی سرمایه داران و 

  .پیش رود

در آن مقطع هیچ یک از سوسیالیست هاي مهم روسیه 

اما . گمان نمی کردند که چنین چیزي ممکن باشد

رویدادهاي آتی نشان داد که تروتسکی و تئوري انقالب 

  .مداوم صحیح بودند

. به ناگهان در انقالب غوطه خورد 1905روسیه در سال 

ي یک راهپیمایی توده اي براي رساندن سربازان به رو

طومار اعتراضی به دست تزار، آتش گشودند و صدها تن 

جرقه هاي یک  - یکشنبۀ سیاه - این کشتار. کشته شدند

اعتصاب عمومی را روشن کرد، به طوري که کارگران در 

  .سرتاسر روسیه ابزارهاي کار را زمین گذاشتند

شبرد مبارزه کارگران سازمان هاي جدیدي را براي پی

 - این شوراهاي نمایندگان منتخب. دایر کردند

نوعی جدید و دمکراتیک تر از  - ها» سوویت«

سازمانیابی بودند که تاکنون در گذشته مشاهده نشده 

کارگران از هر کارخانه، اداره و ناحیه، نمایندگان . بود
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خود را انتخاب می کردند که هر زمان قابل عزل و نصب 

  .بودند

به عنوان نمایندة اصلی شوراي پترزبورگ،  تروتسکی

تروتسکی، مطالبۀ روز کار . پایتخت روسیه، انتخاب شد

. کوتاه تر، انتخابات پارلمانی و آزادي بیان را بیان کرد

می دانست که تحقق این مطالبات، نبردي سنگین را 

او شورا را به سازماندهی یک خیزش مسلحانه . می طلبد

  .اخوان دادبراي سرنگونی تزار فر

شکست خورد، اما این پایان  1905هرچند انقالب 

بلکه یک تمرین نهایی مهم براي . داستان نبود

  .رویدادهاي به مراتب عظیم تر آتی بود

  جنگ جهانی اول

، حاکمیت سرمایه داري اروپا، میلیون ها 1914در اوت 

نفر از جوانان را براي جان دادن در جبهه هاي نبرد 

ها »سوسیالیست«برخی . اعزام کرد جنگ جهانی اول

نظیر حزب کارگر بریتانیا و منشویک هاي روسیه، 

دیگران . گرفتند» کشور خود«تصمیم به حمایت از 

مانند بلشویک ها می دیدند که جنگ قرار است کنترل 

سهم اعظم ثروت جهان، منابع طبیعی و بازارها را در 

جنگ  آن ها به مخالفت با. دست میلیونرها قرار دهد

پرداختند و از قرار گرفتن در جبهۀ پادشاهان، رؤساي 

  .جمهور و ژنرال ها امتناع ورزیدند

تروتسکی با جنگ مخالفت کرد و به کسانی که از آن 

پشتیبانی می کردند، به عنوان خائنین به طبقۀ کارگر 

حتی زمانی که شمار مردم مخالف جنگ . حمله برد

و در موضع خود سفت و بیش تر از مشتی از افراد نبود، ا

. این شجاعت، نتیجه بخش بود. سخت ایستادگی کرد

با طوالنی شدن جنگ، میلیون ها کارگر و دهقان، 

در نهایت، آن ها خود . فقیرتر و فقیرتر، و خسته شدند

  .با ایستادن در برابر جنگ افروزان، به جنگ پایان دادند

  انقالب

در . خاستندکارگران روسیه نخستین کسانی بودند که بر

، تظاهرات و شورش هایی در سن 1917فوریۀ 

تغییر نام یافته » پتروگراد«که پیش تر به (پترزبورگ 

به سرعت به طغیانی دست زدند که تزار را وادار به ) بود

یک . شوراها در سرتاسر روسیه پدید آمدند. استعفا کرد

حکومت جدید به قدرت رسید که ائتالفی از وزراي 

و نمایندگان دیگر احزاب، از جمله  سرمایه داري

آن ها از الفاظ و عبارات انقالبی . منشویک ها بود

استفاده می کردند، با این وجود از خروج روسیه از 

جنگ قدرت ها، اعطاي زمین به دهقانان درحال مرگ 

از گرسنگی و ادارة کارخانجات به دست خود کارگران، 

  .امتناع می ورزیدند

» انقالب مداوم«ر بود که تئوري تروتسکی اکنون قاد

او با حکومت جدید به .. خود را در عمل آزمون کند

ضدیت برخاست و اعالم کرد که شوراهاي کارگران می 

باید خود قدرت را تسخیر و یک حکومت کارگري را 

لنین نیز استدالل مشابهی کرد و بلشویک . مستقر سازند

» هاتمام قدرت به دست شورا«ها را به طرح شعار 

تروتسکی اکنون می فهمید که بلشویک . متقاعد نمود

ها تنها حزب انقالبی در روسیه هستند و به آن ها 

او باري دیگر به موقعیتی  1917تا اکتبر . پیوست

برجسته و تأثیرگذار در شورا دست یافته بود، و همراه 

  .با بلشویک ها آن ها را متقاعد به تسخیر قدرت کرد
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ارگران مسلح و سربازان وفادار به اکتبر، ک 24در شب 

شورا، به سوي به دست گرفتن کنترل تمامی نقاط 

در . کلیدي در شهرهاي سرتاسر روسیه حرکت کردند

پتروگراد، توده هاي طبقۀ کارگر چنان آمادة انقالب 

. بودند که به ندرت مقاومتی در برابر آن وجود داشت

 نخستین. یک حکومت جدید شورایی استقرار یافت

  .انقالب کارگري پیروزمند جهان، رخ داده بود

  انترناسیونال

روسیۀ شوروي می رفت که نخستین تالش را براي 

اما تروتسکی و . معرفی نظام سوسیالیستی انجام دهد

لنین درك می کردند که موفقیت آن ها، به یک چیز 

انقالبات سوسیالیستی در : بیش از همه وابسته است

ک اقتصاد بین المللی زندگی می ما در ی. سایر کشورها

همان طور که تروتسکی با فوریت روزافزون . کنیم

توضیح داد، بدون گسترش انقالب، جمهوري کارگران 

در روسیه منزوي خواهد شد و نهایتاً به سوي شکست 

  .خواهد رفت

، ظاهراً قرار بود 1991سقوط اتحاد شوروي در سال 

تی ناچیز از مولتی اقلی. اثبات ناکارایی سوسیالیسم باشد

میلیونرهایی که دنیا را می گردانند، در تالش بوده اند 

هیچ بدیلی در : به جوانان و کارگران بدهند» درسی«که 

برابر نابرابري، فقر و هرج و مرج بازار وجود ندارد، و 

. سرمایه داري جهانی، تنها نظامی است که کار می کند

ه تالش براي از ما می خواهند باور کنیم که هر گون

خالصی یافتن از شرّ سرمایه داري، به استبداد، صف 

درست ... هاي طویل نان و سقوط نهایی منجر می شود

  .مانند روسیه

 1991اما نظامی که در روسیۀ شوروي در سال 

با وجود همۀ پرچم هاي . فروپاشید، سوسیالیستی نبود

سرخ، ستاره هاي سرخ و مجسمه هاي لنین، این نظام 

، 1991تا سال . گ ها با سوسیالیسم فاصله داشتفرسن

حاکمین اتحاد شوروي اصول انقالب سوسیالیستی به 

را یک به یک  1917رهبري لنین و تروتسکی در سال 

  .لگدمال کرده بودند

اتحاد شوروي، نه سوسیالیستی، که استالینیستی 

  بود

تفاوت در چیست؟ به زحمت می توان دانست که از کجا 

  .کردباید شروع 

، امتیازات ثروتمندان ملغا گردید و به لغو 1917در سال 

اما . شکاف میان ثروتمندان و فقرا اختصاص داده شد

تحت استالینیسم، حاکمین روسیه مبالغ هنگفتی را 

براي خود ذخیره کردند و در قیاس با باقی جمعیت، در 

  .رفاه و تجمالت زندگی می کردند

منازل دوم  ، مسکن توزیع شد و1917در سال 

ثروتمندان مصادره گردید و به بی خانمان ها و فقرا 

، حاکمین روسیه مجلل 1991تا سال . اختصاص یافت

ترین آپارتمان ها را در مسکو و ویالهایی در دریاي سیاه 

  .داشتند

. ، به زنان برابري قانونی کامل اعطا شد1917در سال 

. شدندسقط جنین، جلوگیري از بارداري و طالق قانونی 

، حاکمیت روسیه این خط را پیش 1991تا سال 

گرفتند که وظیفۀ زن مادري است و حط سقط جنین 

  .باري دیگر ممنوع شد
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در سال . ، همجنس گرایی قانونی شد1917در سال 

  .، این نیز مجدداً ممنوع شد1991

، سایر ملل تحت حاکمیت روسیه، از حق 1917در سال 

ی از روسیه در صورت تعیین سرنوشت آتی خود و جدای

، کلیۀ ملل 1991در سال . تمایل مردم برخوردار شدند

در درون اتحاد جماهیر شوروي علیه میل آن ها نگاه 

داشته می شدند و روس ها نسبت به سایر ملل از 

  .امتیازاتی برخوردار بودند

  کنترل کارگري

طبقۀ کارگر کنترل  1917مهم تر از همه، در سال 

شوراهاي نمایندگان منتخب کارگران،  جامعه را از طریق

. در دست داشت) ها» سوویت«(دهقانان و سربازان 

اعضاي حزب بلشویک از حق کامل بحث بر سر دیدگاه 

هاي مختلف خود و رأي آزاد براي تصمیات سیاسی 

، دمکراسی به هیچ وجه 1991در سال . برخوردار بودند

ون اکن(اعضاي حزب . براي طبقۀ کارگر وجود نداشت

به هیچ ) حزب کمونیست اتحاد شوروي نامیده می شد

  .وجه حقی براي مخالفت با خط رهبران در باال نداشتند

گام هایی رو به عقب برداشته شد؛ گام هایی در جهت 

فاصله گیري از سوسیالیسم؛ طبقۀ کارگر براي ساخت 

یک جامعۀ سوسیالیستی، نیاز خواهد داشت که قدرت 

کارگري بگیرد و سپس آغاز به را به واسطۀ شوراهاي 

براي چنین امري، وجود . لغو تمایزات طبقاتی کند

کارگران خود . باالترین دمکراسی کارگري حیاتی است

باید بر تمامی . نیاز به برنامه ریزي اقتصاد خواهند داشت

شکاف هاي نژادي، جنسیتی یا قومی در درون طبقۀ 

  .کارگر فائق آمد

ه در جهت سوسیالیستی، پس این فرایند دگرگونی جامع

و  1920اما در دهۀ . در جریان بود 1917از انقالب 

  .، استالینیسم کل فرایند را وارونه کرد1930

آن چه سرمایه داران هرگز دربارة تاریخ اتحاد شوروي 

به ما نمی گویند، این است که بسیاري از بلشویک ها 

د و علیه این روند وارونه و خیانت به انقالب ایستادن

آن ها هرگز به ما نمی گویند که بدیلی . مبارزه کردند

در مقابل هم سرمایه داري و هم استالینیسم وجود 

  .داشت

چنان فکر به همین خاطرست که انقالبیون امروز نیز هم

این یک انقالب . می کنند که تاریخ روسیه اهمیت دارد

. کارگري بود، و به این اعتبار جزئی از تاریخ ماست

زه میان تروتسکیسم و استالینیسم، امروز نیز بسیار مبار

موضوعیت دارد، چرا که سرشار از درس هایی براي 

آیندة ما و انقالبی است که کارگران و جوانان جهان می 

  .خواهند در قرن بیست و یکم بدان دست زنند

  ظهور استالینیسم

طبقۀ . روسیه پیش از انقالب، کشوري واپس مانده بود

زب بلشویک می دانستند که وظیفۀ عظیم کارگر و ح

مدرنیزه کردن کشور، ایجاد خطوط نیرو و صنایع 

سواد، روي سنگین و آموزش میلیون ها دهقان بی

اما آن ها هرگز در صلح . دستان آن ها باقی مانده است

  .رها نشدند که بخواهند این وظیفه را انجام دهند

جمهوري  کشور سرمایه داري در تالش براي نابودي 14

ارتش «کارگران، به روسیه یورش بردند و در صف 

، نیروي وفادار به مالکین و خانوادة سلطنتی »سفید

، تحت رهبري نظامی 1921در سال . سابق، قرار گرفتند
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تروتسکی، ارتش سرخ کارگران و دهقانان در جنگ 

  .داخلی پیروز شد

اما انقالب روسیه در شرف شکست بود، منتها نه با 

  .نی از بیرون، که با مرگ بار ترین دشمن از دروندشمنا

. ژوزف استالین یک تنه مسئول تباهی انقالب اکتبر نبود

انقالبی که از پشتیبانی میلیون ها کارگر برخوردار باشد، 

. نمی تواند با اقدامات یک فرد واحد سرنگون گردد

استالین به قدرت رسید، چرا که نمایندة یک نیروي 

  .بورکراسی: ولت شوروي بودروبه رشد در د

لنین، تروتسکی و بلشویک ها همواره درك می کردند 

که سوسیالیسم را نمی توان در یک کشور ساخت، چه 

سرمایه . چون روسیهبرسد به کشور عقب مانده اي هم

سوسیالیسم تنها زمانی موفق . داري نظامی جهانی است

قتصادي خواهد شد که بتواند استاندارد زندگی باالتر و ا

  .نیرومندتر از سرمایه داري جهان را به ارمغان بیاورد

انقالب روسیه، در آتش مبارزات طبقۀ کارگر سرتاسر 

. در اروپا، انقالبات بزرگی آغاز شد. جهان دمید

ها در مجارستان و آلمان » سوویت«شوراهایی مشابه با 

کارگران ایتالیا کارخانه هاي خود را طی . شکل گرفتند

اما این فرصت ها . نبرد باشکوه تسخیر کردنددو سال 

یک به یک به شکست انجامید، چرا که هیچ حزب 

نیرومند کارگري نظیر بلشویک ها، مجهز و آمادة 

  .تسخیر قدرت نبود

سازش هایی می باید با . اتحاد شوروي منزوي بود

دهقانان ثروتمند صورت می گرفت تا غذا بتواند به 

از دالل ها و مقامات اداري  الیه اي. شهرها عرضه شود

پدید آمدند که از وضعیت موجود، زندگی نسبتاً مرفهی 

آن ها موقعیت خود را مدیون . را براي خود ایجاد کردند

دولت شوروي بودند، به همین دلیل خوهان بازگشت 

اما در عین حال، کل نیاز به این . سرمایه داري نبودند

روسیه منزوي  افراد، تنها به آن جهت وجود داشت که

آن ها از امکان انقالب در خارج که می . شده بود

به . توانست انزواي روسیه را بشکند، به هراس افتادند

در . طور اخص آن ها از خود طبقۀ کارگر می هراسیدند

نتیجه آغاز به سرکوب بحث، گفتگو و دمکراسی، چه در 

  .درون شوراها و چه در داخل حزب کمونیست، نمودند

او منافع کاست بورکراتیک . ن دبیر کل حزب بوداستالی

لنین در . را به مراتب روشن تر از هرکسی بیان می کرد

نامۀ خود که پس از مرگش منتشر گردید، گفت وصیت

که استالین  بیش از حد قدرت داشت و باید از منصف 

  .خود خلع شود

از راه رسید » تئوري«پس از مرگ لنین، استالین با یک 

اي بود علیه همۀ آن چه بلشویک ها در دفاع که حمله 

او ادعا کرد که روسیه می تواند . از آن ایستاده بودند

» سوسیالیسم در یک کشور«. خود سوسیالیسم را بسازد

به آن معنا بود که انقالب جهانی، تا جایی که بورکراسی 

به جاي انقالب . مدنظر بود، دیگر ضرورتی نداشت

واهان همزیستی مسالمت جهانی، استالینیست ها خ

  .آمیز با سرمایه داري در خارج شدند

هر بار که استالینیست ها به معامله اي با یکی از قدرت 

هاي سرمایه داري دست زدند، استالین روي کمونیست 

هاي خارج فشار گذاشت که هیچ کاري براي مأیوس 

در . کردن این متحدین تازه یافتۀ آن ها انجام ندهند

ین بدان معنا بود که استالینیست ها علیه ، ا1930دهۀ 

تسخیر قدرت به دست طبقۀ کارگر در کشورهایی نظیر 
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در عوض قرار . فرانسه و اسپانیا موضع گیري کرده اند

بود انقالب ها به هدف دمکراسی و نه سوسیالیسم 

  .محدود شوند

  تروتسکی مقابله می کند

تروتسکی به جنگی سیاسی علیه  1923در سال 

. ین و هر آن چه که او نمایندگی می کرد دست زداستال

او خواهان بازگشت به دمکراسی کرگري واقعی در درون 

او خواهان یک برنامۀ . حزب و تمامی شئون زندگی بود

دمکراتیک براي ادارة اقتصاد بنا به منافع طبقۀ کارگر، و 

و مهم تر از همه، او تئوري . نه بورکرات ها بود

شور را رد کرد و از مبارزه براي سوسیالیسم در یک ک

  .انقالب جهانی پشتیبانی نمود

تروتسکیست ها با کارزاري از ارعاب و آزار شکست داده 

آن ها ممنوع شدند، در اردوگاه هاي کار اجباري . شدند

طی یک . زندانی گشتند، تبعید شدند، به قتل رسیدند

» محاکمات نمایشی«سلسله تسویه حساب ها و 

وتسکیست ها به هر چیزي متهم شدند، از فرمایشی، تر

هر . کارگزاران هیتلر گرفته تا خرابکاري در صنایع

مشکلی در روسیه، هر شکست رژیم، به گردن 

استالین حتی تبلیغات ضد . تروتسکیست ها افتاد

یهودي ننگینی را به راه انداخت، چرا که تروتسکی و 

هاي زمینه برخی دیگر از رهبران اپوزیسیون از پیش

هزاران نفر در سیبري یا با ضرب . یهودي می آمدند

  .گلوله از پشت سر جان باختند

، به عنوان یک مهندس »سرگئی«فرزند تروتسکی، 

شوروي که عالقه اي به سیاسی نداشت، متهم به ایجاد 

یک سانحۀ تعمدي در سر کار شد و سپس بدون هیچ 

، »سدوفلئون «فرزند دیگر او، . گونه ردي ناپدید گردید

به عنوان یک انقالبی فعال در فرانسه، به وسیلۀ یک 

  .عامل شوروي به قتل رسید

تروتسکی خود از روسیه بیرون رانده شد؛ حکومت هاي 

سرمایه داري که از تروتسکی به همان شکل وحشت 

داشتند که استالین، او را وادار می کردند که از کشوري 

وتسکی یک منشی هاي تر. به کشوري دیگر حرکت کند

. به یک به دست پلیس مخفی استالین ترور می شدند

 1940نهایتاً خود تروتسکی را نیز در مکزیک به سال 

  .کشتند

در ابتدا تروتسکی گمان می کرد که بیماري 

استالینیستی می تواند با اصالحات در اتحاد شوروي 

، او درك کرد که 1930در اواسط دهۀ . درمان شود

ها راه سرنگونی یک دیکتاتوري فاسد انقالب مسلحانه تن

هم زمان . ضد طبقۀ کارگر نظیر رژیم استالین است

تروسکی پافشاري می کرد که سرمایه داري هنوز در 

پس از سرنگونی . روسیه بازگردانده نشده است

استالینیست ها، کارگران نیاز به حفظ برنامۀ دولت و 

آن ها را صنایع متعلق به دولت خواهند داشت، اما باید 

تحت کنترل طبقۀ کارگر قرار دهند تا مجدداً در مسیر 

  .سوسیالیسم قرار گیرند

براي تروتسکی، اتحاد شوروي نه سرمایه داري بود و نه 

بلکه یک دولت منحط کارگري بود که از . سوسیالیستی

او توضیح داد که اتحاد . سوي بورکرات ها اداره می شد

تقریباً به «ري نامید، شوروي را می توان یک دولت کارگ

یک اتحادیۀ کارگري، تحت رهبري و ... همان حالت که

خیانت اپورتونیست ها، یعنی عاملین سرمایه، را می 

اتحاد شوروي . »توان یک تشکل کارگري خطب کرد
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هنوز می بایستی در صورت حملۀ دولت هاي سرمایه 

داري مورد دفاع  قرار می گرفت، مانند زمانی که آلمان 

اما  نباید . حمله کرد 1941ي به روسیه در سال ناز

تروتسکی معتقد . حمایتی از استالین یا باند او می شد

بود که چنان چه طبقۀ کارگر بورکرات هاي 

استالینیست را سرنگون و مجدداً شوراهاي دمکراتیک 

کارگري را به قدرت بازنگرداند، دست آخر بورکرات ها 

  .ري بازخواهند گرداندخودشان روسیه را به سرمایه دا

، این مقامات 1991پس از سال ! او کامالً حق داشت

استالینیست سابق بودند که در رأس هجوم به سوي 

تبدیل شدن به مولتی میلیاردهاي سرمایه داري قرار 

داشتند؛ نظام بازار و سود به طور ممتد در سرتاسر 

روسیه و اروپاي شرقی از نو معرفی شد، و بیکاري توده 

ي، جنایت، تورم و فساد را همراه با خود به ارمغان ا

  .آورد

بسیاري خواهند گفت که در نبرد با استالین، تروتسکی 

برخی دیگر می گویند که تروتسکی حتماً اشتباه . باخت

می کرده است، وگرنه اگر درست می گفت باید می 

این افراد باید با دقت فکر ! توانست در نبرد پیروز شود

باختن در یک نبرد خود به خود به معناي  اگر. کنند

اشتباه شما باشد، بنابراین باید عدالت را در جانب برخی 

  .از بدترین دیکتاتورها و مستبدین تاریخ سراغ گرفت

اما منتقدین تروتسکی از یک جنبۀ دیگر، و حتی مهم 

این سوسیالیسم نبود که در . تر نیز اشتباه می کنند

بنابراین وقتی . الینیسم بوداین است. فروپاشید 1991

میلیون ها نفر از جوانان طی سال هاي پیش رو به 

ماهیت نظام سرمایه داري پی ببرند، آن ها نه به ایده 

هاي شکست خورده، که به ایده هاي حقیقی بلشویسم، 

به ایده هایی که تروتسکی برایش مبارزه کرد و جان 

، برابري و دمکراسی کارگري: داد، رو خواهند آورد؛ یعنی

  .انقالب جهانی

http://www.socialistrevolution.org/educat

e/marxist-thinkers/trotsky-from-rebel-to-

revolution/ 

  

  

  

  

  

  

http://www.socialistrevolution.org/educate/marxist-thinkers/trotsky-from-rebel-to-revolution/
http://www.socialistrevolution.org/educate/marxist-thinkers/trotsky-from-rebel-to-revolution/
http://www.socialistrevolution.org/educate/marxist-thinkers/trotsky-from-rebel-to-revolution/
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سوسیالیسم در یک سوسیالیسم در یک ««ري ري تئوتئو: : جعلیات استالینیسمجعلیات استالینیسم

  »»انقالب دو مرحله ايانقالب دو مرحله اي««و و » » کشورکشور

 آرام نوبخت

مائوئیسم از  - با وجود بی اعتباري تاریخی استالینیسم

منظر طبقۀ کارگر، و ضربات مهلک و غیرقابل چشم 

پوشی آن به بدنۀ جنبش کارگري و کمونیستی در 

جهان، هنوز بسیارانی هستند که سعی می کنند تا با 

ل قول هایی پراکنده از آثار مارکس، چنگ زدن به نق

، یعنی »مالمکتبی«آن هم به شیوه اي  -انگلس و لنین

ها از بستر و زمینۀ معرفی »نقل قول«با قطع پیوند این 

آن ها و سپس ارائۀ یک مجموعۀ ناهمگون، غیرمنسجم 

هاي » نظریه پردازي«و شدیداً متناقض به عنوان 

ار به آزمون تئوري هاي پوسیده اي را یک ب -جدید

گذاشته شد، مجدداً احیا و از بد روزگار زیر عنوان 

با این وجود، . به مخاطب حقنه کنند» مارکسیسم«

لنینیست هاي حقیقی -مبارزات نظري و عملی بلشویک

جهان علیه استالینیسم از بدو عروج این جریان، یعنی 

مبارزاتی که به بهاي خون همگی آنان تمام شد، تنها 

که حقانیت مارکسیسم انقالبی و اعتبار آن  مسیري بود

را در پیش روي توده هاي کارگر و زحمتکش جهان 

ضرباتی که تئوري هاي استالینیستی و . حفظ کرد

مائوئیستی، و نتایج عملی حاصل از آن بر پیکر جنبش 

چنان کارگري جهانی وارد آورد و تبعات آن هم

ه پابرجاست، خود به تنهایی بزرگ ترین خدمت ب

  .سرمایه داري و امپریالیسم بود

استالینیسم، و کاریکاتور آن مائوئیسم، تصویري به 

شدت مخدوش، غیر حقیقی، چرکین و سیاه از 

مارکسیسم ارائه کردند، و تالش روزمرة بورژوازي براي 

برجسته کردن موضوع استالین به عنوان یک حربه 

جهت تخطئۀ مارکسیسم در همین بستر قابل درك 

بورژوازي، استالینیزم را نتیجۀ منطقی و عملی . است

معرفی می کند و در واقع از دروازة او » مارکسیسم«

براي درهم کوبیدن کل بنیان مارکسیسم وارد عمل می 

متأسفانه یکی از مهلک ترین رویکردهایی که . شود

مشاهده می کنیم، این است که شماري در تقابل با 

مقام توجیه  حمالت ایدئولوژیک بورژوازي، در

به عوض، فقط می توان و باید . استالینیسم برمی آیند

وزنۀ سنگین مارکسیسم انقالبی را که در تقابل آشتی 

ناپذیر با انحرافات استالینیسم و مائوئیسم قرار دارد، در 

مقابل بورژوازي گذاشت و طبقۀ کارگر را به آن مجهز 

  .کرد

بحثی بوده  به هر رو، آن چه در ادامه می خوانید حاصل

مائوئیست -است با شماري از دوستان استالینیست

هاي »نقل قول«ایرانی که طی آن بیشتر روي همان 

  .پراکنده، نامرتبط و تحریف آمیز تمرکز شده

سوسیالیسم در یک «استالین و تئوریزه کردن 

  » کشور

مه (» اصول لنینیسم«استالین نخست در جزوة 

ده را که می توان به روشنی این ای) ، چاپ اول1924

سوسیالیسم را در یک کشور و با اتکا به طبقۀ کارگر 

  :همان کشور بنا کرد، رد کرده بود

اما سرنگونی قدرت بورژوازي و استقرار قدرت پرولتاریا «

در یک کشور به آن معنا نیست که پیروزي کامل 

وظیفۀ اساسی . سوسیالیسم تضمین شده است
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هم  - وسیالیستیسازماندهی تولید س - سوسیالیسم

آیا بدون . چنان وظیفه اي است که باید محقق گردد

تالش هاي مشترك پرولترهاي چند کشور پیشرفته، 

این وظیفه می تواند محقق شود و آیا می توان به 

. پیروزي نهایی سوسیالیسم دست یافت؟ خیر، نمی توان

براي سرنگونی بورژوازي، تالش هاي یک کشور کافی 

است که تاریخ انقالب ما اثبات می است و این چیزي 

براي پیروزي نهایی سوسیالیسم، براي سازماندهی . کند

تولید سوسیالیستی، تالش هاي یک کشور، به ویژه یک 

کشور دهقانی مانند روسیه، ناکافی است؛ به همین 

خاطر، تالش هاي پرولترهاي چند کشور پیشرفته الزم 

  )1(» و ضروري است

، "درباره مسائل لنینیسم"اما سپس او در کتاب 

مسألۀ پیروزي سوسیالیسم در «زیر عنوان (بخش ششم 

همان تزهاي پیشین خود را زیرکانه، و ) »یک کشور

او در . می کند» تعدیل«البته فرصت طلبانه، به اصطالح 

 اصول لنینیسمجزوه «: شروع فصل مذکور می نویسد

شامل دو فرمول بندي در ) ، چاپ نخست1924مه (

مسألۀ پیروزي سوسیالیسم در یک کشور می  مورد

کامالً صحیح است و نیاز به شرح «، و تز نخست »شود

  .)2(» ندارد

او سپس در اشاره به فرمول بندي دوم، یعنی همان 

نقل شد،  اصول لنینیسمپاراگرافی که ابتدا از جزوة 

  :می گوید

این فرمول بندي دوم علیه اظهارات منتقدین «

تا این «و » ایراد شد ]...[وتسکیست ها لنینیسم، علیه تر

بندي مزبور در آن  فرمول - اما فقط تا این حد - حد

نمود، و بی تردید خدمت   کفایت می) 1924مه (مقطع 

  )3(. »معینی انجام می داد

ضعف این فرمول بندي «او در همین جا می پرسد 

و سپس به شکل تحریف آمیزي چنین پاسخ » چیست؟

  :می دهد

فرمول بندي در آن است که دو مسألۀ ضعف این «

یعنی : متفاوت را به یک مسألۀ واحد تبدیل می کند

ساختن سوسیالیسم به وسیلۀ تالش هاي  امکان مسألۀ

با این  - که باید به آن پاسخ مثبت داد - یک کشور را

مسأله درهم می آمیزد که آیا کشوري که در آن 

د را بدون دیکتاتوري پرولتاریا وجود دارد می تواند خو

در  تماماًیک انقالب پیروزمند در شماري از کشورها، 

مقابل مداخله و متعاقباً بازگشت به نظم قدیم تضمین 

. »که به این پرسش باید پاسخ منفی داد -کند یا خیر
)4(.  

من بر این اساس به تعدیل و «و ادامه می دهد که 

انقالب اصالح این فرمول بندي، در جزوة خود با نام 

 تبر و تاکتیک هاي کمونیست هاي روسیهاک

  . »پرداختم) 1924دسامبر (

بخوانید تحریف فرصت (نتیجۀ این اصالح و تعدیل 

» اصول لنینیسم«این بود که پاراگراف اول در ) طلبانه

  :این بار این گونه عنوان شد

اما سرنگونی قدرت بورژوازي و استقرار قدرت پرولتاریا "

نیست که پیروزي کامل در یک کشور، به آن معنا 

پرولتاریاي کشور پیروز، پس . سوسیالیسم تضمین شده

از تثبیت قدرت خود و در نتیجه رهبري کردن دهقانان، 
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اما آیا . می تواند و باید جامعه سوسیالیستی را بنا کند

این بدان معناست که می توان از این طریق به پیروزي 

آیا این کامل و نهایی سوسیالیسم دست یافت؟ یعنی 

نیروهاي تنها یک کشور  ]اتکا به[بدان معناست که با 

واحد می توان نهایتاً سوسیالیسم را تثبیت و آن کشور 

به [را به طور کامل در مقابل مداخله و متعاقبا بازگشت 

. تضمین کرد؟ خیر، این بدان معنا نیست ]نظم قدیم

براي این امر، به پیروزي انقالب در دست کم چند کشور 

به همین دلیل، توسعه و حمایت انقالب در . یاز استن

سایر کشورها، یک وظیفه حیاتی پیش روي انقالبِ 

  )5( ".پیروزمند است

استالین که تا به این جا هرگز جرأت نمی کرد یک اصل 

بدیهی بلشویکی، یعنی خصلت جهانی انقالبی و نیاز به 

مبارزات مشترك پرولتاریا در چند کشور، به خصوص 

رهاي پیشرفتۀ سرمایه داري را در حمایت از انقالب کشو

در کشوري ضعیف مانند روسیه رد کند، به شیوة 

امکان «تحریف آمیزي مسأله را به دو بخش، یعنی 

پیروزي نهایی «و » پیروزي سوسیالیسم در یک کشور

سوسیالیسم به وسیلۀ تالش هاي مشترك پرولتاریا در 

ن را به لنین ارتباط تفکیک کرد و آ» چند کشور اروپایی

تروتسکی به درستی جعلی و دروغین بودن اساس . داد

به این مورد (چنین بحثی را به لحاظ تاریخی نشان داد 

استالین هنوز در این مقطع به اجبار ). بازخواهم گشت

  :اعالم می کرد

 کاملنیاز به گفتن ندارد که براي پیروزي "

به نظم  عدم بازگشت کاملسوسیالیسم، براي تضمین 

قدیم، تالش هاي متحدانۀ پرولترهاي چند کشور 

نیاز به گفتن ندارد که بدون حمایت . ضروري است

پرولتاریاي اروپا از انقالب ما، پرولتاریاي روسیه قادر 

نمی بود تا در مقابل یورش و حمالت عمومی تاب 

  )6( "...بیاورد 

ولی نهایتاً شخص استالین همین اصل را هم پس از 

 1926ش و قوس کنار گذاشت و در سال کمی ک

  :قاطعانه اعالم کرد

حزب همواره این ایده را که پیروزي سوسیالیسم در «

یک کشور، به معناي امکان بنا نمودن سوسیالیسم در 

آن کشور است، و این که آن وظیفه می تواند به وسیلۀ 

نیروهاي یک کشور واحد تکمیل شود، نقطۀ عزیمت 

نوامبر  16مندرج در پراودا، !) ((» خود قرار می داد

1926 ()7(  

به قول میشل لووي، به راستی که این نمونۀ بارزي است 

هاي  »پردازي نظریه «طلبانۀ   از خصوصیت بسیار فرصت

حقیقت یا خطا بر اساس : موجود در آثار استالین

اي در  چون وسیله  شوند، بلکه هم  واقعیات تعیین نمی

د که تا چه اندازه در مجادالت خدمت این امر قرار دارن

ترتیب، از  به این . هستند» قابل استفاده«یا » کافی«

نقطه نظر استالین و باند تئوریسین هاي حامی وي، یک 

شود که  تلقی نمی» نادرست«تئوري به این جهت 

شود، بلکه  وضعیت عینی تغییر کرده یا بهتر درك می 

  ک تغییر نمودهبه این جهت که نیازهاي مبارزة ایدئولوژی

  .)8(اند 

مبناي تئوري «تروتسکی بی جهت نمی گوید که 

سوسیالیسم در یک کشور، از یک سو به تفسیرهاي 

سفسطه آمیز چند خط جمله از نوشته هاي لنین، و از 

قانون توسعه 'سوي دیگر به تفسیر اسکوالستیک از 
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با تفسیر صحیح از این . ، خالصه می شود'ناموزون

قول هاي مرتبط با آن، ما به نتیجۀ کامالً قانون و نقل 

مخالفی رسیدیم، یعنی به همان نتیجه اي که برداشت 

مارکس، انگلس، لنین و همۀ ما، از جمله استالین و 

توسعۀ ناموزون و پراکندة . ، بود1925بوخارین تا سال 

سرمایه داري، خصلت ناهمزمان، ناموزون و پراکندة 

می شود، اما وابستگی انقالب سوسیالیستی را موجب 

بسیار شدید کشورهاي گوناگون به یک دیگر، نه تنها 

امکانِ سیاسیِ ساختن سوسیالیسم در یک کشور، بلکه 

  .)9("حتی امکان اقتصادي آن را نیز از میان می برد

  پیشینۀ تاریخی بحث و جعلیات استالین

یکی از انتقادات درست تروتسکی به تئوري 

، به پیشینۀ تاریخی این »سوسیالیسم در یک کشور«

او نشان داد که این به اصطالح . بحث بازمی گشت

بوده ) 1924در سال (تئوري، از ابداعات شخص استالین 

و ضمناً در تقابل مستقیم و جدي با مفهوم انقالب نزد 

  .لنین و بلشویک ها قرار داشته است

، »توجیه گیري«استالین، به روال همیشه در مقام 

  :کردچنین ادعا 

من تصریح می کنم که مسألۀ بناکردن ساختمان «

اقتصاد سوسیالیستی در یک کشور، نخست از سوي 

من تصریح می . مطرح شد 1915لنین در اوایل سال 

کنم که در آن زمان، هیچ کسی به جز تروتسکی به 

من تصریح می کنم که از آن . مخالفت با لنین برنخاست

ساختمان اقتصاد  ، مسألۀ بناکردن1915زمان، یعنی 

سوسیالیستی در یک کشور به کرّات در مطبوعات ما و 

هفتمین پلنوم (» حزب ما مورد بحث قرار گرفت

) 1926سراسري کمیتۀ اجرایی بین الملل کمونیست، 
)10(    

در همین نوشته، استالین براي حمایت از موضع خود، 

تعدادي نقل قول را از لنین به ترتیب تاریخ مطرح کرده 

ساخت سوسیالیسم » امکان«ت که در آن ها لنین از اس

در یک کشور صحبت به میان آورده و به عالوه توضیح 

داده که چگونه در برخی مواقع، تروتسکی به مخالفت 

تو گویی مخالفت و نقد، در اندیشۀ (با او پرداخته است 

محسوب می شده است، و » معصیت«و » جرم«استالین 

ی دیدگاه هاي دگم و شبه این موضوع خود به تنهای

  ).مذهبی استالین را آشکار می کند

چنگ می » نقل قول«در این جا استالین به حدوداً پنج 

این همان سنتی است (زند تا موضع خود را اثبات کند 

). که استالینیست هاي امروزي نیز به ارث برده اند

که در این جا به ذکر همین یک  -نخستین مورد آن

مقاله اي است از لنین در سال  - واهم کردمورد اکتفا خ

در ارگان » شعار ایاالت متحده اروپا«پیرامون  1915

در این جا ). سوسیال دموکرات(مرکزي بلشویک ها 

  :لنین می نویسد

شعار ایاالت متحدة جهان، به مثابۀ یک شعار مجزا، به «

زحمت می تواند شعار درستی باشد؛ نخست به این 

یسم ادغام می شود، و دوم آن که دلیل که با سوسیال

ممکن است به برداشتی نادرست مبنی بر عدم امکان 

منجر  ]...[پیروزي سوسیالیسم در یک کشور واحد 

توسعۀ ناموزون اقتصادي و سیاسی، قانون مطلق . شود

از این همه نتیجه می شود که . سرمایه داري است

پیروزي سوسیالیسم ابتدا در چند یا حتی یک کشور 
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پرولتاریاي پیروزمند آن . رمایه داري مجزا ممکن استس

کشور، پس از خلع ید از سرمایه داران و سازماندهی 

، بر ضد باقی جهان، ]در وطن[تولید سوسیالیستی خود 

جهان سرمایه داري، بپاخواهد خاست، طبقات تحت 

ستم در سایر کشورها را به آرمان خود جلب خواهد 

یه داري در آن کشورها کرد، به خیزش هایی ضدسرما

دامن خواهد زد، و حتی در صورت لزوم با نیروي نظامی 

علیه طبقات استثمارکننده و دولت هاي آن ها وارد 

  ) 11(» .عمل خواهد شد

سپس استالین به جوابیۀ تروتسکی در همان سال، یعنی 

 Nashe(» سخن ما«، مندرج در روزنامۀ 1915

Solvo (تحانه، و البته اشاره می کند و با ژستی فا

می بینید که در آن زمان «: ، می گوید»مالمکتبی«

رفیق لنین از سوي هیچ کسی به جز تروتسکی مورد 

به وضوح می «، چرا که تروتسکی »مخالفت قرار نگرفت

دانست که لنین در مقالۀ خود از پیروزي سوسیالیسم و 

امکان سازماندهی تولید سوسیالیستی در یک کشور 

 )12( »صحبت می کند

به » بین الملل سوم پس از لنین«تروتسکی در کتاب 

هاي ارائه شده از » نقل قول«و » اسناد«تفصیل این 

در ارتباط با . سوي استالین را مورد بحث قرار می دهد

  :نقل قول فوق، او می نویسد

از میان تمام ادبیات پربار مارکسیستی و گنجینۀ «

فتن همۀ نوشته هاي لنین، با یک سره نادیده گر

سخنان، نوشته ها و کارکردهاي لنین، با نادیده گرفتن 

برنامۀ حزب و برنامۀ سازمان جوانان، و با نادیده گرفتن 

اعتقاداتی که تمام رهبران حزب بدون استثنا در دوران 

اظهار داشتند، با نادیده گرفتن آن چه  ]...[انقالب اکتبر 

ارین تا سال خود نویسندگان برنامه یعنی استالین و بوخ

می گفتند، دو نقل قول از  -و نیز در همین سال - 1924

 - لنین یکی از مقالۀ او راجع به ایاالت متحده اروپا

و دیگري مقالۀ ناتمامش در  -1915نوشته شده در سال 

که پس از  1923نوشته شده در سال  - تعاونمورد 

در دفاع از نگرة سوسیالیسم ملی  - مرگش به چاپ رسید

نگره هایی که در اواخر . تفاده قرار گرفته استمورد اس

به دلیل نیازمندي هاي  1925و اوایل سال  1924سال 

هر . به وجود آمد "تروتسکیسم"مبارزه با به اصطالح 

 -چیزي که با این دو نقل قول چند خطی در تضاد باشد

یک سره به کنار  - یعنی کل مارکسیسم و لنینیسم

قول که به گونه اي  این دو نقل. گذاشته شده است

مصنوعی استخراج شده و به شکلی افراطی و دغل 

کارانه مورد سوء تفسیر قرار گرفته است، به مثابۀ پایه 

هاي یک نظریۀ تجدیدنظر طلبی ناب که برآیندهاي 

سیاسی آن حد و مرزي نمی شناسد، مورد استفاده قرار 

با شیوه  - ما در این جا شاهد تالشی هستیم. گرفته اند

براي پیوند دادن  -اي مکتب گرایانه و سفسطه جویانهه

درخت مارکسیسم با شاخه اي که یک سره با 

مارکسیسم بیگانه است، شاخه اي که اگر پیوند بگیرد، 

به ناچار تمام درخت را مسموم می سازد و از میان 

  )13(» .خواهد برد

تروتسکی در مورد ادعاي مشخص استالین مبنی بر این 

ناکردن ساختمان اقتصاد سوسیالیستی در مسألۀ ب«که 

 1915یک کشور، نخست از سوي لنین در اوایل سال 

  :، می نویسد»مطرح شده است

سال  تا پیش ازپس در این جا پذیرفته شده است که «
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، هرگز از مسألۀ سوسیالیسم در یک کشور یادي 1915

بنابراین استالین و بوخارین جرأت نمی کنند . نشده بود

هاي مارکسیسم و حزب در مورد خصلت  همۀ سنت

این نکته . جهانی انقالب پرولتاریایی را به زیر پا بگذارند

براي "بگذارید اما ببینیم لنین . را به خاطر داشته باشیم

چه چیزي را در تضاد با آن  1915در سال  "اولین بار

چه که مارکس، انگلس و خود او پیش از این گفته 

  )14(» .بودند، مطرح ساخت

تروتسکی در این جا با اشاره به نقل قولی که استالین از 

آورده » شعار ایاالت متحده اروپا«مقالۀ لنین با عنوان 

  :بود، می نویسد

مقصود لنین از این همه چه بود؟ تنها این که پیروزي «

سوسیالیسم، به معنی برقراري دیکتاتوري پرولتاریا، ابتدا 

شور به همین دلیل در در یک کشور امکان دارد و این ک

دولت . برابر جهان سرمایه داري قرار خواهد گرفت

کارگري سواي آن که بتواند در برابر حمالت پایداري 

کند و به تهاجم انقالبی دست بزند، ابتدا ناچار است 

، یعنی "تولید سوسیالیستی را در وطن سازمان دهد"

فته باید ادارة کارخانه هایی را که از سرمایه داران گر

پیروزي "این . شده اند، سازمان دهد؛ همین و بس

به همان گونه اي که دیدیم ابتدا در  "سوسیالیسم

روسیه به دست آمد و نخستین دولت کارگري براي 

دفاع از خود در برابر مداخلۀ جهانی ابتدا ناچار شد 

یا به  "تولید سوسیالیستی را در وطن سازمان دهد"

 "تماماً سوسیالیستی" سخن دیگر شرکت هایی از نوع

بر این پایه مقصود لنین از پیروزي . به وجود آورد

سوسیالیسم در یک کشور خیال پردازي جامعۀ 

آن هم یک  - سوسیالیستی خودبسنده در یک کشور

  )15(» نبود - کشور واپس مانده

تروتسکی در همین کتاب خود به استدالالت و نقل قول 

ه شده بود، به هاي دیگري که از سوي استالین ارائ

تفصیل پاسخ می دهد که در این جا از ذکر آن ها به 

جهت اجتناب از طوالنی شدن مطلب، خودداري می 

  .کنم

سوسیالیسم در «نتایج و پیامدهاي مخرب تئوري 

  »یک کشور

، »سوسیالیسم در یک کشور«از این به اصطالح تئوري 

  : بالفاصله دو آموزة سیاسی مهم استالینیستی منتج شد

که تمرکز خود را به بناکردن  -نخست، جنبش کارگري

ساختمان سوسیالیسم در یک کشور، مثال اتحاد 

می بایستی در هر زمان،  -شوروي، معطوف کرده است

است، » تمرکز«خود را با هر آن چه که به نفع این 

به همین خاطر است که ما می . انطباق و وفق دهد

روتسکی، بینیم استالینیست ها همیشه به قول ت

دچار یک رشته چپ و راست رفتن هاي متناقض «"

با امپریالیسم تا سازش و » تقابل«از : )16(» بوده اند

با آن، از حمایت ظاهري از مبارزة طبقۀ » مماشات«

به موارد آن (کارگر تا خیانت کامالً آشکار به آن ها 

به طور خالصه، نتیجۀ بالواسطۀ این ). اشاره خواهم کرد

یک کشور، پیش  توسعۀ اقتصادياست که آموزه آن 

 سیاست بین المللی انقالباز هر چیز و مقدم بر 

  . قرار می گیرد) یعنی همان چشم انداز بلشویک ها(

یعنی این . انقالب است» مرحله بندي«دومین آموزه، 

در کشورهاي توسعه » دموکراتیک-انقالب ملی«که 
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سوسیالیستی  نیافته الزاماً می باید پیش از وقوع انقالب

دقیقاً به خاطر همین تئوري می بینیم که . تکمیل شود

، خصلت و »بورژوازي ملی«چگونه استالینیست ها به 

و در بسیاري موارد مجبور (نقش انقالبی تقدیم کرده اند 

بوده اند در سطح تئوري، چنین پدیده اي را بدون آن 

  !) که وجود خارجی داشته باشد، خود خلق کنند

ناب، چیزي جز شکست » تئوري هاي«ین پیامد ا

جنبش چپ در جهان و خیانت آشکار به طبقۀ کارگر 

به عنوان نمونه، مورد اندونزي در . جهانی نبوده است

یکی از واضح ترین و درعین حال دردآوردن  1965سال 

ترین نمونه هایی است که ورشکستگی و خیانت هاي 

با . می دهد را نشان» انقالب دو مرحله اي«ناشی از تز 

افزایش تنش ها میان کارگران و دهقانان، و آغاز خیزش 

هایی توده اي علیه رژیم ضعیف سوکارنو، خط مشی 

رهبري استالینیست در پکن، در بین توده هاي مردم و 

یعنی حزب کمونیست اندونزي  -سازمان توده اي آن ها

)PKI(-  بورژوازي ملی و «این بود که آن ها باید با

نتیجه این بود که . خود وارد یک جبهه شوند» مترقی

در ماه اکتبر، قریب به یک میلیون نفر از کارگران و 

دهقانان، طی کودتایی که به وسیلۀ ژنرال سوهارتو و با 

اي انجام شد، قتل عام . آي. برنامه ریزي سازمان سی

کودتایی که هرچند سوکارنو را کنار زد، اما . شدند

کست و به روي کار آمدن جنبش کارگري را درهم ش

  .دیکتاتوري نظامی وحشی سوهارتو منجر شد

، استالینیست ها را »انقالب دومرحله اي«همین تئوري 

، همراه با عناصر به »جبهۀ خلقی«به شرکت در 

مرحله و فاز «بورژوازي، براي پیشبرد » مترقی«اصطالح 

انقالب تشویق کرده و به از میان رفتن بسیاري از » اول

به عنوان مثال، . هاي صادق و مبارز منجر شده استنیرو

حزب کمونیست «همین تئوري بود که منجر شد 

، به عنوان یک حزب استالینیست، طی دهۀ »امریکا

به دفاع از پرزیدنت روزولت بپردازد و منطقاً  1930

حزب دموکرات » مترقی«امروز هم از کاندیداهاي 

حزب توده  همچنین در ایران سیاست هاي. حمایت کند

نسبت به قوام السلطنه، سپس نسبت به دکتر مصدق و 

» اکثریت«در نهایت همکاري حزب توده و جناح 

خمینی و غیره، همه ریشه در این  فدائیان با رژیم

نظریات انحرافی داشته و از علل اصلی شکست انقالب 

  .ایران، بوده اند

با وجود تمامی این شکست هاي خونین، تروتسکی در 

به درستی ) 1937(» استالینیسم و بلشویسم«مقالۀ 

  : می نویسد که

تجربۀ استالینیسم، نه تنها اصول مارکسیسم را تکذیب «

نمی کند، بلکه آن را به طریقی معکوس تأیید می 

مکتب انقالبی که اتخاذ مواضع صحیح، در تمام . نماید

و استفادة فعال از آن را به پرولتاریا می  موقعیت ها

. آموزد، واضح است که حامل ضمانت پیروزي نیست

لیکن پیروزي را نبایستی به عنوان یک رویداد منفرد 

باید آن را محتواي دورنماي یک عصر . درنظر گرفت

برپایۀ یک اقتصاد  -نخستین دولت کارگري. تاریخی دید

به ژاندارمري  - متزلزل و در محاصرة امپریالیسم

ولی بلشویسم راستین، مبارزة . استالینیسم بدل گشت

  )17(» مرگ و زندگی را علیه این ژاندارمري بسیج کرد

  »انقالب مداوم«تروتسکی و 

، هنوز 1917طی چند سال منتهی به انقالب اکتبر 
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بحث هاي سرزنده و پویایی میان گرایش هاي مختلف 

نقالب و رابطۀ ا» خصلت«جنبش کارگري روسیه بر سر 

   )18(بین طبقات در این انقالب، جریان داشت 

تروتسکی نیز نخست در سال » انقالب مداوم«تئوري 

انقالب مداوم، ضمن آن که می . توسعه پیدا کرد 1904

پذیرفت وظایف عینی پیش روي کارگران روسیه، 

وظایف انقالب بورژوا دموکراتیک است، اما با این حال  

چگونه در یک کشور واپس مانده در  توضیح می داد که

به طور الینفکی به » بورژوازي ملی«عصر امپریالیسم، 

بقایاي فئودالیسم از یک سو و به سرمایۀ امپریالیستی از 

سوي دیگر گره خورده است و در نتیجه اکیداً قادر 

  . نیست که وظایف تاریخی خود را به انجام برساند

ش ضد انقالبی آن ها گندیدگی لیبرال هاي بورژوا و نق

دموکراتیک، چیزي بود که پیش از این - در انقالب بورژوا

هم مورد توجه مارکس و انگلس قرار داشت، و این 

بورژوازي ملی و «همان قسمتی است که مدافعین 

در حین جمع آوري » انقالب دومرحله اي«و » مترقی

مارکس در مقالۀ . جا می اندازند» سهواً«نقل قول ها، 

دسامبر (» بورژوازي و ضد انقالب«زیر عنوان خود 

  :می نویسد) 1848

بورژوازي آلمان، آن چنان بی رمق، بزدالنه و آهسته "

توسعه یافته است که در لحظۀ هراسناك رویارویی با 

فئودالیسم و استبداد مطلقه، خود را به طرز مهیبی با 

پرولتاریا و تمامی بخش هاي اجتماع شهري وابسته به 

بورژوازي با . و منافع پرولتاریا، رو به رو می دید عقاید

داشتن این طبقه در پشت سر خود، در مقابل خویش 

بورژوازي پروس، برخالف . دشمنی تمام اروپا را می دید

، طبقه اي نبود که 1789بورژوازي فرانسه در سال 

 -نمایندة کل اجتماع جدید در برابر سلطنت و اشرافیت

بورژوازي به . باشد - اجتماع قدیمیعنی این نمایندگان 

سطح نوعی طبقۀ حقوقی تنزل کرده و به همان وضوح 

از مردم متمایز گردیده بود که از سلطنت، مشتاق به 

تقابل با هر دو دشمن، نامصمم علیه هر یک از آن ها، 

زیرا که همیشه این دو را یا در پیش و یا در پشت خود 

سازش با نمایندة  می دید؛ متمایل به خیانت به مردم و

تاجدار اجتماع قدیم از آغاز، زیرا که خود را متعلق به 

اجتماع قدیم می دید؛ یک اجتماع جدید را علیه 

اجتماعی قدیمی نمایندگی نمی کرد، بلکه تجدید منافع 

خودش بود در داخل اجتماعی کهنه؛ پشت فرمان یک 

انقالب نشسته بود، نه به خاطر آن که مردم در پشت 

ن قرار داشتند، بلکه بدان جهت که مردم آن را به سر آ

در رأس یک جنبش بود، نه بدان سبب . جلو می رانند

که پیشگام عصر اجتماعی جدید بود، بلکه فقط بدان 

  )19(» جهت که بدطینتی قدیمی را نمایند

مارکس توضیح می دهد که بورژوازي نه در نتیجۀ 

بشی توده اي تالش هاي انقالبی خود، بلکه به دنبال جن

که در آن هیچ گونه نقشی ایفا نمی کرد، به قدرت 

  :رسید

بورژوازي پروس به رأس قدرت دولتی پرتاب شد، اما "

نه آن طور که می خواست از طریق معاملۀ صلح آمیز با 

   )20(» سلطنت، بلکه از طریق یک انقالب

دموکراتیک در - مارکس و انگلس در دورة انقالب بورژوا

حمانه به افشاي نقش بزدالنه و ضد انقالبی اروپا، بی ر

اما در همین دوره، آن ها بیش از . بورژوازي پرداختند

پیش نیز به نیاز طبقۀ کارگر براي اتخاذ و حفظ یک 
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نه فقط از لیبرال  - استقالل کامل طبقاتیسیاست 

هاي بورژوا، بلکه هم چنین از دموکرات هاي همیشه 

  .پی بردند -مردد خرده بورژوا

مارکس و انگلس ابتدا موضع خود را نسبت به رابطۀ 

میان حزب انقالبی کارگران و دموکرات هاي خرده 

» خطابیه به اتحادیه هاي کمونیست ها«بورژوا در 

  :چنین اعالم کرده بودند) 1850لندن، (

این حزب به اتفاق آن ها علیه جناحی که سرنگونی «

ر زمان که ولی، ه .اش را خواستارند، مبارزه می کند

دموکرات هاي خرده بورژوا به سمت تثبیت وضع خود 

  )21( ".روند، حزب کارگران علیه آنان برخواهد خاست

اما همین موضع در طول تقریباً دو سال بعد دستخوش 

تغییر می شود و جاي خود را به استقالل طبقاتی می 

به همین جهت انگلس در بخشی از اثر خود با نام . دهد

می ) 1852- 1851(» ضد انقالب در آلمانانقالب و «

  :نویسد

موفقیت حزب پرولتري یا واقعاً انقالبی در بیرون «

تنها  ]...[کشاندن توده کارگران از زیر نفوذ دموکرات ها 

اما در زمان . به صورت بسیار تدریجی صورت پذیرفت

مناسب، تردید و ضعف و بزدلی رهبران دموکرات کار را 

د اکنون بتوان گفت که یکی از نتایج سره کرد، و شاییک

عمده تشنج هاي سال گذشته، این است که طبقۀ 

کارگر هرجا به صورت چیزي شبیه به توده هاي عظیم 

متمرکز باشد، کامالً از بند نفوذ دموکرات هایی که آنان 

به سمت  1849و  1848را در طول سال هاي 

  )22(» .اشتباهات و مصایبی بی پایان کشاندند، رهاست

دو «این همان درسی است که لنین نیز در جزوة 

» تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقالب دموکراتیک

 :به این شکل بازگو می کند) 1905(

یک سوسیال دموکرات هرگز براي لحظه اي هم نباید "

فراموش کند که پرولتاریا براي دستیابی به سوسیالیسم، 

خواه ترین  ناگزیر علیه حتی دموکرات ترین و جمهوري

بورژوازي و خرده بورژوازي هم به مبارزة طبقاتی دست 

از این جا نتیجه می شود که سوسیال . خواهد زد

دموکراسی باید حتماً و بی چون و چرا، حزبی جداگانه، 

  )23( "مستقل و صریحاً طبقاتی باشد

همان موقعیتی که مارکس و انگلس از آن صحبت می 

. ه وضوح قابل مشاهده استکردند، در دورة کنونی نیز ب

در کشورهاي مستعمره بسیار دیر پا به » بورژوازي ملی«

عرصۀ تاریخ گذاشت؛ یعنی زمانی که جهان پیش از این 

به وسیلۀ شمار معدودي از قدرت هاي امپریالیستی به 

به همین دلیل، . حوزه هاي نفوذ تقسیم شده بود

یالیسم و اساساً به طور وابسته به امپر» بورژوازي ملی«

از باال ایجاد شد، به همین دلیل قادر نبود تا نقشی 

مترقی ایفا کند و در حقیقت تماماً به عنوان زائدة قدرت 

بورژوازي ضعیف، . هاي استعماري سابق به دنیا آمد

ارتجاعی و منحط در کشورهاي افریقا، آسیا و امریکاي 

التین، براي پیش راندن جامعه، شدیداً به سرمایۀ 

از » بورژوازي ملی«. ی و امپریالیسم وابستگی داردخارج

طریق هزاران رشته، نه فقط با سرمایۀ خارجی، بلکه 

همچنین با طبقات مالك و زمینداران بزرگ ارتباط 

دارد و با همین طبقه است که یک بلوك ارتجاعی و 

سنگري علیه هرگونه ترقی و پیشرفت را تشکیل می 

د با فقراي شهري و دهقانان تنها پرولتاریا، در اتحا. دهد
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فقیر است که می تواند مشکالت جامعه را از طریق 

تسخیر قدرت سیاسی، خلع ید از امپریالیست ها و 

بورژوازي، تشکیل حکومت شورایی خود و آغاز دورة 

  .حل کند )24(گذار به سوي سوسیالیسم 

پرولتاریا، با قرار گرفتن در رأس جامعه و هدایت کردن 

از جمله الیه هاي پایینی خرده (ستم آن اقشار تحت 

می تواند قدرت را به دست بیاورد و ) بورژوازي شهري

به (دموکراتیک را - وظایف به تعویق افتادة انقالب بورژوا

ویژه اصالحات ارضی، ایجاد اتحاد و رهایی از سلطۀ 

با این حال، . به انجام برساند) خارجی و نظایر آن

نباید در این جا متوقف  پرولتاریا پس از کسب قدرت

شود، بلکه در عوض باید آغاز به اجرا و تکمیل اقدامات 

سوسیالیستی، مانند سلب مالکیت از سرمایه داران، ملی 

سازي تحت نظارت دموکراتیک کارگران، کنترل و 

از آن جا که این . مدیریت کارخانجات و غیره، نماید

صوص به خ -وظایف نمی تواند تنها در یک کشور واحد

در یک کشور توسعه نیافته به لحاظ سطح نیروهاي 

حل گردد، حرکت به سوي انجام وظایف  - مولد

. سوسیالیستی خود آغاز انقالب جهانی خواهد بود

: است» پیگیر«و » مداوم«بنابراین، انقالب به دو معنا 

دموکراتیک آغاز و همراه - نخست آن که از وظایف بورژوا

م پیدا می کند؛ و دوم این با وظایف سوسیالیستی تداو

که از یک کشور آغاز می شود و در سطح بین المللی 

این درس بزرگ است که مارکس و . ادامه می یابد

تئوري «انگلس نیز بیش از نیم قرن قبل از آغاز تدوین 

  :از سوي تروتسکی، کسب و اعالم کردند» انقالب مداوم

تا  منافع و وظیفه ما ایجاب می کند که انقالب را"

وبیش متملک از دایرة  زمانی که تمامی طبقات کم

قدرت خارج نگردیده و قدرت دولتی هنوز به تسخیر 

پرولتاریا درنیامده است، تا زمانی که همکاري میان 

نه در یک کشور، بلکه در تمامی کشورهاي  -پرولتاریا

چنان رشد یافته باشد که رقابت میان آن  -اصلی جهان

کم کلیۀ نیروهاي زمانی که دست ها پایان پذیرد؛ تا

مولدة اصلی در دست کارگران متمرکز نگردیده است، 

مسألۀ براي ما، . ادامه دهیم بی وقفه و پیگیرانه

صرفاً تغییر شکل مالکیت خصوصی، تخفیف 

تضادهاي طبقاتی و التیام جامعۀ کنونی نیست، 

بلکه از بین بردن مالکیت خصوصی، محو طبقات و 

تاکید از من ( "ک جامعه نوین استبنیان گذاري ی

  )25() است

فاز «به عنوان » انقالب دمکراتیک«درحالی که وظیفۀ 

دقیقاً حفظ مالکیت خصوصی صرفاً با تغییر » نخست

شکل آن، کاهش تخاصمات طبقاتی و نگاه داشتن طبقۀ 

  .کارگر در انقیاد بورژوازي است

تئوري انقالب مداوم، کامل ترین پاسخ به مواضع 

رمیستی و مماشات جوشایانۀ جناح راست جنبش رف

تئوري انقالب . بود -یعنی منشویک ها -کارگري روسیه

دومرحله اي از سوي منشویک ها و به عنوان چشم انداز 

این . آن ها نسبت به انقالب آتی روسیه توسعه پیدا کرد

از آن جایی که وظایف انقالب، : تئوري اساساً می گوید

دموکراتیک است، - ف انقالب بورژواهمان وظایف و تکالی

رهبري انقالب نیز الزاماً باید به دست بورژوازي ملی و 

در مورد این بخش، لنین با تروتسکی . دموکراتیک باشد

توافق داشت که لیبرال هاي روسیه قادر به انجام انقالب 

دموکراتیک نیستند و این وظیفه تنها می تواند - بورژوا

. اتحاد با دهقانان فقیر انجام گرددبه وسیلۀ پرولتاریا در 
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» حزب دموکرات«که  - لنین با دنباله روي از مارکس

به مراتب خطرناك تر از لیبرال هاي سابق «بورژوایی را 

توضیح داد که  -توصیف کرده بود» براي کارگران

بورژوازي روسیه فرسنگ ها از متحد بودن با کارگران 

قالب قرار خواهد فاصله دارد و ناگزیر در جبهۀ ضد ان

، 1905به همین جهت لنین حتی در سال . گرفت

  :نوشت

بورژوازي، به طور کلی، به محض آن که منافع «

خودخواهانه و محدودش برآورده گردد، و به محض آن 

و هم اکنون ( "رم کند"که از دموکراسی همیشگی اش 

، ناگزیر به سوي ضد !)است "رمیدن"هم در حال 

کومت مطلقه روي خواهد آورد و انقالب، به سوي ح

 )26(» .علیه انقالب و علیه مردم دست به عمل خواهد زد

اما کدام طبقه، از نظر لنین، قرار بود که این انقالب 

  :دموکراتیک را رهبري کند؟ او پاسخ می دهد- بورژوا

پرولتاریا . ، یعنی پرولتاریا و دهقانان"مردم"می ماند «

ست با اطمینان تا هدف تنها طبقه اي است که قادر ا

نهایی پیش رود، زیرا راهی را که در پیش دارد، به 

روست از این. مراتب از انقالب دموکراتیک فراتر می رود

که پرولتاریا در مبارزه براي جمهوري، در صفوف مقدم 

پیکار می کند و آن نصایح ابلهانه و بی ارزشی را که می 

رم نداد، با تحقیر گوید باید مراقب بود تا بورژوازي را 

  )27(» .تمام رد می کند

 در تمامی سخنرانی ها و نوشته هاي لنین، نقش ضد

دموکرات، بارها و بارها مورد - انقالبی لیبرال هاي بورژوا

او اعتقاد  1917با این حال تا سال . تأکید قرار می گیرد

نداشت که کارگران روسیه تا قبل از انقالب 

چشم (ت را خواهند گرفت سوسیالیستی در غرب، قدر

انداز انقالب سوسیالیستی در روسیه، همان چشم 

 1917اندازي بود که فقط تروتسکی تا پیش از سال 

مورد دفاع قرار داده بود و نهایتاً لنین نیز به همین 

تزهاي نظرگاه چرخش کرد و همین موضع را در 

  ).خود مطرح نمود آوریل

بسیار قابل  به همین خاطر است که لنین در مقالۀ

» چهارمین سالگرد انقالب اکتبر«تأملی به مناسبت 

 18، مورخ 234، شمارة »پراودا«روزنامۀ مندرج در (

  :چنین می نویسد )1921اکتبر سال 

هم آنارشیست ها و هم دمکرات هاي خرده بورژوا «

آرها، که نمایندگان روسی این  یعنی منشویک ها و اس(

العاده  به میزان فوق ) دالمللی هستن تیپ اجتماعی بین

زیادي مطالب در هم بر هم دربارة رابطه بین انقالب 

 یعنی(دمکراتیک و انقالب سوسیالیستی - بورژوا

این چهار سال   طی. می گفتند و می گویند) پرولتري

صحت استنباط ما از مارکسیسم در این باره و صحت 

حساب ما در مورد تجربۀ انقالب هاي گذشته کامالً 

دمکراتیک را بهتر از هر -ما انقالب بورژوا. د گردیدتأیی

ما با آگاهی کامل، . خود رساندیم به فرجامکس دیگر 

 پیشاستوار و بالانحراف به سوي انقالب سوسیالیستی 

می رویم و می دانیم که این انقالب را دیوار چین از 

فقط دمکراتیک جدا نمی کند، می دانیم - انقالب بورژوا

واهد کرد که تا چه حد موفق خواهیم معین خ مبارزه

به پیش برویم و کدام بخش این وظیفۀ ) آخراالمر(شد 

العاده عالی را اجرا خواهیم کرد و کدام بخش از  فوق 

 )28(» هایمان را براي خود تحکیم خواهیم نمود پیروزي
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لنین ضمن آن که با اتکا به تجربۀ انقالب پیروزمند 

رد می کند، ادامه می ، مرحله بندي انقالب را 1917

  :دهد

دمکراتیک را - ولی براي آن که فتوحات انقالب بورژوا«

براي خلق هاي روسیه تحکیم کنیم، می بایست جلوتر 

-ما مسائل مربوط به انقالب بورژوا. برویم و جلوتر رفتیم

دمکراتیک را در اثناي راه، در جریان عمل و به مثابۀ 

و واقعی و کار سوسیالیستی عمده  "محصول فرعی"

ما می  ]...[. خودمان حل می کردیم پرولتاري-انقالبی

-اصالحات بورژواگفتیم و در عمل ثابت کردیم که 

دمکراتیک، محصول فرعی انقالب پرولتري یعنی 

  ».سوسیالیستی است

صحت تئوري انقالب مداوم را خود انقالب پیروزمند 

در واقع همان طور که . تأیید کرد 1917اکتبر 

پیش بینی کرده بود، طبقۀ  1904در سال  تروتسکی

کارگر روسیه پیش از کارگران غرب قدرت را به دست 

- آن ها تمامی وظایف و تکالیف انقالب بورژوا. گرفت

دموکراتیک را به انجام رساندند و بالفاصله ملی سازي 

صنایع، کنترل و مدیریت کارگري و انجام وظایف انقالب 

در این فاصله، . قرار دادند سوسیالیستی را در دستور کار

بورژوازي نقشی آشکارا ضد انقالبی ایفا کرد و این 

پرولتاریا، در اتحاد با دهقانان، بود که آنان را شکست 

سپس بلشویک ها طی فراخوانی انقالبی خطاب به . داد

کارگران جهان، آنان را به درس گیري و پیگیري راه این 

بی می دانست که لنین به خو. انقالب تشویق نمودند

بدون پیروزي انقالب در کشورهاي پشرفتۀ سرمایه 

داري، به خصوص آلمان، انقالب در کشوري عقب ماننده 

همچون روسیه قادر نخواهد بود تا به صورت منزوي، به 

متعاقباً رویدادهاي بعدي نشان . بقاي خود ادامه دهد

تأسیس . داد که این تحلیل مطلقاً صحیح بوده است

، به مثابۀ حزب جهانی )کمینترن( ملل سومبین ال

انقالب سوسیالیستی، نمود بارز عینی یک چنین چشم 

  .اندازي بود

چنان چه بین الملل سوم قویاً بر سر مواضع لنین و 

تروتسکی باقی می ماند، در آن صورت پیروزي انقالب 

اما متأسفانه سال هاي . جهانی تاکنون تضمین شده بود

با ضد انقالب استالینیستی در سازندگی کمینترن، 

ضد انقالبی که پس از به دست . روسیه همراه بود

گرفتن کنترل در اتحاد شوروي، از طریق تئوري هاي 

سوسیالیسم در یک «محافظه کارانه و ارتجاعی مانند 

اتحاد احزاب کمونیست با بورژوازي ملی و «و » کشور

کارگر و ، تأثیرات مخربی را بر طبقۀ »مترقی کشور خود

  . احزاب کمونیستی سراسر جهان برجاي گذاشت

aram.nobakht@gmail.com 
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 سه بینش از انقالب روسیه

  )1939اوت (لئون تروتسکی 

  

  آرام نوبخت: برگردان

این اثر که به عنوان ضمیمه اي بر طرح تروتسکی براي 

بیوگرافی لنین به رشتۀ تحریر در آمد و در بیوگرافی 

اندازهاي ه شد، چشمناتمام استالین به قلم او نیز گنجاند

انقالب روسیه را از دیدگاه پلخانف، لنین و خود 

تروتسکی خطوط کلی . تروتسکی مقایسه می کند

منشویک ها : مواضع این سه را ترسیم می کند

مناسبات اجتماعی روسیه تنها براي انقالب بورژوایی «(

 1917؛ تئوري لنین تا پیش از )»به بلوغ رسیده است

» وري دمکراتیک پرولتاریا و دهقاناندیکتات«مبنی بر 

،  آن 1917در سال » تزهاي آوریل«که لنین با نوشتن (

خود وي، » انقالب مداوم«؛ و تئوري )را به کناري نهاد

تروتسکی رد . »گناه اصلی تروتسکیسم«به عنوان 

رویکرد استالین نسبت به بحث هاي مطرح شده را 

تئوري دنبال می کند و نشان می دهد که چگونه 

، به واقع یک ارتجاع »سوسیالیسم در یک کشور«

  .بوروکراتیک علیه انقالب اکتبر بود
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براي انقالب » تمرین نهایی«، نه فقط به 1905انقالب 

، که به آزمایشگاهی بدل شد که از دل آن تمامی 1917

بندي هاي اصلی تفکر سیاسی روسیه پدیدار گشت گروه

هاي درون مارکسیسم  و همۀ گرایش ها و سایه روشن

در مرکز مجادالت . ریزي شدروسی، شکل گرفت یا طرح

و اختالفات، طبیعتاً مسألۀ خصلت تاریخی انقالب 

این . روسیه و مسیر آتی انکشاف آن جاي می گرفت

بینی ها به خودي خود مستقیماً جنگ بینش ها و پیش

به بیوگرافی استالین، که هیچ نقش مستقلی در آن ایفا 

همان چند مقالۀ معدود تبلیغی . د، مربوط نمی شودنکر

ترین جاذبۀ که وي پیرامون این موضوع نوشت، فاقد کم

شمار زیادي از بلشویک هاي اهل قلم ، . تئوریک است

تري، همان ایده ها را، منتها با توانایی به مراتب بیش

شرح و توضیح انتقادي بینش انقالبی . ترویج کردند

بنا به ماهیت خود وارد یک  بلشویسم می بایست

با این حال، تئوري ها سرنوشت . بیوگرافی از لنین بشود

خود را دارند، اگر در دورة نخستین انقالب و از آن پس 

، یعنی زمانی که آموزه هاي انقالبی شکافته و 1923تا 

درك شد، استالین هیچ موضع مستقلی نداشت، پس در 

رعت تغییر می به بعد وضعیت به س 1924آن صورت از 

کند؛ در این جا برهۀ ارتجاع بوروکراتیک و بازنگري 

فیلم انقالب، به عقب زده . اساسی گذشته آغاز می شود

آموزه هاي کهنه، مشمول ارزیابی هاي جدید . می شود

در نگاه اول، جاي تعجب . یا تفسیرهاي جدید می شود

، به عنوان سرمنشأ »انقالب مداوم«ندارد که مفهوم 

، در کانون توجه »تروتسکیسم«خطاهاي فاحش  تمامی

از این پس تا سال ها، نقد این بینش، محتواي . قرار دارد

استالین و  - عذرخواهی لبا کما -»تئوریک«اصلی اثر 

شاید بتوان گفت که کل . شرکاي او را شکل می دهد

استالینیسم، در سطح تئوریک، از درون نقد به تئوري 

فرموله شد، بیرون  1905 انقالب مداومی که در سال

توضیح و تشریح این تئوري تا همین حد، که در . آمد

تمایز با تئوري هاي منشویک ها و بلشویک ها قرار 

دارد، نمی تواند وارد این کتاب نشود، حتی اگر در قالب 

  .یک ضمیمه باشد

  انکشاف مرکب در روسیه

پیش از هر چیز، خصلت انکشاف و توسعۀ روسیه با 

-با این حال عقب. گی آن شناخته می شودماندعقب

ماندگی تاریخی به معناي بازتولید سادة انکشاف 

. کشورهاي پیشرفته با صرفاٌ یک یا دو قرن تأخیر نیست

و تماماً » مرکب«بلکه این امر یک فرماسیون اجتماعی 

جدید را به وجود می آورد که در آن آخرین 

در درون دستاوردهاي فنی و ساختاري سرمایه داري، 

مناسب بربریت فئودالی یا شبه فئودالی ریشه می دهند، 

این مناسبات را دگرگون و تحت سلطه درمی آوردند و 

رابطۀ متقابلِ منحصر به فردي را میان طبقات خلق می 

روسیه دقیقاٌ به دلیل تأخیر تاریخی خود، تنها .  کنند

کشور اروپایی از آب درآمد که در آن مارکسیسم به 

یک آموزه و سوسیال دمکراسی به عنوان یک  عنوان

حزب، حتی پیش از انقالب بورژوا دمکراتیک به تکامل 

این طبیعی است که مشکل . نیرومند دست یافتند

همبستگی میان مبارزه براي دمکراسی و مبارزه براي 

سوسیالیسم مشخصاً در روسیه مشمول ژرف ترین 

  .تحلیل هاي تئوریک شد

به شکل  - اساساً نارودنیک ها- یستدمکرات هاي ایده آل

موهومی از به رسمیت شناختن انقالبِ پیش رو به 
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آن ها به این . عنوان یک انقالب بورژوایی سر باز زدند

زدند تا به واسطۀ یک » دمکراتیک«انقالب برچسب 

فرمول سیاسی خنثی، محتواي اجتماعی آن را پنهان 

ور از آن هم نه تنها از دیگران، که همین ط -سازند

  . خودشان

گذار مارکسیسم روسی، در مبارزه علیه اما پلخانف، بنیان

نارودنیکیسم، از اوایل دهۀ هشتاد قرن اخیر دریافت که 

روسیه هیچ دلیلی براي انتظار یک مسیر ممتاز انکشاف 

باید از برزخ » بالد کفر«ندارد، بلکه مانند دیگر ملل 

اد این مسیر به سرمایه داري عبور کند و دقیقاً در امتد

تر پرولتاریا در آزادي سیاسی ضروري براي مبارزة بیش

پلخانف نه فقط انقالب . راستاي سوسیالیسم، دست بیابد

بورژوایی را به عنوان یک وظیفه از انقالب سوسیالیستی 

که به آینده اي نامعلوم موکول کرده بود، جدا نمود؛ 

تفاوتی از بلکه براي هر یک از این دو، ترکیب کامالً م

آزادي سیاسی قرار بود به وسیلۀ . نیروها را ترسیم کرد

پرولتاریا در اتحاد با بورژوازي لیبرال متحقق شود؛ پس 

از چند دهه و در سطح باالتري از انکشاف سرمایه داري، 

پرولتاریا سپس به انقالب سوسیالیستی در مبارزه اي 

  .مستقیم علیه بورژوازي دست می زد

ران روسیه، همیشه به نظر می رسد که براي روشنفک«

انقالب ما به عنوان انقالب  نبه رسمیت شناخت

-بورژوایی، به معناي تغییر رنگ دادن، تنزل دادن و بی

از نظر پرولتاریا، مبارزه براي ... مقدار کردن آن است

آزادي سیاسی و براي جمهوري دمکراتیک در جامعۀ 

بارزه براي بورژوایی، صرفاً یک مرحلۀ ضروري در م

  .»انقالب سوسیالیستی است

مارکسیست ها مطلقاً معتقد «: نوشت 1905او در سال 

به چه معنا؟ این . به خصلت بورژوایی انقالب هستند

بدان معناست که آن دسته از دگرگونی هاي دمکراتیک 

که براي روسیه واجب شده اند، خود به خود دال بر 

رژوایی تضعیف سرمایه داري، تضعیف حاکمیت بو

نیستند، بلکه برعکس بستر را براي نخستین بار و به 

طور واقعی، براي انکشاف وسیع و سریع، براي انکاشف 

آن ها . اروپایی و نه آسیاییِ سرمایه داري مهیا می کنند

براي نخستین بار حاکمیت بورژوازي را به مثابۀ یک 

  .»طبقه ممکن خواهند ساخت

یم از چارچوب بورژوا ما نمی توان«او تأکید داشت که 

بلکه می «، »دمکراتیک انقالب روسیه جهش کنیم

  .»توانیم این چارچوب را تا درجه اي عظیم بسط دهیم

یعنی ما می توانیم در درون جامعۀ بورژوایی شرایط به 

مراتب مساعدتري را براي مبارزة آتی پرولتاریا ایجاد 

 .در این محدوده، لنین از پلخانف پیروي کرد. کنیم

خصلت بورژوایی انقالب، به نقطۀ عزیمت هر دو جناح 

  .سوسیال دمکراسی روس بدل شد

) استالین(کامالً طبیعی است که تحت این شرایط، کُوبا 

در تبلیغات خود فراتر از فرمول هایی عمومی که فصل 

  .مشترك بلشویک ها و منشویک ها بود، نمی رفت

تخب بر مجلس مؤسسانِ من«: نوشت 1905او در ژانویۀ 

اساس حق رأي همگانی برابر، مستقیم و مخفی؛ این 

این ! همان چیزي است که باید اکنون برایش بجنگیم

مجلس به ما جمهوري دمکراتیک را خواهد بخشید، که 

ما براي مبارزة خود در راستاي سوسیالیسم فوراً به آن 

  »نیاز داریم

جمهوري بورژوایی، به عنوان قلمروي براي مبارزة 
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تی طوالنی در راستاي هدف سوسیالیسم؛ چنین طبقا

  .است چشم انداز

شمار در ، یعنی پس از مباحثات بی1907در سال 

مطبوعات پترزبورگ و خارج از کشور و پس از یک 

بینی هاي تئوریک در  بوتۀ آزمون جدي از پیش

  :تجربیات نخستین انقالب، استالین نوشت

با نابودي نظام  این که انقالب ما بورژوایی است، باید«

فئودالی و نه نظام سرمایه داري به فرجام برسد، این که 

تنها با جمهوري دمکراتیک می تواند به کمال برسد، به 

نظر می رسد همه و همه در حزب ما مورد توافق 

  .»است

استالین به جاي این که بگوید انقالب با چه چیزي آغاز 

و از می شود، گفت که به چه چیزي ختم می شود؛ ا

فقط «پیش و کامالً به صراحت انقالب را محدود به 

جستجو در نوشته هاي او . کرد» جمهوري بورژوایی

براي حتی یک نشانه از هرگونه چشم انداز انقالب 

سوسیالیستی در پیوند با براندازي دمکراتیک، عبث 

تا  1917حتی  از آغاز انقالب فوریه در سال . خواهد بود

چنان بورگ، این موضع استالین همرسیدن لنین به پترز

  .به قوت خود باقی ماند

  دیدگاه منشویکی

براي پلخانف، آکسلرود و رهبران منشویسم به طور اعم، 

توصیف جامعه شناسانۀ خصلت انقالب به عنوان یک 

انقالب بورژوایی، از لحاظ سیاسی ارزشمند بود، چرا که 

شبح بیش از هرچیز از پیش مانع تحریک بورژوازي با 

بورژوازي به اردوگاه ارتجاع » رم دادن«سوسیالیسم، و 

تاکتیسین ارشد منشویسم، آکسلرود، در کنگرة . می شد

مناسبات اجتماعی روسیه تنها براي «وحدت گفت که 

ه با هجادر مو«و » انقالب بورژوایی نُضج یافته است

محرومیت همگانی از حقوق سیاسی در کشور ما، حتی 

از نبرد مستقیم میان پرولتاریا و نمی تواند صحبتی 

دیگر طبقات اجتماعی براي قدرت سیاسی وجود داشته 

پرولتاریا درحال مبارزه براي شرایط انکشاف ... باشد

شرایط عینی تاریخی، همکاري ناگزیر با . بورژوایی است

را در مبارزه علیه دشمن مشترك به سرنوشت  وازيبورژ

تواي انقالب روسیه مح. »پرولتاریاي ما تبدیل می کند

از این رو از پیش به دگرگونی هایی محدود می شد که 

  .با منافع و دیدگاه هاي بورژوازي لیبرال سازگار است

دقیقاً در این نقطه است که مخالفت بنیادي میان دو 

بلشویسم مطلقاً از پذیرش این که . جناح آغاز می شود

به آخر بورژوازي روسیه قادر به رهبري انقالب خود تا 

لنین با نیرو و انسجام بیکران و .  است، امتناع می کرد

عظیم تري نسبت به پلخانف، مسألۀ ارضی را به عنوان 

مشکل مرکزي براندازي دمکراتیک در روسیه مطرح 

معماي انقالب روسیه، مسألۀ ارضی «: او تکرار کرد. کرد

... فرجام شکست یا پیروزي انقالب باید . است) زمین(

سبۀ وضعیت توده ها در مبارزه براي زمین متکی بر محا

لنین همراه با پلخانف، دهقانان را به عنوان یک . »شود

طبقۀ خرده بورژوا می نگریست؛ و برنامۀ ارضی دهقانان 

او در کنگرة . را به عنوان برنامۀ پیشرفت بورژوازي

سازي، یک ابزار بورژوایی ملی«وحدت پافشاري کرد که 

ف سرمایه داري انگیزه خواهد داد؛ است که به انکشا

مبارزة طبقاتی را تشدید خواهد کرد؛ جنبش ارضی را 

تقویت می کند؛ موجب سرریز سرمایه به بخش 

با . »کشاورزي می شود، قیمت غالت را پایین می آورد
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وجود خصلت بی تردید بورژواییِ انقالب ارضی، 

بورژوازي روسیه با سلب مالکیت از امالك خصوصی 

چنان خصومت می ورزد و درست به همین دلیل به هم

سوي مصالحه با سلطنت مطلقه بر مبناي قانون اساسی 

در برابر ایدة پلخانف . با الگوي پروس حرکت می کند

مبنی بر اتحاد میان پرولتاریا و بورژوازي لیبرال، لنین 

او اعالم . ایدة اتحاد میان پرولتاریا و دهقانان را قرار داد

ظیفۀ همکاري انقالبی این دو طبقه، استقرار کرد که و

-، به عنوان تنها ابزار پاك»دیکتاتوري دمکراتیک«یک 

سازي رادیکال روسیه از زباله هاي فئودالی، ایجاد 

کردن مسیر براي انکشاف  سیستم آزاد کشاورزان و پاك

  .سرمایه داري با الگوي امریکایی و نه پروسی است

تنها با یک «، می تواند او نوشت که پیروزي انقالب

چرا که انجام دگرگونی «به کمال برسد، » دیکتاتوري

هایی که پرولتاریا و دهقانان فوراً نیاز دارند، مقاومت 

مستأصل زمین داران، بورژوازي بزرگ و تزاریسم را 

بدون دیکتاتوري، درهم شکستن . دربرخواهد داشت

کن مقاومت و دفع کردن تالش هاي ضد انقالبی، نامم

اما این البته نه یک دیکتاتوري . خواهد بود

. سوسیالیستی، که یک دیکتاتوري دمکراتیک خواهد بود

) بدون یک سلسله مراحل گذار تحوالت انقالبی(و این 

بنیان هاي سرمایه داري را دست ناخورده باقی خواهد 

گذاشت؛ در بهترین حالت قادر به تحقق بازتقسیم 

انان، معرفی دمکراتیسم رادیکال امالك به نفع دهق

منسجم و کامل تا زمان شکل گیري جمهوري، ریشه 

کن کردن خصوصیات آسیایی و فئودالی نه فقط از 

زندگی روزمرة روستا که همین طور از کارخانه، آغاز 

یک بهبود جدي در شرایط کارگران و افزایش 

استانداردهاي زندگی و نهایتاً گسترش شعله هاي 

  .»واهد بودانقالب به اروپا خ

  پذیري موضع لنینآسیب

بینش لنین، تاجایی که نه از اصالحات قانون اساسی، 

بلکه از سرنگونی ارضی به عنوان وظیفۀ محوري انقالب 

گرایانه از نیروهاي حرکت می کرد و تنها ترکیب واقع

اجتماعی را براي پیشبرد آن انتخاب می نمود، معرّف 

حال حلقۀ ضعیف  با این. یک گام عظیم به جلو بود

دیکتاتوري دمکراتیک پرولتاریا و «برداشت لنین، ایدة 

لنین . بود که در تناقضی درونی قرار داشت» دهقانان

» دیکتاتوري«خود زمانی بر محدودیت بنیادي این 

مقصود . خواند بورژواییصحه گذاشت که آن را صراحتاً 

او این بود که پرولتاریا به خاطر حفظ اتحاد خود با 

دهقانان، در انقالب پیش رو مجبور خواهد بود از طرح 

اما این به . مستقیم وظایف سوسیالیستی صرف نظر کند

معناي چشم پوشی پرولتاریا از دیکتاتوري خود می 

در نتیجه جان کالم موضوع، دیکتاتوري دهقانان را .بود

در . دربرمی گرفت، حتی اگر با مشارکت کارگران باشد

به عنوان . درست همین را گفتموارد مشخص لنین 

مثال، در کنفرانس استکهلم، لنین  در رد نظر پلخانف 

: ي تسخیر قدرت موضع گرفت، گفت»اتوپیا«که علیه 

چه . چه برنامه اي درحال بحث است؟ برنامۀ ارضی«

کسی قرار است تحت این برنامه قدرت را بگیرد؟ 

با این  آیا لنین دارد قدرت پرولتري را. دهقانان انقالبی

لنین : او به خودش می گوید. دهقانان خلط می کند؟ نه

بین قدرت سوسیالیستی پرولتاریا و قدرت بورژوا 

او با تعجب . »دمکراتیک دهقانان به دقت فرق می گذارد

اما چه طور یک انقالب دهقانی «: دوباره می گوید
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پیروزمند بدون تسخیر قدرت به دست دهقانان انقالبی 

ر این فرمول جدلی، لنین با شفافیت د» ممکن است؟

  .پذیري موضع خود را آشکار می کندخاص، آسیب

دهقانان بر سطح کشوري پهناور پراکنده شده اند که 

دهقانان خود . نقاط کلیدي اتصال آن ها، شهرها هستند

عاجز از حتی فرموله کردن منافعشان هستند، تا جایی 

مختلف ظاهر که در هر ناحیه، این منافع به شکل هاي 

پیوند اقتصادي میان ایاالت، به وسیلۀ بازار . می شوند

ایجاد می شود و راه آهن؛ اما هم بازار و هم راه آهن، در 

دهقانان در جستجوي رهایی خود . دست شهرها هستند

از محدودیت هاي روستا و تعمیم منافع خود، ناگزیر به 

 نهایتاً،. وابستگی سیاسی  به شهر کشیده می شوند

دهقانان در مناسبت اجتماعی خود هم ناهمگون 

قشر کوالك طبیعتاً در جستجوي آن است که : هستند

این مناسبات را به سوي اتحاد با بورژوازي شهري 

حرکت دهد، درحالی که قشر دیگر روستا، به جانب 

تحت چنین شرایطی، دهقانان . کارگران شهري می آید

از تسخیر قدرت  به معناي واقعی کلمه، کامالً ناتوان

  .هستند

در چین باستان، انقالب ها، دهقانان را به قدرت 

رساندند، یا به طور دقیق تر باید گفت رهبران نظامی 

این امر هر . خیزش هاي دهقانی را در قدرت قرار دادند

بار به بازتقسیم زمین و استقرار یک سلطنت جدید 

انباشت می انجامید، که از این جا به بعد، با » دهقانی«

جدید رِبا و مجدداً خیزشی جدید، تاریخ دوباره از ابتدا 

مادام که انقالب خصلت دهقانی محض . آغاز می شد

خود را حفظ کند، جامعه قادر نیست از این حلقۀ ناامید 

این، مبناي تاریخ آسیاي باستان، از . و شوم بیرون بیاید

رون در اروپا از اواخر ق. جمله تاریخ روسیۀ آسیایی است

وسطی، هر خیزش پیرومند دهقانی ، نه یک حکومت 

. گرا را به قدرت رسانددهقانی که یک حزب شهري چپ

تر، یک خیزش دهقانی به نسبت میزان به بیان دقیق

موفقیت آن در تقویت موضع بخش انقالبی جمیعت 

در روسیۀ بورژوایی قرن بیستم، . شهري، پیروزمند بود

دست دهقانان انقالبی  حتی صحبت از تسخیر قدرت به

  .هم نمی توانست وجود داشته باشد

  رویکرد نسبت به لیبرالیسم

رویکرد نسبت به بورژوازي لیبرال، همان طور که گفته 

شد، معیار و سنگ محک تمایزات میان انقالبیون و 

.  اپورتونیست ها در صفوف سوسیال دمکرات ها بود

 انقالب روسیه تا چه حد می توانست پیش رود؟

حکومت موقت انقالبی آتی چه خصلتی خواهد داشت؟ 

چه وظایفی پیش روي آن قرار خواهد گرفت؟ و به چه 

ترتیبی؟ این پرسش ها با تمام اهمیت خود، تنها بر 

مبناي خصلت بنیادي سیاست پرولتاریا می توانست به 

درستی مطرح شود، و خصلت این سیاست در عوض 

بورژوازي لیبرال  بیش از هر چیز با رویکرد نسبت به

پلخانف آشکارا و با سماجت چشم خود . تعیین می شد

را به روي فرجام بنیادي تاریخ سیاسی قرن نوزدهم می 

هر زمان که پرولتاریا به عنوان یک نیروي مستقل : بست

جلو می آید، بورژوازي به سوي اردوگاه ضد انقالب 

تر ة توده اي متهورانه مبارزهرچه . تغییر جهت می دهد

هیچ . تر استباشد، انحطاط ارتجاعی لیبرالیسم سریع

کسی تاکنون ابزاري براي فلج ساختن تأثیرات قانون 

  .مبارزة طبقاتی اختراع نکرده است
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ما «: پلخانف طی سال هاي نخستین انقالب، تکرار کرد

باید حمایت احزاب غیرپرولتري را گرامی بداریم و آن ها 

. »وي خود دفع نکنیمرا با اقدامات نسنجیده از س

فیلسوف مارکسیسم، با موعظه هاي خسته کننده و 

یکنواخت خود نشان می دادکه دینامیسم زندة جامعه 

می تواند » نسنجیدگی«. یافتنی نیستبراي او دست

طبقات و احزاب . یک فرد روشنفکر حساس را دفع کند

به واسطۀ منافع اجتماعی مورد حمله قرار می گیرند یا 

با قطعیت «: لنین به پلخانف پاسخ داد. شونددفع می 

داران میلیون ها می توان گفت که لیبرال ها و زمین

به شما خواهند بخشید، و نه فراخوانی  "اقدام نسنجیده"

اقشار باالي . دارانو نه فقط زمین. »براي مصادرة زمین

تر با بورژوازي بر مبناي یگانگی منافع مالکیت، و کم

اقشار . داران دارندپیوند تنگاتنگی با زمیننظام بانک ها، 

باالي خرده بورژوازي و روشنفکران به لحاظ مادي و 

آن  - اخالقی به مالکین بزرگ و متوسط وابسته هستند

در این . ها همگی از جنبش توده اي مستقل در هراسند

میان، به منظور سرنگونی تزاریسم، ضروري بود که ده 

دیدگان را به یک یورش ستم ها و ده ها میلیون نفر از

انقالبی قهرمانانه، از خود گذشته و نامحدودتهییج کرد 

توده ها . که هیچ چیزي را به حالت تعویق درنمی آورد

تنها زیر پرچم منافع خود و در نتیجه با روح تخاصم 

-آشتی ناپذیر نسبت به طبقات استثمارگري که با زمین

نیروي «. دداران آغاز می شود، طغیان خواهند کر

بورژوازي در اپوزیسیون از کارگران و دهقانان » دافعۀ

انقالبی، به همین سبب قانون ماندگار خود انقالب بود و 

مورد » سنجیده«نمی توانست با دیپلماسی یا اقدام 

  .اجتناب قرار گیرد

پس از درهم شکستن قیام دسامبر، لیبرال ها که توجه 

ر به دست آورده سیاسی عموم را به لطف دوماي زودگذ

بودند، با تمام توان خود سعی کردند خودشان را در 

برابر سلطنت مطلقه توجیه کنند و نقش ضد انقالبی نه 

زمانی که خطر،  - 1905چندان فعال خود را در پاییز 

 -را تهدید می کرد» فرهنگ«مقدس ترین ستون هاي 

رهبر لیبرال ها، میلیوکوف، که . رفع و رجوع کنند

پشت پرده را با کاخ زمستانی پیش برد، کامالً  مذاکرات

به درستی در مطبوعات نشان داد که در پایان سال 

، کادت ها حتی نمی توانستند در مقابل توده ها 1905

کسانی که اآلن از حزب «: او نوشت. خود را نشان بدهند

گله می کنند، به این خاطر که حزب در آن ) کادت(

نشست ها، علیه توهمات  مقطع نیامد با سازماندهی

حال و هواي آن ... انقالبی تروتسکیسم اعتراض کند

زمان را میان تجمعات عمومی دمکراتیک در نشست ها 

درك این رهبر . »متوجه نمی شوند یا به یاد ندارد

، سیاست مستقل »توهمات تروتسکیسم«لیبرال از 

پرولتاریا بود که همدردي پایین ترین الیه هاي درون 

دیدگان را به ، سربازان، دهقانان و تمامی ستمشهرها

جمعیت «سوي شوراها جلب می کرد و به همین خاطر، 

تکامل منشویک ها به . را می راند» تحصیل کرده

آن ها مجبور بودند . موازات همین ها آشکار می شد

تر در برابر لیبرال ها تر و بیشخود را هر چه بیش

در  1905اکتبر  توجیه کنند، چرا که آن ها پس از

توضیحات مارتوف، . بلوکی با تروتسکی ظاهر شده بودند

چی بااستعداد منشویک ها، به این جا رسید که تبلیغات

توده ها، ضرروي » توهامات انقالبی«اعطاي امتیاز به 

  .بود
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  نقش استالین در این جدال

بندي هاي سیاسی درست بر همان در تفلیس نیز گروه

ژوردانیا، . فت که در پترزبورگمبناي اصولی شکل گر

براي خرد کردن «رهبر منشویک هاي قفقاز، نوشت که 

ارتجاع، براي فتح کردن و پیش بردن قانون اساسی، این 

به وحدت آگاهانه و تالش در جهت یک هدف واحد از 

سوي نیروهاي پرولتاریا و بورژوازي بستگی خواهد 

 درست است که دهقانان به جنبش کشیده... داشت

خواهند شد، یک خصلت اساسی به آن می بخشند، اما 

نقش تعیین کننده را با این حال دو طبقه ایفا خواهند 

کرد، درحالی که جنبش دهقانی در حکم آب براي 

لنین ترس ژوردانیا را از این . »آسیاب آن ها خواهد بود

ناپذیر نسبت به بورژوازي، کارگران را که سیاست آشتی

. ی خواهد کرد، به تمسخر گرفتمحکوم به درماندگ

مسألۀ انزواي احتمالی پرولتاریا در سرنگونی «ژوردانیا 

دهقانان رافراموش می ... دمکراتیک را بحث می کند و 

از همۀ متحدین ممکن پرولتاریا، او لیبرال هاي ! کند

او دهقانان را . ۀ آن هاستتدار را می شناسد و شیفزمین

استدالل هاي لنین » !استو این در قفقاز . نمی شناسد

هرچند در جوهرة خود صحیح بود، ولی مشکل را در 

ژوردانیا دهقانان را . یک مورد بیش از حد ساده می کرد

نمی کرد و آن طور که از اشارة خود لنین » فراموش«

می توان دریافت، نمی توانسته احتماالً دهقانان را در 

دهقانان به  ، چرا که در این جاباشدقفقاز فراموش کرده 

شکلی توفان آسا طی مقطعی زیر پرچم منشویک ها 

ژوردانیا با این حال در دهقانان یک . درحال قیام بودند

متحد چندان سیاسی نمی دید که بورژوازي بتواند و 

چون یک دژکوب تاریخی در اتحاد با پرولتاریا باید هم

او اعتقاد نداشت که دهقانان می توانند . استفاده کند

دیل به نیروهایی هدایت کننده یا حتی مستقل در تب

انقالب شوند و در این مورد اشتباه هم نمی کرد؛ اما او 

اعتقاد هم نداشت که پرولتاریا قادر به هدایت قیام 

و این خطاي مهلک او  - دهقانی به سوي پیروزي است

ایدة منشویکی اتحاد پرولتاریا با بورژوازي به معناي . بود

گرایی تخیل. ان و دهقانان به لیبرال ها بودانقیاد کارگر

ارتجاعی این برنامه، با این واقعیت تعیین می شد که 

رفتۀ طبقات، بورژوازي را از پیش به تجزیۀ بسیار پیش

در این مسألۀ . عنوان یک فاکتور انقالبی فلج می ساخت

دنبال کردن : بنیادي، حق تماماً به جانب بلشویسم بود

زي لیبرال، ناگزیر سوسیال دمکراسی را اتحاد با بورژوا

. در برابر جنبش انقالبی کارگران و دهقانان قرار می داد

، منشویک ها هنوز فاقد شجاعت الزم 1905در سال 

براي گرفتن تمام نتایج ضروري از تئوري انقالب 

، آن ها ایده هاي 1917در سال . خود بودند» بورژوایی«

آن رساندند و در این  خود را به فرجام و نتیجۀ منطقی

  .راه همۀ سعی خود را هم کردند

در مورد مسألۀ رویکرد نسبت به لیبرال ها، استالین طی 

باید . سال هاي نخستین انقالب، در جانب لنین ایستاد

گفت که طی این دوره، حتی اکثریت منشویک هاي رده 

پایین هم در موضوعات مربوط به بورژوازي معترض، به 

جویانه رویکرد ستیزه. ر بودند تا به پلخانفلنین نزدیک ت

نسبت به لیبرال ها، سنت ادبی رادیکالیسم روشنفکري 

با این حال جستجو براي یافتن سهم مستقل کُوبا . بود

در این مسأله، در تحلیل مناسبات اجتماعی  )استالین(

قفقاز، استدالل هاي جدید یا حتی یک فرمول بندي 

رهبر . م، بیهوده خواهد بودجدید از استدالل هاي قدی
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منشویک هاي قفقاز، ژوردانیا، نسبت به پلخانف به 

کُوبا . مراتب مستقل تر بود تا استالین نسبت به لنین

آقایان لیبرال ها بیهوده دنبال «: ژانویه نوشت 9پس از 

این هستند که تخت سلطنت متزلزل تزار را نجات 

  »!ی کننددهند، بیهوده به سوي تزار دست کمک دراز م

توده هاي به پا خاستۀ مردم، درحال تدارك براي «

بله، آقایان؛ تالش ... انقالب هستند و نه سازش با تزار

انقالب روسیه، اجتناب ناپذیر . هاي شما بیهوده است

! است؛ همان قدر اجتناب ناپذیر است که طلوع خورشید

آیا می توانید طلوع خورشید را متوقف کنید؟ مسأله این 

دو . کُوبا بیش از این پیش نرفت. و غیره و غیره» !است

سال و نیم بعد، با تکرار بحث هاي لنین تقریباً به شکل 

. بورژوازي لیبرال روسیه ضد انقالبی است«: ادبی، نوشت

تر، رهبر نمی تواند نیروي محرکه، و حتی بسیار کم

دشمن قسم خوردة انقالب است و باید . انقالب باشد

با این . »رسختانه علیه آن دامن زده شودمبارزه اي س

حال، دقیقاً در همین مسألۀ بنیادي بود که استالین می 

رفت تا طی ده سال آتی یک دگردیسی کامل داشته 

باشد، و به عنوان حامی یک بلوك با منشویک ها و از 

این رو به عنوان قهرمان اتحاد با منشویک ها در یک 

تنها . رو به رو شود 1917حزب واحد، با انقالب فوریۀ 

لنین بود که پس از بازگشت از خارج، به سرعت به 

سیاست مستقل استالین که او تمسخرِ مارکسیسم می 

  .خواند، پایان داد

  دربارة نقش دهقانان

نارودنیک ها، در درون کارگران و دهقانان صرفاً 

را می دیدند که » استثمارشدگانی«و » زحمتکشان«

. مارکسیسم عالقه مندندسان به همگی به یک

مارکسیست ها، دهقانان را به مثابۀ خرده بورژواهایی 

درنظر می گرفتند که تنها تاجایی می توانند به 

د که به لحاظ مادي یا معنوي، نسوسیالیست تبدیل شو

گرایی نارودنیک ها با احساسات. دیگر دهقان نباشند

 چونبندي جامعه شناسانه را همخاص خود، این خصلت

در . یک تهمت اخالقی به دهقانان درك می کردند

راستاي همین خط، جنگی اساسی به مدت دو نسل 

براي درك . میان گرایش هاي انقالبی روسیه رخ داد

مجادالت آتی میان استالینیسم و تروتسکیسم، ضروري 

است که باري دیگر مطابق با کل سنت مارکسیسم 

دهقانان را  تأکید کنیم که لنین هرگز براي لحظه اي

برعکس، او . متحد سوسیالیست پرولتاریا محسوب نکرد

ناممکن بودن انقالب سوسیالیستی در روسیه را دقیقاً از  

این ایده  در . نفوذ عظیم دهقانان نتیجه می گرفت

تمامی مقاالت او که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به 

  .مسألۀ ارضی می پردازد، مشهود است

ما از جنبش دهقانی «: نوشت 1915لنین در سپتامبر 

تا جایی پشتیبانی می کنیم که یک جنبش انقالبی 

براي مبارزه ) اکنون و بالفاصله(ما .  دمکراتیک است

همراه با آن آماده ایم، اما تا جایی که این جنبش به 

. »جنبشی ارتجاعی و ضد پرولتري تبدیل نشده باشد

گانه نهفته کل جان کالم مارکسیسم در همین وظیفۀ دو

لنین متحد سوسیالیستی را در پرولتاریاي غرب و . است

بخشاً در عناصر شبه پرولتري روستاهاي روسیه می 

لنین . دید، و نه هرگز در دهقانان به معناي دقیق کلمه

ما از ابتدا تا به آخر، «: با پافشاري خاص خود تکرار کرد

ه طور با هر وسیله اي، تا سر حد مصادره، از دهقانان ب
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و نه (داران حمایت می کنیم و بعدها اعم در برابر زمین

از پرولتاریا در برابر ) حتی بعدها، بلکه در آن واحد

  .»دهقانان به طور اعم حمایت می کنیم

- دهقانان در انقالب بورژوا«: نوشت 1906او در مارس 

دمکراتیک پیروزي خواهند یافت و بدین سان، روحیۀ 

تمام  و نوان دهقانان کامالً فرسودهانقالبی خود را به ع

دمکراتیک - پرولتاریا در انقالب بورژوا. کرد ندخواه

پیروزي خواهد یافت، و بدین ترتیب تنها به طور واقعی 

روحیۀ انقالبی سوسیالیستی حقیقی خود را آشکار 

او در ماه مه همان سال، تکرار کرد که . »خواهد کرد

این . وت استجنبش دهقانان، جنبش یک طبقۀ متفا«

مبارزه اي نه علیه بنیان هاي سرمایه داري، که براي 

رد این دیدگاه را . »تسویۀ تمامی بقایاي فئودالیسم است

می توان در یک مقاله تا مقالۀ بعدي، از یک جلد تا جلد 

زبان و مثال ها تغییر . دیگر نوشته هاي لنین پی گرفت

. ی ماندمی کند، اما تفکر اصلی به همان شکل باقی م

اگر لنین در دهقانان . نمی توانست طور دیگري باشد

ترین دلیلی متحد سوسیالیستی را یافته بود، کوچک

انقالب و محدود کردن  بورژواییبراي اصرار بر خصلت 

به وظایف دمکراتیک » دیکتاتوري پرولتاریا و دهقانان«

در آن موارد که لنین نویسندة این . محض نمی یافت

دهقانان متهم می کرد، » دست کم گرفتن«کتاب را به 

عدم شناخت من از گرایش هاي عنوان او به هیچ 

سوسیالیستی دهقانان را در ذهن نداشت، بلکه برعکس 

نسبت به  -از نظر لنین -مقصود او درك ناکافی من

دمکراتیک دهقانان، توانایی آن به ایجاد - استقالل بورژوا

ستقرار دیکتاتوري قدرت خود و از این رو جلوگیري از ا

  .سوسیالیستی پرولتاریا بود

ارزیابی مجدد اصول حول این مسأله، تنها در سال هاي 

زمان بود با ارتجاع ترمیدوري که آغازش تقریباً هم

از این پس، اعالم شد . بیماري و مرگ لنین، شروع شد

که اتحاد کارگران روسیه و دهقانان به خودي خود 

رات بازگشت به عقب و تضمینی کافی در برابر خط

تعهدي خدشه ناپذیر به تحقق سوسیالیسم در درون 

استالین با جایگزین کردن . مرزهاي اتحاد شوروي است

تئوري انقالب جهانی با تئوري سوسیالیسم در یک 

» تروتسکیسم«کشور، ارزیابی مارکسیستی از دهقانان را 

که  نامید، و به عالوه آن هم نه فقط در ارتباط با امروز،

  .کل گذشته

البته می توان این سؤال را طرح کرد که آیا دیدگاه 

کالسیک مارکسیستی از دهقانان خطا بوده است یا 

این موضوع ما را به فراتر از محدودیت هاي . خیر

در این جا گفتن این . بازنگري کنونی هدایت خواهد کرد

کفایت می کند که ارزیابی مارکسیسم از دهقانان، هرگز 

اي غیر سوسیالیستی با خصلت مطلق و ایستا طبقه 

مارکس خود گفت که دهقان، فقط خرافاتی . نبوده است

در شرایط متغیر، . نیست، بلکه توانایی استدالل هم دارد

رژیم دیکتاتوري . ماهیت خود دهقان نیز تغییر می کند

پرولتاریا فرصت هاي گسترده اي را براي تأثیرگذاري بر 

تاریخ هنوز محدودیت . آن ها گشود دهقانان و بازآموزي

  .این فرصت ها را به اتمام نرسانده است

با این وجود اکنون روشن است که نقش رو به رشد قهر 

دولتی در اتحاد جماهیر شوروي، رویکرد نسبت به 

دهقانان را که وجه تمایز مارکسیست هاي روس از 

ت نارودنیک ها بود، نه فقط رد نکرده، که اساساً به اثبا

با این حال امروز وضعیت از این نظر .  رسانیده است
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هرچه باشد، پس از بیست سال از رژیم جدید، همچنان 

تردیدي نیست که تا انقالب اکتبر یا درست بگوییم تا 

به -، هیچ کسی در اردوگاه مارکسیست ها1924

دهقانان را یک فاکتور سوسیالیستی  - خصوص لنین

ن تکرار کرد که بدون لنی. تغییر و تحوالت نمی دید

کمک انقالب پرولتري در غرب، بازگشت در روسیه 

بوروکراسی : او اشتباه نمی کرد. اجتناب ناپذیر بود

استالینیستی هیچ چیز نیست جز نخستین فاز بازگشت 

  .بورژوازي

  تروتسکی مدافع موضع سوم است

در باال نقاط عزیمت دو جناح اصلی سوسیال دمکراسی 

اما در کنار آن ها، و در طلوع . کرده ایمروسیه را تحلیل 

نخستین انقالب، یک موضع سوم فرموله شد که در آن 

سال ها ناشناخته ماند، و ما متعهدیم در این جا با 

تمامیت الزم بیاوریم؛ نه فقط به این خاطر که در 

تأیید شد، بلکه به خصوص به این  1917رویدادهاي 

بر، این بینش پس دلیل که هفت سال پس از انقالب اکت

نشده در تکامل سیاسی بینیاز وارونه شدن، نقشی پیش

  .استالین و کل بوروکراسی شوروي ایفا نمود

، جزوه اي به قلم تروتسکی در ژنو 1905در آغاز سال 

این جزوه وضعیت سیاسی را به آن صورت . منتشر شد

رخ نمود، تحلیل می کرد و  1904که در زمستان 

تیجه رسید که کارزار مستقل نویسنده به این ن

طومارهاي اعتراضی و برپایی ضیافت ها از سوي لیبرال 

ها، تاحد امکان از همۀ فرصت ها استفاده کرده بود؛ 

روشنفکران رادیکالی که به لیبرال ها امید بسته بودند، 

جنبش دهقانی . همراه با آن ها به بن بست رسیده بودند

مهیا می کرد، اما داشت شرایط مساعدي براي پیروزي 

تعیین تکلیف نهایی، تنها از . ناتوان از تضمین آن بود

خالل قیام مسلحانۀ پرولتاریا ممکن بود؛ فاز بعدي این 

پیش «عنوان این جزوه، . مسیر، اعتصاب عمومی می بود

بود، چرا که پیش از یکشنبۀ خونین » از نُهم ژانویه

ب که موج نیرومند اعتصا. پترزبورگ نوشته شده بود

پس از این تاریخ سر رسید، همراه با درگیري هاي 

مسلحانۀ اولیه اي که این موج اعتصاب را تکمیل می 

بینی استراتژیک این جزوه کرد، تأییدي صریح بر پیش

  .بود

پاروس، یک مهاجر سیاسی روس که در آن مقطع 

توانسته بود به یک نویسندة برجستۀ آلمانی تبدیل 

پاورس یک . ن جزوة من نوشته بودشود، مقدمه اي بر ای

شخصیت استثنایی خالق بود که می توانست هم مبتال 

به عقاید دیگران شود و هم دیگران را با عقاید خود غنی 

او فاقد تعادل درونی و عشق کافی براي کار بود تا . کند

سهمی سزاوار استعدادهایش به عنوان متفکر و نویسنده 

او بی تردید در رشد  .در جنبش کارگري داشته باشد

- شخصی من، به خصوص در ارتباط با درك انقالبی

چند سال پیش از . اجتماعی از عصر ما، تأثیر داشت

نخستین دیدار ما، پاورس با شور و شوق از ایدة یک 

اعتصاب عمومی در آلمان دفاع کرد؛ اما در آن مقطع 

کشور درحال عبور از یک دورة طوالنی رونق صنعتی 

» تسولرنهوهن«یال دمکراسی خود را با رژیم بود؛ سوس

وفق داده بود؛ تبلیغات انقالبی یک فرد خارجی با هیچ 

. اعتنایی تمسخرآمیزچیزي رو به رو نمی شد جز بی

پاورس که در دومین روز پس از رویدادهاي خونین 

نویس من در آن موقع آشنا پترزبورگ با جزوة دست
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پرولتاریاي روسیۀ شده بود، به نقشی استثنایی که 

  . مانده محکوم به ایفایش بود، رسیدعقب

آن ایام که با هم در مونیخ وقت صرف می کردیم، 

سرشار بود از مکالماتی که براي هر دوي ما بسیار 

روشنگرانه واقع شد و ما را به لحاظ شخصی به یکدیگر 

مقدمه اي که پاورس در آن زمان . نزدیک تر ساخت

ه شکلی استوار وارد تاریخ انقالبی براي جزوه نوشت، ب

طی چند صفحه، او خصوصیات . روسیه شده است

اجتماعی روسیۀ عقب مانده را روشن کرد، خصوصیاتی 

تر شناخته شده بود، اما هیچ کسی نتایج که گرچه پیش

  .الزم را از آن استنتاج نکرده بود

رادیکالیسم سیاسی اروپاي غربی، «پاورس نوشت که 

ه مشهور است، اساساً بر خرده بورژوازي همان طور ک

کارگران پیشه ور، و به طور کلی بخشی از . تکیه دارد

بورژوازي وجود داشتند که نه فقط توسعۀ صنعتی از آن 

زمان طبقۀ سرمایه دار آن ها پیشی گرفته بود، بلکه هم

در روسیه، طی دورة پیشا ... را به حاشیه رانده بود

تر با الگوي چینی تکامل سرمایه داري، شهرها بیش

این شهرها، مراکز اداري بودند، با . یافتند تا اروپایی

ترین اهمیت خصلت صرفاً کارگزار، بدون کوچک

سیاسی، درحالی که از نظر روابط اقتصادي، نقش مراکز 

داران تجاري، یعنی بازارها را براي محیط اجتماعی زمین

وز ناچیز بود، انکشاف آن ها هن. و دهقانان ایفا می کرد

حتی در آن زمان هم که فرایند سرمایه داري با آغاز 

ایجاد شهرهاي بزرگ بنا به الگوي خود، یعنی شهرك 

هاي کارخانه و مراکز تجارت جهانی، این انکشاف را 

درست همان چیزي که بازدارندة انکشاف ... متوقف کرد

دمکراسی خرده بورژوایی بود، به نفع آگاهی طبقاتی 

ریا در روسیه خدمت کرد، یعنی انکشاف ضعیف پرولتا

پرولتاریا بالفاصله در کارخانه ها . شکل پیشه وري تولید

  .متمرکز شد

تري از دهقانان به جنبش تر و عظیمتوده هاي عظیم

آن ها تنها قادر به افزایش آنارشی . کشیده خواهند شد

سیاسی در روستاها، و به این شکل تضعیف حکومت 

نمی توانند یک ارتش انقالبی منسجم  هستند؛ آن ها

در نتیجه با انکشاف انقالب، سهم پرولتاریا . ایجاد کنند

همراه با . تر خواهد شداز کار سیاسی به مراتب بیش

تر خواهد شد، انرژي این، خودآگاهی سیاسی وسیع

  .سیاسی آن رشد خواهد کرد

: سوسیال دمکراسی با یک دوراهی رو به رو خواهد شد

ولیت حکومت موقت را به عهده بگیرد، یا از یا مسئ

کارگران این حکومت را، . جنبش کارگري دور بایستد

حکومت خود تلقی خواهند کرد، فارغ از این که چگونه 

سرنگونی ... سوسیال دمکراسی خود را هدایت می کند

. انقالبی در روسیه تنها با کارگران می تواند انجام گیرد

روسیه، حکومت دمکراسی حکومت موقت انقالبی در 

اگر سوسیال دمکراسی جنبش . کارگري خواهد بود

انقالبی پرولتریاي روسیه را رهبري کند، در آن صورت 

  .این حکومت، سوسیال دمکرات خواهد بود

حکومت موقت سوسیال دمکرات، قادر به انجام یک 

سرنگونی سوسیالیستی نیست، اما فرایند انحالل 

جمهوري دمکراتیک، خاك حکومت مطلقه و استقرار 

حاصلخیزي را براي کار سیاسی در اختیار آن خواهد 

  ».گذاشت

، من 1905در گرماگرم رویدادهاي انقالبی پاییز سال 
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باري دیگر پاورس را مالقت کردم و این بار در 

ما ضمن حفظ استقالل تشکیالتی از هر دو . پترزبورگ

سکویه رو«جناح، مشترکاً یک روزنامۀ کارگري با نام 

و در ائتالف با منشویک ها یک روزنامۀ بزرگ » اسلُوو

تئوري انقالب مداوم . را منتشر کردیم» ناچالو«سیاسی، 

پیوند خورده » پاورس و تروتسکی«اغلب با نام هاي 

دورة نقطۀ اوج . این تنها تا درجه اي درست بود. است

انقالبی پاورس، متعلق به اواخر قرن گذشته است، زمانی 

، »رویزیونیسم«اصطالح او در رأس مبارزه علیه به که

یعنی تحریف اپورتونیستی تئوري مارکس، حرکت می 

شکست تالش ها براي هل دادن سوسیال .  کرد

دمکراسی آلمان در جهت سیاست هاي مصممانه تر، 

پاورس نسبت به چشم . بینی او را تضعیف کردخوش

و تردیدهاي  انداز انقالب سوسیالیستی در غرب، با شک

در آن زمان در نظر . تر واکنش نشان دادتر و بیشبیش

حکومت موقت سوسیال دمکرات، قادر به «داشت که 

. »انجام سرنگونی سوسیالیستی در روسیه نخواهد بود

بینی او بنابراین نه به دگرگونی انقالب دمکراتیک پیش

به انقالب سوسیالیستی، که تنها به استقرار یک رژیم 

اسی کارگري در روسیه،کم و بیش مانند نمونۀ دمکر

اتریش اشاره داشت، جایی که در آن براي نخستین بار 

بر مبناي سیستم کشاورزان یک حکومت کارگري 

  .برخاست که فراتر از چارچوب یک رژیم بورژوایی نرفت

دمکراسی اتریشی . این نتیجه گیري را من نداشتم

رشد کرد و به  اساساً از خاك حاصلخیر یک قارة جدید

یک باره خصلتی محافظه کار یافت و یک پرولتاریاي 

دمکراسی . جوان ولی منحصربه فرد را تابع خود کرد

روسی، برعکس، تنها در نتیجۀ یک سرنگونی انقالبی 

باشکوه توانست برخیزد که دینامیسم آن به هیچ وجه 

به حکومت کارگري اجازه نمی داد در چارچوب 

اختالفات ما که اندکی . باقی بمانددمکراسی بورژوایی 

آغاز شد، به گسست کامل ما در  1905پس از انقالب 

اوایل جنگ انجامید؛ یعنی زمانی که وجه شکاك 

پاورس، وجه انقالبی او را تمام و کمال کشته بود، و او 

در جبهۀ امپریالیسم آلمان ظاهر شد و بعدها به مشاور 

مان، ابرت، تبدیل بخش نخستین رئیس جمهور آلو الهام

  .شد

  تئوري انقالب مداوم

، بیش از یک »پیش از نهم ژانویه«من با آغاز از جزوة 

به . بار به تکامل و توجیه تئوري انقالب مداوم بازگشتم

خاطر اهمیتی که این تئوري بعدها در تکامل 

به دست آورد،  ]لنین[ایدئولوژیک قهرمان این بیوگرافی

لب نقل قول هاي دقیقی از ضروري است که آن را در قا

  :خود در این جا ارائه کنم 1906-1905آثار 

هستۀ جمعیت یک شهر مدرن، دست کم در شهرهایی «

با اهمیت اقتصادي و سیاسی، متشکل از طبقه اي به 

دقیقاً همین طبقه، که . شدت متمایز از مزدبگیران است

اساساً طی انقالب کبیر فرانسه ناشناخته بود، محکوم به 

در ... یفاي نقشی تعیین کننده در انقالب ماستا

کشوري که به لحاظ اقتصادي عقب مانده تر است، 

پرولتاریا ممکن است سریع تر از یک کشور سرمایه 

فرضِ وجود نوعی . داري پیشرفته به قدرت برسد

وابستگی خودکار دیکتاتوري پرولتاریا به نیروهاي 

است که از داوري تکنیکی و ذخایر یک کشور، یک پیش

و شدیداً ساده شده نشأت می  "اقتصادي"ماتریالیسم 
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چنین دیدگاهی هیچ وجه اشتراکی با مارکسیسم . گیرد

با وجود آن که نیروهاي مولد صنعتی در ایاالت ...  ندارد

متحده ده ها بار بیشتر از کشور ماست، نقش سیاسی 

پرولتاریاي روسیه، نفوذ آن بر سیاست کشور خود، و 

-نفوذ آتی آن بر سیاست جهانی، به شکل بی امکان

  .نظیري باالتر از نقش و اهمیت پرولتاریاي امریکا است

انقالب روسیه، مطابق با دیدگاه ما، شرایطی ایجاد 

و با پیروزي (خواهد کرد که طی آن قدرت می تواند 

به دستان پرولتاریا بیافتد، پیش از آن که ) بایدانقالب، 

سم بورژوایی فرصتی پیدا کنند سیاستمداران لیبرالی

نبوغ رندانۀ خود را در مدیریت امور تا به انتها آشکار 

بورژوازي روسیه دارد تمام مواضع انقالبی را به ... کنند

مجبور خواهد بود تا . پرولتاریا تسلیم و واگذار می کند

به همین شکل، رهبري انقالبی دهقانان را هم واگذار 

چون یک براي دهقانان هم پرولتاریا در قدرت،. کند

پرولتاریا با متکی کردن ... طبقۀ منجی ظاهر خواهد شد

خود بر دهقانان، تمام نیروهاي خود را به صحنه خواهد 

آورد تا سطح فرهنگی روستاها را افزایش دهد و آگاهی 

اما شاید خود . سیاسی را در درون دهقانان تکامل بدهد

جایگاه آن را اشغال  دهقانان به پرولتاریا نزدیک شوند و

کل تجربۀ تاریخ بر ضد این . کنند؟ این ناممکن است

فرض است و نشان می دهد که دهقانان کامالً ناتوان از 

از آن چه ... ایفاي یک نقش سیاسی مستقل هستند

دیکتاتوري "گفته شد، روشن است که ما چگونه ایدة 

جان کالم . را درنظر می گیریم "پرولتاریا و دهقانان

موضوع، این نیست که آیا آن را در سطح تئوري قابل 

پذیرش درنظر می گیریم یا خیر، این که آیا این شکل 

ما . می دانیم یا خیر "مطلوب"از همکاري سیاسی را

کم در دست -چنین چیزي را غیرقابل تحقق می دانیم

  ».مفهوم مستقیم و بالواسطۀ آن

ا که تر گفته شد نشان می دهد این ادعآن چه پیش

از انقالب بورژوا دمکراتیک «بینش ارائه شده در این جا، 

تا چه حد نادرست است؛ ادعایی که بعدها » جهش کرده

مبارزه «من در آن موقع نوشتم که . بی وقفه تکرار شد

براي بازسازي دمکراتیک روسیه، تمام و کمال از دل 

سرمایه داري بیرون آمده، با نیروهایی که بر مبناي 

مستقیماً و داري شکل گرفته، هدایت می شود و سرمایه 

، دارد علیه موانع فئودال ها و سرف ها در وهلۀ نخست

در مسیر انکشاف جامعۀ سرمایه داري، هدف گرفته می 

دقیقاً چه نیروها : با این حال پرسش این بود که.  »شود

  و روش هایی قادر به حذف این موانع هستند؟

قالب ما در اهداف عینی ما شاید با گفتن این که ان«

 بورژواییخود و در نتیجه در نتایج اجتناب ناپذیر خود 

است، حد و مرزي در برابر همۀ پرسش هاي انقالب 

زمان چشمان خود را به تعیین کنیم، و می توانیم هم

روي این واقعیت که مأمور اصلی این انقالب بورژوایی، 

انقالب به پرولتاریست، و پرولتاریا به واسطۀ کل مسیر 

شما می ... سوي قدرت هل داده خواهد شد، ببندیم

توانید خود را با این ذهنیت آرام کنید که شرایط 

اجتماعی هنوز براي یک اقتصاد سوسیالیستی بالغ 

درنگ این واقعیت را نادیده بگیرید که و بی - نیست

گیري، ناگزیر به خاطر کل پرولتاریا به محض قدرت

ار به معرفی اقتصادي می شود منطق وضعیت خود، واد

وقتی نمایندگان پرولتاریا، ... که دولت آن را می گرداند

نه به عنوان گروگان هاي درمانده که به عنوان قدرت 

حاکم، وارد حکومت می شوند، درست به دلیل همین 
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امر  مرز بین برنامۀ حداقل و حداکثر را نابود خواهند 

ور روز قرار اشتراکی کردن را در دستکرد،  یعنی 

این که پرولتاریا در چه نقطه اي در این . خواهند داد

جهت متوقف خواهد شد، به مناسبات نیروها بستگی 

خواهد داشت، و نه به هیچ وجه به تمایالت اولیۀ حزب 

  .پرولتاریا

اما اکنون خیلی زود نیست که این پرسش را طرح 

ابر آیا دیکتاتوري پرولتاریا ناگزیر باید در بر: کنیم

چارچوب انقالب بورژوازي خرد شود؟ و یا نه، باید بر 

، چشم انداز تحقق جهاناساس موقعیت تاریخی موجود 

پیروزي را پس از خرد کردن محدودیت هاي این 

یک چیز را می توان با قطعیت ... چارچوب، بنگرد؟ 

بدون حمایت مستقیم دولتی از سوي پرولتاریاي : گفت

نمی تواند در قدرت باقی بماند  اروپا، طبقۀ کارگر روسیه

و نمی تواند حاکمیت موقت خود را به یک دیکتاتوري 

  »...سوسیالیستی بلندمدت تبدیل کند

بینی با این حال، از این گفته به هیچ وجه یک پیش

  :بدبینانه به دنبال نمی آید

رهایی سیاسی به رهبري طبقۀ کارگر روسیه، این «

سابقه اي باال می برد، رهبر را به قله هاي تاریخی بی

نیروها و ذخایر عظیمی را در دستانش قرار می دهد، و  

آن را به مبتکر انحالل جهانی سرمایه داري تبدیل می 

شرط هاي عینی کند که تاریخ براي آن تمامی پیش

  .»الزم را خلق کرده است

در این ارتباط که سوسیال دمکراسی بین المللی تا چه 

یفۀ انقالبی خود خواهد بود، در حد قادر به تحقق وظ

  :نوشتم 1906سال 

ترین به خصوص قوي  -احزاب سوسیالیست اروپایی

هر یک  - حزب در میان آن ها یعنی حزب آلمان

محافظه کاري خود را بسط داده اند، محافظه کاري اي 

که متناسب با اندازة توده هاي متمایل به سوسیالیسم و 

. تر می شودوده ها، قويکارایی سازمان و انضباط این ت

به همین خاطر، به عنوان سازمانی که تجسم تجربۀ 

سیاسی پرولتاریاست احتماالً در لحظه اي معین به 

مانعی مستقیم در مسیر مبارزة آشکار میان کارگران و 

  »...ارتجاعِ بورژوازي تبدیل می شود

با این حال من از تحلیل خود با این اطمینان نتیجه 

تري به سوي تر و بیشوده هاي بیشت«گرفتم که 

انقالب شرق، «و این که » سوسیالیسم حرکت می کنند

پرولتاریاي غرب را به ایده آلیسم انقالبی آغشته و  در 

آن این شوق را ایجاد می کند که با دشمن خود به 

  ».سخن بگوید "روسی"

  بندي سه دیدگاهجمع

نبال نارودنیکیسم، به د. بندي کنیماجازه دهید جمع

، از توهمات نسبت به راه هاي مطلقاً روسی )1(اسالوفیلیا

انکشاف نشأت گرفت و سرمایه داري و جمهوري 

مارکسیسم پلخانف، بر این . دمکراتیک را نادیده پنداشت

تمرکز داشت که هویت مسیر تاریخی روسیه را در 

برنامه . سطح تئوري بر مسیر تاریخی غرب تطبیق دهد

جه گرفته شد، خصوصیات کامالً واقعی اي که از این نتی

و نه به هیچ وجه رازآلود ساختار اجتماعی روسیه و 

رویکرد منشویکی . انکشاف انقالبی آن را نادیده گرفت

نسبت به انقالب را، با حذف پوسته ها و انحرافات فردي 

پیروزي انقالب بورژوایی : آن، می توان به این تقلیل داد
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بورژوازي لیبرال قابل تصور روسیه، تنها تحت رهبري 

سپس . است و باید قدرت را به این دومی تفویض کند

رژیم دمکراتیک به پرولتاریاي روس اجازه خواهد داد که 

- خود را مسیر مبارزه براي سوسیالیسم، با موفقیتی بی

  .تر خود در غرب برساندنظیر تاکنون، به برادران قدیمی

به این شکل بیان انداز لنین می تواند مختصراً چشم

بورژوازي دیرهنگام روسیه، قادر به رهبري انقالب : شود

پیروزي کامل انقالب به واسطۀ . خود تا به آخر نیست

کشور را از  » دیکتاتوري دمکراتیک پرولتاریا و دهقانان«

عقاید قرون وسطایی پاك می کند، به انکشاف سرمایه 

د داري روسیه ضرب آهنگ انکشاف امریکا را خواه

بخشید، پرولتاریا را در شهر و روستا تقویت خواهد کرد، 

و فرصت هاي گسترده اي را به سوي مبارزه در راه 

از سوي دیگر،  پیروزي . سوسیالیسم خواهد گشود

انقالب روسیه، یک تکان قدرتمند براي انقالب 

سوسیالیستی در غرب خواهد بود و همین دومی نه 

گشت به عقب محافظت فقط از روسیه در برابر خطر باز

خواهد کرد، که همین طور به پرولتاریاي روسیه اجازه 

خواهد داد که طی بازة تاریخی نسبتاً کوتاهی به تسخیر 

  .قدرت دست یابد

-چشم انداز انقالب مداوم می تواند به این شکل جمع

پیروزي کامل انقالب دمکراتیک در روسیه، : بندي شود

یکتاتوري پرولتاریا قابل تصور نیست، مگر به شکل د

دیکتاتوري پرولتاریا، که ناگزیر .  متکی بر دهقانان

وظایف نه فقط دمکراتیک که سوسیالیستی را در دستور 

روز قرار خواهد داد، در عین حال تکان نیرومندي به 

تنها  پیروزي .  انقالب سوسیالیستی جهانی خواهد داد

بازگشت پرولتاریا در غرب است که از روسیه در برابر 

بورژوازي محافظت و امکان نتیجه گیري ساختمان 

  .سوسیالیستی را تضمین خواهد کرد

بندي هاي موجز، از یک سو تجانس دو این فرمول

ناپذیر خود با چشم انداز بینش آخر در تضاد آشتی

و از سوي دیگر تفاوت ماهوي  ،منشویکی را- لیبرال

تماعی شدید آن ها با یک دیگر بر سر مسألۀ خصلت اج

را که قرار بود از دل انقالب » دیکتاتوري«و وظایف 

اعتراضی . بیرون آید،  با شفافیت یکسان آشکار می کند

که اغلب از سوي تئوریسین هاي فعلی مسکو با این 

مضمون تکرار می شود که برنامۀ دیکتاتوري پرولتاریا 

بود، کامالً خالی از محتوا » زودرس« 1905در سال 

تجربی، برنامۀ دیکتاتوري دمکراتیک از نظر . است

» زودرس«پرولتاریا و دهقانان نشان داد که به یک سان 

مناسبات نامساعد نیروها در برهۀ  نخستین . است

انقالب،  نه دیکتاتوري پرولتاریا به معناي دقیق کلمه، 

. اعم را ناممکن ساخت روکه پیروزي خود انقالب به ط

انقالبی از امید به یک در این میان، تمامی گرایش هاي 

پیروزي کامل سرچشمه گرفتند؛ بدون چنین امیدي، 

تفاوت . یک مبارزة انقالبی نامحدود ناممکن خواهد بود

ها، بر سر چشم اندازهاي عمومی انقالب و استراتژي  

چشم انداز منشویسم از اساس نادرست . ناشی از آن بود

راي پرولتاریا این استراتژي، مسیر کامالً متفاوتی را ب: بود

جهت : چشم انداز بلشویسم کامل نبود .ترسیم می کرد

عمومی مبارزه را به درستی بیان می کرد، اما خصلت 

نارسایی چشم . مراحل آن را نادرست توصیف می نمود

آشکار نشد، تنها به این  1905انداز بلشویسم در سال 

اما در آغاز . تري نیافتدلیل که خود انقالب توسعۀ بیش

، لنین وادار شد در نبردي مستقیم با 1917ال س
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  .ترین کادرهاي حزب، چشم انداز را تغییر بدهدقدیمی

د وانمود کند که به وانبینی سیاسی نمی تیک پیش

همین کفایت .  بنی نجومی دقیق استاندازة یک پیش

می کند که اشاره اي صحیح به خط کلی انکشاف داشته 

واقعی رویدادها که خط یابی در مسیر باشد و به جهت

اصلی آن ناگزیر یا به چپ چرخش می کند یا به راست، 

از این نظر، عدم تصدیق این واقعیت که . یاري رساند

مفهوم انقالب مداوم به طور کامل آموزن تاریخ را پشت 

در سال نخست رژیم شوروي، . سرگذاشته، ناممکن است

قعیت هیچ کسی این را انکار نمی کرد؛ برعکس، این وا

اما . در شماري از نشریات رسمی با تأیید رو به رو شد

وقتی ارتجاع بوروکراتیک بر قله هاي آرام و استوار 

اکتبر پا به عرصه گذاشت،  ]انقالب[جامعۀ شوروي علیه

از همان بدایت امر علیه این تئوري هدف گرفته شد که 

تر از هر تئوري دیگري نخستین انقالب پرولتري کامل

خ را منعکس و در عین حال به روشنی خصلت در تاری

بنابراین با . ناکامل، محدود و جزئی آن را آشکار می کرد

بیزاري تمام، تئوري سوسیالیسم در یک کشور، دگم 

  .اصلی استالینیسم را خلق کرد

  1939تابستان 

، جنبشی روشنفکرانه از )Slavophilia(اسالوفیلیا ) 1(

امپراتوري روسیه،  قرن نوزدهم بود که درنظر داشت

مطابق با ارزش ها و عرف هاي تاریخ اولیۀ آن تکامل 

طرفداران این جنبش، اساساً مخالف با نفوذ و . پیدا کند

جنبش هاي . تأثیرات اروپاي غربی در روسیه بودند

مشابهی نیز در لهستان، مجارستان و یونان وجود 

بسته به بستر تاریخی، این جنبش را می توان . داشت

  م-، یعنی ترس از فرهنگ اسالوها، نامید»سالوفوبیاا«

  نقش من در انقالب اکتبر

  )1930(لئون تروتسکی 

  م نوبختاآر: برگردان

، به »موقعیت واقعی در روسیه«متن زیر، فصلی از 

تروتسکی است که به تحریفات تاریخ . د. قلم رفیق ل

این . انقالب روسیه از سوي رژیم استالین می پردازد

اکنون به دلیل برگزاري جشن بنیانگذاري ارتش فصل 

ترجمه، شامل . سرخ، از جذابیتی خاص برخوردار است

  .است» مکس ایستمن«توضیحات، از 

***  

در ارتباط با شرکت من در انقالب اکتبر، در یادداشت 

  :لنین می خوانید مجموعه آثاراز  14هاي جلد 

پس از آن که اکثریت شوراي پتروگراد به دست «

لشویک ها افتاد، تروتسکی به عنوان رئیس آن انتخاب ب

 25شد و در این مقام، به سازماندهی و رهبري شورش 

  )1(» اکتبر پرداخت

این که چه مقدار از این گفته درست و چه مقدار 

» دفترخانۀ تاریخ حزب«نادرست است را بگذارید که 

اگر نه دفترخانۀ کنونی، پس دفترخانۀ  - تصمیم بگیرد

رفیق استالین اخیراً به صراحت حقیقیت این گفته . آتی

  :بدین گونه که. را انکار کرده است

باید بگویم که رفیق تروتسکی هیچ نقش خاصی در «

شورش اکتبر ایفا نکرد و نمی توانست چنین کند، و این 

که او در مقام ریاست شوراي پتروگراد، صرفاً ارادة 

گام او را هدایت اتوریتۀ حزب را به انجام رساند که هر 
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  »می کرد

  :و به عالوه

رفیق تروتسکی هیچ نقش خاصی در حزب و یا در «

شورش اکتبر ایفا نکرد، و نمی توانست بکند، چرا که در 

  )2(» دورة اکتبر فرد نسبتاً جدیدي در حزب ما بود

استالین وقتی این شهادت را می داد، آن چه را که 

ود، به گفته ب 1918خودش در روز ششم نوامبر 

فراموشی رسید؛ یعنی در نخستین سالگرد انقالب و 

زمانی که حقایق و رویدادها هنوز در ذهن همه زنده 

بود، حتی آن زمان هم استالین این اقدام را نسبت به 

من آغاز کرده بود که اآلن به چنین مقیاس بزرگی 

اما سپس مجبور شد که آن را با احتیاط و . رسانده است

. یش تري از آن چه امروز هست پیش ببردتزویر بسیار ب

زیر  )3( پراودادر این جا آن چه را که او آن موقع در 

نوشته » نقش برجسته ترین رهبران حزب«عنوان 

  :بود، آمده است

تمام کار سازماندهی عملی شورش، تحت رهبري بی «

واسطۀ رئیس شوراي پتروگراد، رفیق تروتسکی، هدایت 

عالم کرد که حرکت سریع می توان با قطعیت ا. شد

به جانب شورا، و اجراي  ]پادگان پتروگراد[گاریسون 

متهورانۀ کار کمیتۀ انقالبی نظامی، حزب اصوالً و بیش 

  »از همه به رفیق تروتسکی مدیون است

این کلمات به هیچ وجه به قصد اغراق تحسین آمیز به 

برعکس، هدف استالین در آن زمان کامالً  -زبان نیامد

آن کلمات  -وت بود، اما زیاد به آن نخواهم پرداختمتفا

امروز واقعاً فوق العاده هستند، چرا که از دهان استالین 

  .خارج می شوند

فرد صادق، این مزیت را : مدت ها پیش گفته می شد

دارد که حتی با حافظۀ بد هرگز به تناقض با خودش 

اما فرد عهدشکن، بی وجدان و ناصادق . برنمی خورد

ه مجبور است آن چه در گذشته گفته است را به همیش

  .یاد داشته باشد تا بلکه خودش شرمسار نکند

رفیق استالین، با یاري امثال یاروسالفسکی، در تالش 

براي ساخت تاریخی جدید از سازماندهی شورش اکتبر 

است، آن هم بر مبناي این امر که حزب در آن موقع 

ایجاد » ی شورشمرکز عملی براي رهبري تشکیالت«یک 

کرده بود و کاشف به عمل می آید که تروتسکی عضو 

همین . لنین هم عضو آن کمیته نبود. آن نبوده است

واقعیت به تنهایی نشان می دهد که کمیته از نظر 

به هیچ رو . تشکیالتی، تنها یک اهمیت فرعی داشت

امروز افسانه بافی دربارة این . نقش مستقلی ایفا نکرد

ین دلیل ساده صورت می گیرد که استالین کمیته به ا

: این ها فهرست اعضا هستند. عضو آن بوده است

. »سوردلوف، استالین، دزرژینسکی، بابنوف، اوریتسکی«

هرچند کند و کاو در این مزخرفات ناخوشایند است، 

ولی براي من ضروري به نظر می رسد که به عنوان یک 

دیک در شرکت کننده و شاهد به اندازة کافی نز

  :رویدادهاي آن زمان، موارد ذیل را گواهی کنم

سوردلوف . نقش لنین البته نیازي به روشن سازي ندارد

را اغلب مالقات می کردم و به او براي مشورت و به 

رفیق . دیگران براي کمک به خودم رجوع می کردم

کامنف که به خوبی شناخته شده است، جایگاه خاصی 

رست بودن آن را خودش از را اشغال می کرد که ناد

، با این وجود فعال ترین )4(مدت ها قبل فهمیده است 
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شب . نفش را در رویدادهاي انقالب به عهده گرفت

سرنوشت ساز بیست و پنجم تا بیست و ششم، کامنف و 

من همراه با هم در مقر کمیتۀ انقالبی نظامی گذراندیم، 

ا را به پرسش ها پاسخ می دادیم و با تلفن فرمان ه

اما هرچه قدر هم به ذهنم فشار بیاورم . صادر می کردیم

نمی توانم به این پرسش پاسخ بدهم که در آن روزهاي 

هرگز یک بار هم . سرنوشت ساز، نقش استالین چه بود

او . نشد که من براي همکاري یا مشورت نزد او بروم

او هرگز یک . هرگز ذره اي ابتکار عمل به خرج نداد

این حقیقی . ي مستقل هم مطرح نکردطرح پیشنهاد

به سبک جدید، » مورخ مارکسیستی«است که هیچ 

  .نمی تواند تغییر بدهد

  یک ضمیمۀ تکمیلی

استالین و یاروسالفسکی، همان طور که در باال گفتم، 

طی ماه هاي اخیر تالش بسیاري را به هدر داده اند تا 

اثبات کنند که مرکز تشکیالتی ساخت حزب، شامل 

دلوف، استالین، بابنوف، اوریتسکی و دزرژینسکی، سور

استالین به هر . عمالً کل مسیر شورش را هدایت کرد

شکلی که می تواند بر این امر تأکید کرده که تروتسکی 

با بی دقتی !  اما افسوس. عضو آن مرکز نبوده است

نوامبر  2، پراودامحض مورخین استالین در روزنامۀ 

یک گزیدة  - ش نامۀ حاضریعنی پس از نگار - 1927

دقیق از گزارش کمیتۀ مرکزي براي شانزدهم تا بیست 

  :ظاهر شد 1917و نهم اکتبر 

کمیتۀ مرکزي، یک مرکز انقالبی نظامی با این اعضا «

سوردلوف، استالین، بابنوف، اوریتسکی و : ایجاد می کند

این مرکز قرار است جزئی سازنده از دزرژینسکی؛ 

  .»ی باشدکمیتۀ شوراي انقالب

کمیتۀ شوراي انقالبی، همان کمیتۀ انقالبی نظامی است 

هیچ ارگان . که از سوي شوراي پتروگراد ساخته شد

در . شورایی دیگري براي رهبري شورش وجود نداشت

نتیجه این پنج رفیق، که از سوي کمیتۀ مرکزي 

گماشته شده بودند، می بایست به عنوان مکمل به 

وارد شوند که » البی نظامیکمیتۀ انق«مجموعۀ همان 

این که . تروتسکی ریاست آن را بر عهده داشت

تروتسکی براي بار دوم به مجموعۀ سازمانی معرفی شود 

چه قدر ! که نقداً رئیس آن است، زائد به نظر می رسد

  !سخت است که تاریخ را پس از پایان آن تصحیح کنیم

  1927نوامبر  11

. ب اکتبر را نوشتم، طرحی مختصر از انقال»برست«در 

این کتاب در تیراژي عظیم به زبان هاي مختلف به زیر 

اما هیچ کسی به من نگفت که یک . چاپ رفت

یعنی این که در  -جاافتادگی آشکار در کتابم وجود دارد

کمیتۀ انقالبی «هیچ جا به رهبري اصلی شورش، 

، که استالین و بابنوف عضو آن بودند، اشاره »نظامی

اگر این قدر بد تاریخ شورش اکتبر را به یاد . نشده است

می آوردم، پس چرا هیچ کسی من را روشن نکرد؟ چرا 

کتاب من با معافیت از مجازات در کلیۀ مدارس حزبی 

  در سال نخست انقالب مطالعه می شد؟

، دفتر تشکیالتی حزب گمان می 1922حتی در سال 

 کرد که من تاریخ انقالب اکتبر را به حق خوب درك

  :این گواهی کوچک، اما شیوا است. کرده ام

  1922مه  24مسکو، 
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  به رفیق تروتسکی. 14302. شماره

گزیده اي از گزارش جلسۀ دفتر تشکیالتی کمیتۀ 

  . 21، شمارة 1922مه  22مرکزي به تاریخ 

رفیق یاکولف تا اول اکتیر تحت سردبیري رفیق 

بر تروتسکی کتابی درسی را پیرامون تاریخ انقالب اکت

  .تهیه کند

  . امضا، دبیر زیر شاخۀ بخش تبلیغات

و کتاب من دربارة انقالب . بود 1922این در ماه مه 

اکتبر که پیش از این زمان در نسخه هاي متعدد ظاهر 

شده بود، براي دفتر تشکیالتی که سرپرستش در آن 

موقع هنوز استالین بود، به خوبی شناخته شده بود، با 

التی این را ضروري دانست که این وجود دفتر تشکی

وظیفۀ ویرایش کتاب درسی انقالب اکتبر را به عهدة 

چه طور این اتفاق می افتد؟ به این جهت . من بگذارد

رخ می دهد که درست پس از بسته شدن همیشگی 

چشمان لنین، چشمان استالین و استالینیست ها به 

  .گشوده شد» تروتسکیسم«روي 

 

  :توضیحات

  482صفحۀ ) 1(

دربارة تروتسکی، تروتسکیسم یا استالین، . ژ) 2(

  69- 68، صفحات لنینیسم

  241شمارة ) 3(

این اشاره اي مالیم به این واقعیت است که کامنف ) 4(

و زینوویف با تسخیر قدرت در اکتبر مخالفت کردند، 

مذاکراتی علیه آن با منشویک ها ترتیب دادند، و حتی 

قطعنامل سرّي کمیتۀ  در یک روزنامۀ غیز بلشویکی نیز

. مرکزي بلشویک را که خواهان شورش بود، افشا کردند

 »وقتی لنین مرد«لنین در نامه اي طوالنی که من در 

سرباز «، »اعتصاب شکن«، »خائن«چاپ کردم، آن ها را 

  .و غیره خطاب کرد» فراري

زینوویف متعاقباً اعالم کرد که دو تا از بزرگ ترین 

یکی همین مخالفت با لنین در اشتباهات زندگی وي، 

و دیگر وخالف او با تروتسکی در سال  1917سال 

من از اکنون تا مدت ها با تروتسکی «: بوده است 1924

این دو سال پیش بود، و او از آن موقع . »کار می کنم

مجدداً موضع خود را ترك کرده و مشغول نوشتن 

 - مقاالت ضد تروتسکیستی به دستور استالین است

  جمهتر
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  در آستانۀ یک انقالب

  )1917ژانویۀ (

  لئون تروتسکی

  آرام نوبخت: برگردان

  

نگاشته شد، یعنی  1917مارس  18این مقاله در تاریخ 

زمانی که نخستین اخبار ناآرامی در پتروگراد به 

  .نیویورك رسیده بود

  

سخن می  1905خیابان هاي پتروگراد، به زبانِ سال 

نند دورة جنگ روسیه و ژاپن، توده ها درست ما. گویند

درست مانند سال . خواهان نان، صلح، و آزادي هستند

، اتوموبیل ها در خیابان از حرکت ایستاده اند و 1905

کارگران می گذارند . روزنامه اي به چشم نمی خورد

بخار از دیگ هاي بخار برخیزد، نیمکت هاي خود را 

حکومت، قزاق . زندترك می کنند و به خیابان ها می ری

، همان دو 1905درست مانند سال . ها را بسیج می کند

: قدرت در خیابان با یک دیگر رو در رو می شوند

  .کارگران انقالبی و ارتش تزار

این البته . نبود نان، جرقه هاي جنبش را روشن کرد

در تمامی کشورهاي متخاصم، . یک علت تصادفی نیست

رین دلیل نارضایتی و خشم نبود نان، فوري ترین و حادت

کل جنون جنگ از این زاویه براي . در میان توده هاست

تولید مایحتاج از این رو ناممکن : آن ها فاش می شود

  .است که باید ابزار مرگ را تولید کرد

با این حال، تالش هاي نهادهاي خبري نیمه رسمی 

روسی براي توضیح جنبش با کمبود موقت -انگلیسی

یا نابودي حمل و نقل به دلیل طوفان هاي  مواد غذایی،

برف، مضحک ترین شکل استفاده از سیاست کسانی 

. چون کبک سر خود را زیر برف می کننداست که هم

کارگران به خاطر طوفان هایی که موقتاً ارسال مواد 

غذایی را مختل کرده نیست که کارخانه و اتومبیل هاي 

وقف می کنند و خیابان و چاپخانه ها را تعطیل و مت

  .براي رویارویی مستقیم با تزار به خیابان ها می ریزند

بسیاري در میان صفوف . مردم حافظۀ کوتاه مدتی دارند

خود ما فراموش کرده اند که جنگ، روسیه را در 

پس از . وضعیت جوش و خوش نیرومند انقالبی یافت

، پرولتاریا به 1911تا  1908بهت سنگین سال هاي 

م ها خود را در سال هاي بعدي رفاه صنعتی تدریج زخ

التیام بخشید؛ کشتار اعتصاب کنندگان در رودخانۀ لنا 

، انرژي انقالبی توده هاي پرولتر را بیدار 1912در آوریل 

در سال . یک سلسله اعتصابات از پی آن آمد. کرد

منتهی به جنگ جهانی، موج اعتصاب هاي اقتصادي و 

، »پوانکاره«وقتی . بود 1905سیاسی، مشابه اعتصابات 

به  1914رئیس جمهور جمهوري فرانسه، در تابستان 

تا آشکارا با تزار بر سر چگونگی آزادي (پتروگراد آمد 

، پرولتاریاي روسیه )ملل کوچک تر و ضعیف بحث کند

در مرحلۀ تنش انقالبی فوق العاده اي بود، و رئیس 

در  جمهور جمهوري فرانسه می توانست با چشمان خود

پایتخت دوستش، تزار، ببیند که چگونه نخستین 

سنگرهاي دومین انقالب روسیه درحال ساخته شدن 

  . هستند

ما تکرار آن چه . جنگ، مانع موج روبه صود انقالبی شد
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که ده سال پیش رخ داد را در جنگ روسیه و ژاپن 

، 1903پس از اعتصابات طوفانی سال . شاهد بوده ایم

تقریباً ناشکسته به دنبال آمده  سالی از سکوت سیاسی

براي . ، نخستین سال جنگ1904بود، یعنی سال 

کارگران پترزبورگ دوازده ماه وقت گرفت که جهت 

خود را در جنگ بازبیابند و با مطالبات و اعتراضاتشان 

، در واقع به نوعی 1905ژانویۀ  9. به خیابان ها بریزند

  .آغاز رسمی نخستین انقالب ما بود

. نونی، وسیع تر از جنگ روسیه و ژاپن استجنگ ک

دفاع از «میلیون ها سرباز از سوي حکومت براي 

صفوف پرولتاریا به . بسیج شده اند» سرزمین پدري

از سوي دیگر، . همین دلیل غیرمتشکل شده است

عناصر پیشروتر پرولتاریا مجبور بودند که در ذهن خود 

و شوند و آن با پرسش هایی در ابعاد بی سابقه رو به ر

علت جنگ چیست؟ آیا پرولتاریا باید : ها را بسنجند

را بپذیرد؟ تاکتیک » دفاع از سرزمین پدري«مفهوم 

  هاي طبقۀ کارگر در دورة جنگ چه باید باشد؟

در این بین، تزاریسم و متحدین آن، گروه هاي باالتر 

نجیب زادگان و بورژوازي، در طول دورة جنگ کامالً 

ماهیت چپاول  -د را افشا کرده بودندماهیت حقیقی خو

گران جانی که حرص بی حد و مرز ، آن ها را کور و  

ولع براي پیروزي باند . فقدان استعداد، فلج ساخته بود

حاکم، تا به حدي رشد کرد که مردم رفته رفته ناتوانایی 

کامل آن را براي حل ابتدایی ترین مسائل جنگ، 

هم زمان، . تندصنعت و تدارکات دورة جنگ دریاف

فالکت مردم رشد کرد، عمیق تر شد و بیش از پیش رو 

این یک نتیجۀ طبیعی جنگ بود  - به وخامت گذاشت

که هرج و مرج جنایتکارانۀ تزاریسم روسیه چندین برابر 

  .کرده بود

در زیر پوست توده هاي عظیم، در میان مردمی که 

شاید هرگز یک کلمه تبلیغات به گوششان نرسیده، یک 

  .ناخوشنودي ژرف زیر فشار رویدادها انباشته شد

در همین بین، پیشروترین صفوف پرولتاریا، هضم کردن 

پرولتاریاي . رویدادهاي جدید را به پایان می رساندند

سوسیالیست روسیه، پس از شوك سقوط ناسیونالیسمِ 

، از راه رسید، و به این »بین الملل«تأثیرگذارترین بخش 

ران جدید، نه توقف ما، که افزایش نتیجه رسید که دو

  .مبارزة انقالبی مان را طلب می کند

رویدادهاي کنونی در پتروگراد و مسکو، نتیجۀ این 

  .فعالیت مقدماتی داخلی است

یک حکومت غیرمتشکل، ازهم گسیخته و به خطر 

افتاده در باال؛ یک ارتش کامالً مأیوس؛ نارضایتی، عدم 

ات مالک؛ ناخشنودي اطمینان و ترس در میان طبق

عمیق در بین توده ها؛ پرولتاریایی که به لحاظ کمی 

نیرومندتر از هر زمان دیگري بود، در آتش رویدادها 

همۀ این ها، این گفته را تأیید می کند . آبدیده شده بود

بیایید . که ما شاهد آغاز دومین انقالب روسیه هستیم

کنندگان در امید داشته باشیم که بسیاري از ما، شرکت 

  .این انقالب خواهیم بود
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  درس هاي اکتبر

  لئون تروسکی

 1935نوامبر 

  آرام نوبخت: برگردان

ترین آمادگی، پیشنهاد فرد زلر را براي تهیۀ من با بیش

مقاله اي به مناسبت هجدهمین سالگرد پیروزي اکتبر 

درست است، . می پذیرم» انقالب«براي نشریۀ 

نیست؛ در تالش است » بزرگ« روزنامۀیک » انقالب«

بوروکرات هاي رده باال احتماالً به . شود هفته نامهکه 

. شکلی تحقیرآمیز ما را به این دلیل دست می اندازند

اما من بارها در این موقعیت بوده ام که ببینیم چگونه 

زیر » نیرومند«با مطبوعات » نیرومند«سازمان هاي 

گونه از سوي ضرب رویدادها با خاك یکسان شدند و چ

دیگر سازمان هاي کوچک با مطبوعاتی ضعیف به لحاظ 

. فنی، طی مدتی کوتاه به نیروهایی تاریخی بدل گشتند

بیایید سفت و سخت امید داشته باشیم که دقیقاً این 

سرنوشت آخر انتظار مطبوعات و سازمان شما را می 

  .کشد

ترین بحران ، روسیه درحال عبور از عظیم1917سال 

با این حال، به گواه تمامی درس هاي . عی بوداجتما

تاریخ، می توان با قطعیت گفت که اگر حزب بلشویکی 

وجود نداشت، این انرژي انقالبی بی اندازة توده ها به 

گاه به هدر رفته و ثمر در انفجارهایی گاه و بیشکلی بی

تحوالت بزرگ، به بدترین دیکتاتوري ضد انقالبی ختم 

ارزة طبقاتی، محرکۀ اصلی تاریخ است، مب. گردیده بود

یک حزب ، برنامۀ صحیحمحرکه اي که به یک 

نیاز  یک رهبري قابل اعتماد و باجسارت، و راسخ

نه به قهرمانان خانه نشین و بند و تبصره هاي  -دارد

. پارلمانی، بلکه به انقالبیونی که آماده اند تا به آخر بروند

  .این است درس اصلی انقالب اکتبر

با این حال باید به یاد داشته باشیم که در آغاز سال 

، حزب بلشویک تنها شماري ناچیز از زحمتکشان 1917

جناح بلشویک نه فقط در شوراهاي . را رهبري می کرد

 1سربازان، که همین طور در شوراهاي کارگري عموماً 

درصد را تشکیل می  5درصد، و در بهترین حالت  2تا 

منشویک ها (کراسی خرده بورژوایی احزاب اصلی دم. داد

درصد  95کم ، دست)و به اصطالح سوسیال رِولوسیونرها

از کارگران، سربازان و دهقانانِ درگیر در مبارزه را به 

رهبران این احزب، بلشویک ها را . دنبال خود داشتند

عوامل قیصرِ ... نخست فرقه گرا خطاب کردند و سپس

تمام توجه ! ه گرا نبودنداما نه، بلشویک ها فرق. آلمان

بود، و آن هم نه الیۀ باالیی آن  آن ها متوجه توده ها

ها، که میلیون ها و ده ها میلیون نفر از پایین ترین و 

گرا ترین مردمی که یاوه گویان پارلماندیدهستم

بلشویک ها دقیقاً به منظور . شان کرده بودندفراموش

ر و روستا، رهبري پرولترها و نیمه پرولترهاي شه

ضروري دانستند که خود را سریعاً از کلیۀ جناح ها و 

بندي هاي بورژوازي متمایز سازند و نقطۀ شروع گروه

هاي دروغینی بود که »سوسیالیست«این تمایز، از آن 

  .در واقعیت امر عوامل بورژوازي هستند

جزء اصلی آن ایدئولوژي است که  پرستیمیهن

دیدگان را ی طبقاتی ستمبورژوازي به واسطه اش آگاه

مسموم و ارادة انقالبی آن ها را فلج می سازد، چرا که 

است » ملت«پرستی به معناي انقیاد پرولتاریا به میهن
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منشویک ها و . که بورژوازي با دو پا روي آن لم می دهد

تا زمان : پرست بودندسوسیال رولوسیونرها میهن

از فوریه، سرنگونی فوریه، به طور نیمه پنهان؛ پس 

اکنون ما یک «: آن ها می گفتند. آشکار و گستاخ

جمهوري داریم، آزادترین جمهوري در جهان؛ حتی 

سربازان ما در درون شوراها سازمان یافته اند؛ ما باید از 

. »این جمهوري در برابر میلیتاریسم آلمان دفاع کنیم

مسأله این نیست که «: بلشویک ها پاسخ می دادند

ه دمکراتیک ترین جمهوري است؛ بلکه جمهوري روسی

این دمکراسی سیاسی سطحی ممکن هست همین فردا 

با خاك یکسان شود، چرا که بر بنیان سرمایه داري 

مادام که که زحمتکشان تحت دیکتاتوري . تکیه دارد

داران و سرمایه داران خود سلب پرولتاریا از زمین

اي دوست مالکیت نکنند و معاهدات غارتگرانه با دولت ه

را پاره نکنند، ما نمی توانیم روسیه را سرزمین پدري 

خود بدانیم و نمی توانیم دفاع از آن را به عهده 

اگر این طور «. حریفان ما به خشم آمدند. »بگیریم

-است، شما نه فقط فرقه گرا هستید، که عوامل هوهن

شما به دمکراسی هاي روسیه، ! تسولرن هم هستید

اما قدرت » !امریکا خیانت می کنید فرانسه، انگستان و

بلشویسم در توانایی آن به تمسخر سفسطه هاي 

هاي بزدلی نهفته بود که خود را »دمکرات«

سوسیالیست می نامیدند، اما در واقع در برابر مالکیت 

  .سرمایه داري زانو می زدند

داوران این جدال، توده هاي زحمتکش بودند؛ هر چه 

تر به تر و بیشا نیز بیشزمان می گذشت، رأي آن ه

و جاي تعجبی هم . نفع بلشویک ها متمایل می شد

در آن مقطع، شوراها تمامی پرولترها، سربازان و . ندارد

توده هاي دهقان را که براي مبارزه بیدار شده بودند و 

سرنوشت کشور به آنان وابسته بود، گرد خود به صف 

منشویک ها و سوسیال » جبهۀ واحد«. درآورد

رولوسیونرها بر شوراها تسلط داشت و عمالً قدرت را به 

بورژوازي به لحاظ سیاسی تماماً فلج . دست گرفته بود

شده بود، چرا که ده میلیون سرباز خسته از جنگ، 

اما . کامالً مسلح در جبهۀ کارگران و دهقانان ایستادند

اکثر ما را از آن می » جبهۀ واحد«آن چه که رهبران 

آن ها » هل دادن«بورژوازي بود و » رم دادن«ترساندند، 

جبهۀ واحد جرأت نکرد که به جنگ . به سوي ارتجاع

امپریالیستی یا بانک ها یا مالیکت فئودالی بر زمین یا 

تنها وقت کُشت و . مغازه ها و کارخانجات نزدیک بشود

عباراتی کلی گفت، درحالی که توده ها کاسۀ صبرشان 

منشویک ها و سوسیال : نحتی بیش از ای. لبریز شد

رولوسیونرها مستقیماً قدرت را به حزب کادت تفویض 

کردند، حزبی که زحمتکشان طرد کرده و از آن انزجار 

کادت ها نمایندة یک حزب بورژوایی . داشتند

امپریالیستی بودند، حزبی که خود را بر اقشار فوقانی 

متکی کرده بود، اما در تمامی مسائل » طبقات متوسط«

. باقی می ماند» لیبرال«نیادي، سرسپردة منافع مالکان ب

اگر راضی می شوید می توان کادت ها را با رادیکال 

هاي فرانسه قیاس کرد؛ همان پایۀ اجتماعی، یعنی 

؛ همان آرام کردن و به خواب بردن »طبقات متوسط«

توده ها با عبارات پوچ و توخالی؛ و همان خدمات 

کادت ها، درست مانند . لیسمصادقانه به منافع امپریا

جناح : رادیکال ها، جناج چپ و راست خود را داشتند

چپ، براي سردرگم کردن مردم؛ و جناح راست براي 

منشویک ها و سوسیال . »جدي«اتخاذ سیاست هاي 

دمکرات ها امیدوار بودند که حمایت طبقات متوسط را 
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از طریق اتحاد با کادت ها، یعنی با استثمارگران و 

سوسیال . بازان طبقات متوسط، به دست آورندغلد

  .پاتریوت ها بدین نحو سند مرگ خود را امضا کردند

رهبران منشویک ها و سوسیال رولوسیونرها، داوطلبانه 

با بستن خود به ارابۀ بورژوازي، در تالش بودند که 

زحمتکشان را به موکول کردن سلب مالکیت از مالکان 

به مردن در جبهه براي ... این بینبه آینده وادارند و در 

فرصت . ؛ یعنی براي منافع همین بورژوازي»دمکراسی«

طلبان، طوطی وار در نشست هاي بی شمار خود تکرار 

ما نباید کادت ها را به اردوگاه ارتجاع هل «می کردند 

اما توده ها نمی توانستند و نمی خواستند آن . »دهیم

د خود را به جبهۀ واحد آن ها تمام اعتما. ها را بفهمند

منشویک ها و سوسیال رولوسیونرها دادند و آماده بودند 

که هر زمان با سالح در دستان خود از آن در برابر 

اما در این میان، احزاب جبهۀ . بورژوازي دفاع کنند

واحد پس از به دست آوردن اعتماد مردم، حزب 

ن بورژوایی را به قدرت فراخواندند و در پشت آن پنها

توده هاي انقالبی که به خروش آمده اند، هرگز . شدند

نخست کارگران . ترس و خیانت را نمی بخشند

پتروگراد، و پس از آن ها پرولتاریاي کل کشور؛ پس از 

پرولتاریا، سربازان؛ پس از سربازان، دهقانان، یک به یک 

. بنا به تجربه متقاعد شدند که حق با بلشویک ها بود

فرقه «ها چند ما،ه شمار اندکی از آن بنابراین طی تن

عوامل «و » دسیسه چینان«، »ماجراجویان«، »گرایان

و غیره و غیره، خود را به حزب رهبري » تسولرنهوهن

. کنندة میلیون ها نفر از مردم بیدارشده تبدیل کردند

وفاداري به برنامۀ انقالبی، خصومت آشتی ناپذیر با 

پاتریوت ها،  بورژوازي، گسست قاطع از سوسیال

این ها . اعتماد عمیق به نیروي انقالبی توده ها

  .هستند درس هاي اصلی اکتبر

کل مطبوعات، از جمله روزنامه هاي منشویک ها و 

سوسیال رولوسیونرها، به کارزاري شنیع علیه بلشویک 

. ها که در تاریخ نظیرش دیده نشده است، دست زدند

ارش هایی پر شد هزارها و هزارها تُن کاغذ چاپ با گز

که اعالم می داشت بلشویک ها وابسته به پلیس تزار 

هستند، محمولۀ طال از آلمان دریافت کرده اند، لنین در 

. فرودگاهی در آلمان پنهان شده است و غیره و غیره

طی نخستین ماه ها پس از فوریه، این سیل اتهام بر 

ار ملوانان و سربازان بیش از یک ب. توده ها غلبه کرد

تهدید کردند که با سرنیزه به لنین و دیگر رهبران 

، کارزار 1917در ماه ژوئیۀ . بلشویسم حمله خواهند برد

گرا یا بسیاري از هوادارن چپ. افترا به اوج خود رسید

شبه چپ، به خصوص از میان روشنفکران، با فشار افکار 

قطعاً «: آن ها گفتند. عمومی بورژوایی به وحشت افتادند

تسولرن نیستند، اما فرقه گرا ویک ها عوامل هوهنبلش

هستند، آن ها تاکتیک ندارند، احزاب دمکراتیک را 

. »تحریک می کنند؛ کار کردن با آن ها ممکن نیست

این، به عنوان نمونه، لحن غالب در روزنامۀ بزرگ 

ماکسیم گورکی بود که حول آن انواع و اقسام افراد گرد 

کسانی که (ا، شبه منشویک ها سانتریست ه: آمده بودند

در تئوري بسیار چپ بودند، اما به شدت از گسست از 

اما . و سوسیال رولوسیونرها) منشویک ها هراس داشتند

این یک قانون است که هر کسی از گسست از سوسیال 

پاتریوت ها بهراسد، ناگزیر به عامل آن ها تبدیل خواهد 

  .شد

نه در میان توده ها در این میان، فرایندي کامالً وارو
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هر چه آن ها بیش تر توهم خود . درحال رخ نمودن بود

را نسبت به سوسیال پاتریوت هایی از دست می دادند 

که به منافع مردم به خاطر دوستی با کادت ها خیانت 

تر به سخنرانی هاي بلشویک ها می کردند، با دقت بیش

گوش می سپردند و بیش تر به صحت نظر آن ها 

براي کارگر یک مغازه، براي سرباز در . د می شدندمتقاع

سنگر، براي دهقان رو به مرگ از گرسنگی، روشن می 

شد که سرمایه داران و پادوهاي آن ها درحال تهمت 

زدن به بلشویک ها هستند، دقیقاً به این دلیل که 

دیدگان بلشویک ها خود را مصممانه وقف منافع ستم

ز و ملوان علیه بلشویک خشم دیروز سربا. کرده بودند

ها، مبدل شد به ازجان گذشتگی پرشور براي آن ها و 

و از سوي دیگر، . آمادگی پیروي از آنان تا به آخر مبدل

نفرت توده ها از حزب کادت، ناگزیر به متحدین آن 

. یعنی منشویک ها و سوسیال رولوسیونرها منتقل شد

لکه خود سوسیال پاتریوت ها کادت ها را نجات ندادند، ب

گسست نهایی در حال و هواي توده ها، که . محو شدند

رخ داد، پیروزي اکتبر ) سپتامبر-اوت(طی دو یا سه ماه 

بلشویک ها شورها را به دست گرفتند . را ممکن ساخت

  . و شوراها قدرت را

اما در نهایت انقالب : حضرات شکاك ممکن است بگویند

آیا انقالب . آورد اکتبر، پیروزي بوروکراسی را به ارمغان

کردن ارزشش را داشت؟ یک یا دو مقالۀ مجزا باید به 

در این جا اجازه دهید . این پرسش اختصاص داده شود

تاریخ نه در امتداد یک خط : مختصراً بگوییم که

مستقیم، که از فراز و نشیب ها می گذرد؛ پس از یک 

گرد فرامی رسد، درست جهش عظیم به جلو، عقب

با این . گلولۀ توپخانه کمانه می کند همان طور که

تردیدي نیست که . وجود، تاریخ به جلو می رود

بوروکراتیسم شوروي یک زخم کریه است، که 

دستاوردهاي هم انقالب اکتبر و هم پرولتاریاي جهان را 

اما اتحاد جماهیر شوروي چیزي عالوه . تهدید می کند

شدة تولید، ابزارهاي ملی : بر استبداد بوروکراتیک دارد

شده که با وجود اقتصاد بابرنامه، کشاورزي اشتراکی

آسیب غول پیکر بوروکراتیسم، کشور را از نظر اقتصادي 

و فرهنگی به پیش می برد، درحالی که کشورهاي 

انقالب اکتبر تنها با . سرمایه داري به عقب می روند

تکامل انقالب جهانی که پیروزي آن به راستی ضامن 

معۀ سوسیالیستی خواهد بود، می تواند از ساخت یک جا

  .گیرة بوروکراتیسم آزاد شود

انقالب اکتبر از این  - و این بی اهمیت نیست - در آخر

نظر نیز مهم است که به طبقۀ کارگر جهانی درس هایی 

بگذارید انقالبیون پرولتري فرانسه این . پربها آموخت

  .درس ها را خوب بیاموزند و شکست ناپذیر شوند
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  چگونه لنین، مارکس خواند

  نسیم صداقت: ترجمه

  آرام نوبخت: ویراستار

لئون تروتسکی سال هاي زیادي را به نوشتن یک 

بیوگرافی از لنین اختصاص داد، کاري که متأسفانه 

با این حال او فصل . هرگز توفیق به اتمام آن نیافت

، تمام کرد که در هایی را که در رابطه با جوانی لنین بود

بخشی که درمورد . در فرانسه منتشر شد 1936سال  

نحوة مطالعات مارکسیستی لنین می باشد، از یکی از 

این مجلد در ارتباط با زمان » مراحل تکامل«فصل هاي 

بین الملل سردبیران  - جوانی لنین، برگرفته شده است

   چهارم

***  

ونه متأسفانه کسی به ما نگفته است که لنین چگ

هیچ اطالعی به . مطالعات مارکسیستی خود را پی گرفت

جز چندین مشاهدة سطحی و بسیار محدود به ما 

او کل روز را صرف مطالعۀ «:یاسنوا نوشت. نرسیده است

مارکس می کرد، خالصه نویسی، رونویسی عبارات، 

زده؛ در آن موقع جدا کردن او از یاداشت هاي شتاب

  .»کارش دشوار می نمود

به دست ما  کاپیتالصه نویسی هاي لنین از خال

تنها مبنا براي باسازي کار این قهرمان . نرسیده است

جوان دربارة مارکس، یادداشت هایی است که او طی 

زمانی . مطالعات خود در سال هاي بعد جمع آوري کرد

که والدیمیر هنوز در دبیرستان بود، همواره نوشته هاي 

نقشۀ تمام شده آغاز می کرد  خود را ابتدا با تدوین یک

و سپس آن را با استدالل ها و نقل قول هاي مناسب 

در این فرآیند خالق، او کیفیتی را به . تکمیل می نمود

نمایش گذاشت که فردیناند السال به درستی از آن به 

  .  عنوان نیروي فیزیکی تفکر نام می برد

یک مطالعه، که صرفاً یک تکرار مکانیکی نیست، شامل 

براي خالصه : تالش خالق، اما از نوع وارونه اش می شود

بندي کردن کار فردي دیگر، باید چهارچوب و اسکلت

منطق آن را کشف کرد، ضمن آن که دالیل اثبات 

کننده و توضیحات خسته کننده اي را که به انحراف از 

والدیمیر، مشتاقانه و . موضوع می انجامد، کنار گذاشت

د این مسیر دشوار پیش رفت، هر فصل عمیقاً در امتدا

کتاب یا بعضی اوقات حتی یک صفحۀ تنها را همان 

طور که می خواند و می اندیشید، خالصه می کرد، و 

ساختار منطقی، انتقال دیالکتیکی و اصطالحات را 

او با به دست آوردن نتایج، روش را . بازبینی می کرد

یستم فرد او از پله هاي س. شبیه سازي و درك می کرد

دیگري یک به یک باال می رفت، به گونه اي که به نظر 

می رسید خود او دارد آن سیستم را دوباره سازي می 

همۀ این ها، به صورتی پایدار و محکم در مغز . کند

منظم حیرت آوري جاي می گرفت که در زیر گنبد 

  .جمجمه اش قرار داشت

  مرحلۀ شکل گیري

–از اصطالحات سیاسی لنین در باقی زندگی اش هرگز 

درك یا به دقت  )1(اقتصادي روسی که در دورة سامارا 

این تنها به خاط لجاجت او . تشریح کرده بود، جدا نشد

نبود، گرچه باالترین درجه لجاجت فکري، از ویژگی 

به همین دلیل بود که از نخستین سال هاي . هاي او بود
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داً با جوانی، عادت کرده بود تا انتخاب هایش را موک

محاسبه انجام بدهد، بر سر هر اصطالح در تمام جنبه 

هاي مختلف آن تعمق کند تا آن اصطالح در آگاهی 

  .خودش با چرخۀ کامل مفاهیم آمیخته شود

جلد اول و دوم سرمایه، کتابچه هاي عمومی والدیمیر 

در آالکایفکا و سامارا بودند، چرا که جلد سوم در آن 

پیش نویس اولیۀ مارکس براي : زمان هنوز وجود نداشت

. جلد سوم فقط توسط انگلس سالخورده تنظیم شده بود

والدیمیر آن چنان سرمایه را خوب خوانده بود که هر 

بار که به کتاب بر می گشت، ایده هاي جدیدي را در 

اوایل دورة سامارا او مجرب شده بود، . آن کشف می کرد

وید با به طوري که در سال هاي بعد عادت داشت بگ

  . کردم» مشورت«مارکس 

در برابر کتاب هاي استاد، گستاخی و استهزا خود به 

شدة کسی که قادر به عمیق ترین خود از روح دگرگون

براي دنبال کردن سیر . قدردانی ها بود رخت بربست

تکامل اندیشۀ مارکس، براي احساس کردن قدرت 

یا مقاومت ناپذیرش، براي کشف نتایج حاصل از عبارات 

مالحظات فرعی، براي هر بار تجدید ایمان خود به 

حقیقت و عمق و ژرفاي نهفته در طعنه هاي مارکس و 

براي سر تعظیم فرود آوردن همراه با قدردانی در برابر 

این نبوغ بی رحمانه، این کار براي والدیمیر نه تنها یک 

مارکس هرگز خواننده اي . ضرورت، بلکه یک شادي بود

یق و یا هماهنگ نزدیک به خود نداشت و این چنین دق

گزارتر از تر و سپاساو همین طور شاگردي بهتر، باهوش

  .  والدیمیر پیدا نکرد

براي او مارکسیسم یک عقیده نبود «: ودوسف نوشت

بلکه یک مذهب بود، در او می شود احساس کرد درجه 

اي از اعتقاد وجود دارد که با یک رویکرد واقعی علمی 

از قماش [براي یک فرد نافرهیخته . »گار استناساز

» علمی«هیچ نوع جامعه شناسی سزاوار عنوان  ]ودوسف

نیست، به استثناي آن موردي که حق او را براي تردید 

مطمئناً، اولیانوف، . ناخورده باقی بگذاردو تزلزل، دست

عمیقاً «همانطور که ودوسف خودش شهادت می دهد، 

شده در برابر مارکسیسم  به تمامی اعتراضات مطرح

؛ اما این کار »عالقمند بود و بر روي آن ها تأمل می کرد

، بلکه صرفاً براي این »نه براي جستجوي حقیقت«را 

که از « انجام می داد که در این اعتراضات، اشتباهاتی را 

  .آشکار کند» پیش به وجودشان متقاعده شده بود

: ارد، یعنیعنصري از حقیقت در این خصوصیات وجود د

اولیانف، مارکسیسم را به عنوان پخته ترین محصول کل 

تکامل پیشین تفکر بشر پذیرفته بود؛ بعد از دستیابی به 

این سطح برجسته، او هیچ میلی براي فرود به پایین 

نداشت؛ او با انرژي سرکش خود از ایده هایش دفاع 

 کرد، ایده هایی که هر روزِ زندگیش را به آن ها عمیقاً

اعتمادي فکر کرده بود و آن ها را محک می زد؛ او با بی

ازپیش شکل گرفته، تالش نادان هاي خودپسند و عوامِ 

قابل «فضل فروش را درنظر می گرفت تا تئوري 

  .تري از مارکسیسم را به جایش بگذارد»قبول

تا جایی که به حوزه اي مثل تکنولوژي یا پزشکی بازمی 

سل به سحر و طلسم پزشک گردد، روزمرگی، تفنن و تو

قبیله، به حق با دیدة تردید نگریسته می شوند؛ اما در 

حوزة جامعه شناسی، همۀ این خصوصیات همواره در 

کسانی . پشت نقاب روحیۀ علمی آزاد برجسته می شود

که تئوري برایشان صرفاً یک بازي ذهنی است، از یک 

کشف به کشف بعدي جهش می کنند، یا اغلب به 
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ي از خرده ریزهاي اکتشافات مختلف، قناعت می تلنبار

کسی که تئوري را به عنوان . کنند و راضی هستند

گیرتر، راهنماي عمل می بیند، بی اندازه سخت

فرد شکاکی که در . تر استتر و متعادلموشکاف

پذیرایی خانه لم داده، می تواند به دور هر از گونه 

ک جرّاح نمی مجازات، پزشکی را دست بیاندازد، اما ی

هرچه . تواند در فضاي عدم اطمینان علمی زندگی کند

نیاز یک انقالبی به تئوري به عنوان راهنماي عمل 

تر باشد، به همان اندازه در حفاظت از آن هم بیش

  . تر استتر و سرسختلجوج

ن «و » ورانتسوف. و«آخرین کتاب  1893در سال 

اقتصاددان این دو . ظاهر شد) نیکوالیون(» دانیلسون

پوپولیست با سر سختی حسادت برانگیزي استدالل 

کردند که توسعۀ سرمایه داري در روسیه غیر ممکن 

است، درست در زمانی که سرمایه داري روسیه به طور 

این غیر . اخص آمادة یک جهش شدید رو به جلو بود

محتمل است که پوپولیست هاي رو به انقراض آن زمان، 

تئوریسین هایشان را به دقت اکتشافات دیرهنگام 

اولیانوف . مارکسیست جوان ما در سامارا خوانده باشند

 مجبور به شناخت دشمنانش بود و این فقط براي رد

او بیش از هرچیز به دنبال یقین . نوشته هایشان نبود

درست است که او با روحیۀ . درونی براي مبارزه بود

ل هاي خود جدلی خود واقعیت را مطالعه، و همۀ استدال

را در آن زمان علیه پوپولیسمی که بیشتر از حد عمر 

کرده بود، معطوف می کرد؛ اما جدل صرف، به عنوان 

یک هدف فی نفسه، براي هیچ کسی بیش از این 

نویسندة آتی نوشته هاي جدلی بیست و دوجلدي، 

  .امري بیگانه نبود

تر به مشکالت انقالب روسیه هر چه قدر والدیمیر بیش

تر با پلخانف آشنا می شد، و همۀ رخورد می کرد، بیشب

تر می این ها احترامش را به کارهاي مهم پلخانف عظیم

نظیر (جاعلین کنونی تاریخ  بلشویسم روسی . ساخت

تولد خودبه خودي مارکسیسم در «، دربارة )پرسنیاکوك

خاك روسیه، به دور از هر گونه تاثیر مستقیم از گروه 

و باید اضافه کرد به دور از خود » انفمهاجر و از پلخ

مهاجر بود، کتاب ها می  به تمام معنی مارکس که 

» مارکسیسم« نویسند؛ و آن ها لنین را به بنیانگذار این 

اصالتاً روسی تبدیل می کنند که بعد ها از آن تئوري و 

  .درآمد» سوسیالیسم در یک کشور«عمل 

نوان آموزة تولد خود به خودي مارکسیسم به ع

مستقیم توسعۀ سرمایه داري روسیه، خود » انعکاس«

فرایند اقتصادي، . کاریکاتور زشتی از مارکسیسم است

بر تمامی جهل » محض«انعکاس خود را در آگاهی 

بومی خود پیدا نمی کند؛ بلکه تجلی و نمود خود را در 

آگاهی تاریخی می یابد که با تمام فتوحات گذشتۀ بشر 

زة طبقاتی در جامعۀ سرمایه داري مبار. غنی شده است

ممکن بود که در میانۀ قرن نوزدهم منجر به مارکسیسم 

بشود، فقط به دلیل این که روش دیالکتیکی به عنوان 

دستاورد فلسفۀ کالسیک آلمانی، در آن زمان در 

دسترس بود؛ فقط به دلیل اقتصاد سیاسی آدام اسمیت 

یل دکترین و دیوید ریکاردو در انگلستان؛ فقط به دل

انقالبی و سوسیالیستی فرانسه که از دل انقالب 

بنابراین خصلت بین المللی . کبیرفرانسه برخاست

. مارکسیسم، از همان مبادي تولد آن به ارث می رسد

در ولگا و توسعۀ ) کوالك(رشد قدرت دهقانان متمول 

در اورال، براي آن که مستقالً ) فلزشناسی(متالورژي 
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را به بار آورند، به طور کامل کفایت  همان نتایج علمی

گروه آزادي «این تصادف صرف نبود که . نمی کردند

مارکسیسم روسی، : در خارج از کشور متولد شود» کار

براي اولین بار روشنایی روز را دید، منتها نه به عنوان 

مانند (محصول خود به خود سرمایه داري روسیه 

کیفیت پایین که  محصوالت چغندر قند و پارچه کتان با

، بلکه )براي تولیدش ماشین آالت هم باید وارد می شد

به عنوان یک مجموعه از کل تجربۀ مبارزة انقالبی 

روسیه همراه با تئوري سوسیالیسم علمی که در غرب 

نسل مارکسیستی دهۀ نود بر روي . سرچمشه می گرفت

  .پایه هایی که پلخانف گذاشته بود، رشد کرد

  می کنند» تمجید«ن معنوي از لنین چگونه بینوایا

براي درك سهم تاریخی لنین، نیازي به تالش براي 

نشان دادن این نیست که لنین از همان سال هاي اولیۀ 

خود، موظف به شخم زدن زمین بکر با گاو آهن خویش 

در یک تکرار طوطی وار از کامنف و » الیساروفا«. بود

جامعی در دسترس تقریباً هیچ آثار «: دیگران می نویسد

نبود، براي او مطالعۀ منابع اصلی و استنتاج خودش از 

هیچ چیزي اهانت آمیزتر از این ادعا .»آن ها ضروري بود

به پشتکار علمی دقیق لنین نیست که او هیچ ارزشی 

همین طور این .براي پیشینیان و معلمانش قائل نبود 

درست نیست که گفته شود در اوایل دهۀ نود، 

  . سم روسی داراي هیچ آثار جامعی نبودمارکسی

در آن مقطع دایرة المعارف » گروه آزادي کار«انتشارات 

پس از . مختصري از این گرایش جدید درست کرده بود

شش سال مبارزة درخشان و قهرمانانه در برابر تعصبات 

در کنگرة  1889روشنفکران روسی، پلخانف در سال 

جنبش « کرد که  جهانی سوسیالیسم در پاریس اعالم

انقالبی در روسیه به عنوان جنبش طبقۀ کارگر انقالبی 

این نیرو وجود دارد و . می تواند به پیروزي دست یابد

- این کلمات، مهم. »وهیچ راه دیگري براي رهایی نیست

بندي کلی از کل دورة پیشین را خالصه می ترین جمع

بود » مهاجر«کرد، و بر اساس همین جمع بنديِ یک 

  .ه والدیمیر آموزش خود را در ولگا دنبال کردک

لنین عادت داشت «:ودوسف در خاطرات خود می نویسد

کتاب ( "اختالفات ما"دربارة پلخانف و مخصوصاً 

لنین باید . »با احساسی عمیق صحبت کند) پلخانف

احساسات خود را براي ودوسف بسیار به وضوح بیان 

و هنوز به خوبی کرده باشد که بعد از گذشت سی سال ا

در » اختالفات ما«قدرت اصلی . آن را به یاد می آورد

برخورد آن با سیاست انقالبی به عنوان امري در پیوند 

ناگسستنی با مفهوم ماتریالیستی تاریخ و همین طور با 

. تجزیه و تحلیل تکامل اقتصادي روسیه، نهفته است

والدیمیر بعد از مارکس و انگلس، بیش از همه به 

  .لخانف مدیون بودپ

، ضمن اشارة گذارا به اوایل 1922لنین در اواخر سال 

بالفاصله پس از این، مارکسیسم، به «: دهۀ نود، نوشت

عنوان یک گرایش، شروع به گسترش کرد، در جهت 

سوسیال دمکراسی حرکت کرد، جهتی که مدت ها 

پیش از این در اروپاي غربی از سوي گروه آزادي کار 

این خطوط که خالصۀ تاریخ تکامل . »وداعالم شده ب

یک نسل کامل است، همچنین شامل بخشی از زندگی 

او با آغاز از دکترین اقتصادي . نامۀ خود لنین نیز هست

و تاریخی در گرایش مارکسیستی، تحت تأثیر ایده هاي 

به یک سوسیال دمکرات تبدیل شد » گروه آزادي کار«
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  . ی گرفتکه از توسعۀ روشنفکران روسیه  پیش

تنها بینوایان معنوي می توانند تصور کنند که با نسبت 

دادن عقاید هرگز نداشتۀ انقالبی به پدر طبیعی لنین، 

یعنی اولیانف مشاورِ دولت، و در عین حال کاستن از 

نقش انقالبی پلخانف مهاجر که خود لنین پدر معنوي 

  .اش درنظر می گرفت، از لنین تمجید می کنند

، سامارا و آالکایفکا، والدیمیر خود را به عنوان در کازان

اما فقط نقاشان بزرگ در . یک دانش آموز می دید

جوانی استقالل خود را با حرکت قلم مو نشان می 

دهند، حتی وقتی که از استادان قدیمی شان تقلید می 

کنند، ولی والدیمیر اولیانف به کارآموزيِ خود چنان 

کرد که دشوار بتوان خط قدرت فکر و ابتکار اضافه 

فاصلی بین آن چه که از دیگران فهمیده و آن چه که 

در سال آخر . خود به تفصیل شرح داده بود، کشید

مقدماتی در سامارا، این خط فاصل به طور قطعی محو 

  .اینک شاگرد، محقق مستقل می شود: شد 

  بحث تاریخی

بحث با پوپولیست ها به طور طبیعی به زمینۀ تحوالت 

اري کشیده شد، و به ارزیابی این که آیا سرمایه داري ج

رشد خود را در روسیه ادامه می دهد یا خیر، ادامه پیدا 

نمودار هایی که نشان دهندة تعداد دودکش هاي . کرد

کارخانجات، تعداد کارگران صنعتی و همین طور میزان 

تمایز میان دهقانان بود، معناي خاصی در آن زمان 

یین پویایی فرآیند الزم، باید اعداد امروز براي تع. گرفت

در نتیجه آمار اقتصادي . با روز قبل اش مقایسه می شد

ستون هاي  آمار و ارقام، کلید . به علم العلوم تبدیل شد

و انقالب آن  روشنفکرانرمز و راز سرنوشت روسیه و 

حتی سرشماري اسب ها که به صورت دوره اي از . بود

ت می گرفت، براي پاسخ به سوي حکومت نظامی صور

چه کسی قوي تر : این سؤال به کار گرفته می شد که

  است؟ کارل مارکس و یا کمون روستایی روسیه؟

آمار و ارقام در آثار اولیۀ پلخانف نمی توانست بسیار 

، با ارزش استثنایی )2(» زمستفو«آمار : غنی بوده باشد

توسعه  براي مطالعۀ اقتصاد روستا، تنها در دهۀ هشتاد

عالوه بر این، نشریات حاوي این آمار به ندرت : یافت

براي یک مهاجري که در آن سال ها تقریباً از روسیه 

با این وجود، پلخانف . جدا شده بود، قابل دسترسی بود

با دقت کامل، جهت عمومی کار علمی را که باید بر 

. اساس داده هاي آماري پیش گرفته شود، نشان داد

م «. ولیۀ مکتب جدید، این راه را ادامه دادندآمارگیران ا

، استاد آمریکایی روس تبار، دو مقاله دربارة »هورویچ. آ.

منتشر  1892و  1886روستاهاي روسیه طی سال هاي 

کرد که والدیمیر اولیانف ارزش باالیی برایشان قائل بود 

لنین .و آن ها را به عنوان الگو انتخاب کرده بود،

ا براي به رسمیت شناختن آثار هرگزهیچ فرصتی ر

  .  پیشینیانش از دست نداد

    

  

-کوي«با نام  1991تا  1935سامارا، که از سال ) 1( 

  .مشهور بود، ششمین شهر بزرگ روسیه است» بیشف

، نوعی حکومت محلی که )Zemstvo(زمستفو ) 2(

طی دوران رفرم هاي لیبرال در امپراتوري تزاري از 

  .بنیان گذاشته شدسوي الکساندر دوم، 

https://www.marxists.org/archive/trotsky/1936/xx/len

in.htm 

https://www.marxists.org/archive/trotsky/1936/xx/lenin.htm
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1936/xx/lenin.htm
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  اپوزیسیون روسیه

  پرسش ها و پاسخ ها

)1927(  

  

  1927: تاریخ نگارش

  1938، مه )نیویورك( بین الملل نوین: نخستین انتشار

  آرام نوبخت: برگردان

  

  :1938در سال » بین الملل نوین«مقدمۀ اصلی 

اگرچه . سند حاضر از سوي لئون تروتسکی نوشته شد

تاریخ دقیقی در آن ذکر نشده، اما از خود متن مشخص 

نوشته  1927است که این سند بین اواسط تا پاییز 

شده، یعنی، در دوره اي که مبارزه میان بلوك 

) زینوویفیست ها -تروتسکیست ها (ن چپ اپوزیسیو

این . بوخارین به اوج خود رسید - علیه رژیم استالین

سند، به شکل پرسش و پاسخ، نقطه نظرات اپوزیسیون 

این نوشته شاید . را به صورتی عامه فهم ارائه می کند

بهترین نمونه از اسناد مشابه مختلف باشد که به دلیل 

وعات حزب، اپوزیسیون ممانعت از دسترسی آن در مطب

وادار شد میان اعضاي حزب در قالب دستنوشته هایی 

که چندین بار حروفچینی و با دستگاه تکثیر چاپ شده 

وقتی به یاد آورده شود که این سند . بود، توزیع کند

-بیش از یک سال قبل از اضمحالل بلوك استالین

» انعطاف ناپذیري«بوخارین پدید آمد، و در دوره اي که 

این دومی به طوري خشن تأیید شد، پیش بینی آن از 

بیش از . تجزیۀ باند حاکم به طور اخص قابل توجه است

یک سال پس از این، همان طور که می توان به یاد 

آورد، جناح استالین درگیر مبارزه اي شدید علیه جناح 

رایکوف و گروه متحد آن، یعنی - راست گروه بوخارین

یه هاي کارگري به نمایندگی اپورتونیست هاي اتحاد

  سردبیر - تامسکی، گردید

  

می خواهد » اپوزیسیون«آیا این صحت دارد که  .1

حزب را به ملغمه اي از جناح ها، گروه بندي ها و غیره 

  متحول کند؟

» اپوزیسیون«. این یک شایعۀ بی پایه است :پاسخ

مدافع تقویت دیکتاتوري پرولتري است که دارد با 

ه سوي عناصر خرده بورژوا تضعیف می چرخش هایی ب

دیکتاتوري پرولتاریا تنها از خالل حزبی می تواند . شود

. متحقق شود که یکپارچه و قادر به مبارزه است

مدافع » اپوزیسیون«اظهارات متعددي از این دست که 

جناح ها و گروه بندي هاست، دروغ هایی هستند که 

  .براي مقاصد جناحی پخش می شوند

این صحت دارد که جناح گرایی رو به رشد است  آیا .2

  و دارد به ابعاد تهدیدآمیزي در حزب می رسد؟

و سایرین » الشویچ«مورد رفیق . درست است :پاسخ

اختالف بین . تنها تجلی این خطر رو به رشد است

و جناح حاکم به هیچ وجه شامل این » اپوزیسیون«

ی سر با جناح گرای» اپوزیسیون«مورد نمی شود که 

آشتی دارد یا آن را یک وضعیت طبیعی براي حزب 

نمی تواند پنهان کند » اپوزیسیون«اما . قلمداد می کند
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که جناح ها به خاطر خصومت و کینۀ افراد منزوي 

از نظر . ظاهر می شود و رشد می کند

،علت جناح گرایی، رژیم بوروکراتیک درون »اپوزیسیون«

  .حزب است

ه سریعاً به بوروکراتیسم پایان آیا این امکان هست ک .3

  داده شود؟

در این حوزه، . طبیعتاً ناممکن است :پاسخ

به هیچ وجه چیزي مثل معجزه را طلب » اپوزیسیون«

اما نکته این جاست که بوروکراتیسم نه رو به . نمی کند

هرگونه . کاهش، که برعکس درحال رشد هیوالوار است

سم، به اقدام تالش جدي در حزب براي توقف بوروکراتی

تالفی جویانه از باال می انجامد و افراد را به مسیر جناح 

هرچه بوروکراتیسم بیش تر . گرایی و شکاف می کشاند

علیه جناح ها می جنگند، به همان اندازه بیش تر به 

  .تولد و تغذیۀ آن ها کمک می کند

کوته بینی ایدئولوژیک، همیشه رابطۀ تنگاتنگی با 

رهبران جناح حاکم، که مشغول . بوروکراتیسم دارد

منزوي کردن خودشان به بیشترین حد ممکن هستند، 

نشان می دهند که از برآورد وضعیت به طور کلی، پیش 

بینی آینده و ابالغ دستورالعمل هاي عمومی به حزب 

خط مشی سیاسی، به خرده گیري یا . ناتوان هستند

براي تالش از سوي هر فرد . دنباله روي تبدیل می شود

تعمیم دادن مشکالت، فهم رابطۀ آن ها و نگاه به جلو به 

سوي آینده، در ذهنیت محافظه کار بوروکراتیک زنگ 

خطر را به صدا درمی آورد و منجر به اتهامات جناح 

هرچه رژیم مشکالت بیشتري را در . گرایی می شود

اقتصاد و سیاست انباشت می کند، بیش تر نابردبار می 

  .شود

  اصلی بوروکراتیسم و خرده گیري چیست؟علت  .4

دلیل اصلی آن، عقب نشستن از خط طبقاتی  :پاسخ

بخش اعظم حزب، متشکل از کارگران . پرولتاریا است

عقب . سنت هاي حزب، انقالبی و پرولتري هستند. است

نشستن از خط طبقاتی، ضرورت اعمال سیاست ها با 

  .آوردروش هاي دستگاه بوروکراتیک را به وجود می 

آیا این بدان معناست که انشعاب یا تشکیل دو  .5

  حزب، اجتناب ناپذیر یا ناگزیر است؟

تالش براي نسبت دادن چنین . به هیچ وجه :پاسخ

، نامعقول ترین و مسموم »اپوزیسیون«دیدگاه هایی به 

ضروري است که با ابزارهاي . ترین سالح در مبارزه است

ز خط طبقاتی را درون حزبی، مبارزه علیه عدول ا

ما می توانیم و باید انحراف در چارچوب . هدایت کنیم

  .یک حزب واحد را درست کنیم

عدول از خط طبقاتی پرولتري در چه چیز نمود  .6

  خودش را پیدا می کند؟

  :در موارد زیر :پاسخ

ناتوانی از درك مخاطراتی که در جاماندن صنعت از . الف

به کمین نشسته  توسعۀ اقتصادي ملی در کلیت خود،

  است؛

رویکرد بوروکراتیک در قبال مسائلی نظیر . ب

دستمزدها، رژیم اقتصادي، بیکاري، ساخت مسکن، و 

  غیره؛
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دست کم گرفتن انشقاق در روستا، و پنهان کردن . ج

  نقش رو به رشد کوالك؛

، »کمیسریاي خلق در امور کشاورزي«تالش از سوي . د

ان ها براي طی کردن تعاونی هاي روستایی و دیگر سازم

مسیر به سوي دهقانان متوسطی که از نظر تولیدي 

  نیرومند هستند، یعنی در واقع کوالك؛

دست کم گرفتن یا ناتوانی از درك خطرات ناشی از . ه

این واقعیت که فعالیت سیاسی خرده بورژوازي شهري و 

روستایی سریع تر از فعالیت کارگران، کارگران 

  قیر، درحال رشد است؛کشاورزي و دهقانان ف

تمدید فرمان انتخاباتی و انتخابات واقعی به نفع خرده . و

  بورژوازي؛

بزك کردن دولت شوروي به همان شکل که هست و . ز

  انکار ضرورت نزدیک تر ساختن آن به کارگران؛

و پنهان کردن یا تخفیف » نپ«بزك کردن طرح . ح

تناقضات آن، کوچک شمردن وزن خاص گرایش هاي 

  مایه داري؛سر

انحراف سانتریستی حول مسائل جنبش کارگري . ت

  ؛)، کومینتانگ و غیره»روسی- کمیتۀ انگلیسی«(جهان 

دامن زدن به امیدهاي شدیداً خطا و خطرناك به . ي

ایجاد بلوکی با رهبران اپورتونیست و خائن که ظاهراً 

قرار است اتحاد جماهیر شوروي را در برابر جنگ حفظ 

  .کند

و پیوست به » پروفینترن«اق به گسست از اشتی. ك

و ایجاد تغییرات هماهنگ با آن (» بین الملل آمستردام«

  ؛*)»اتحادیه هاي کارگري سرخ«در اساسنامۀ 

مبارزة سیستماتیک نه علیه انحرافات راست، که . ل

  علیه کسانی که در برابر این انحرافات هشدار می دهند؛

اً ماوراء چپ، که تمام لحاظ کردنِ نه فقط افراد واقع. م

کسانی که براي اصالح خط پرولتري مبارزه می کنند، 

  .در زمرة نیروهاي ماوراء چپ

آیا درست است که این سیاست اپوزیسیون، می  .7

میان پرولتاریا و دهقانان را ) Smychka(تواند اتحاد 

  مختل کند؟

  .این اتهام به کل نادرست است :پاسخ

ز یک سو به دلیل عقب اکنون ا) Smychka(اتحاد 

افتادن صنعت و از سوي دیگر رشد کوالك دارد به خطر 

کمبود محصوالت صنعتی، درحال ایجاد . می افتد

کوالك درصدد است . شکافی میان روستا و شهر است

که از لحاظ اقتصادي و سیاسی، دهقانان متوسط و فقیر 

. درا مطیع خود کند و آن ها را در برابر پرولتاریا قرار ده

اما تهدید در . این فرایند هنوز در نطفۀ آغاز خود است

دقیقاً از همین منشأ سرچشمه می » سمیچکا«برابر 

دست کم گرفتن عقب افتادگی صنعت و رشد . گیرد

کوالك، منجر به نقض رهبري صحیح لنینیستی اتحاد 

میان دو طبقه اي می شود که بنیان دیکتاتوري در 

  .شرایط کشور ما هستند

حامی این است که » اپوزیسیون«یا درست است که آ. 8

  صنعت به عنوان غرامت به بیگانگان واگذار شود؟

به . چنین ادعایی یک افتراي نفرت انگیز است :پاسخ
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کارگیري چنین روش هایی، تنها به این دلیل ممکن 

  .می شود که حزب با بوروکراتیسم خفه شده است

در نامۀ خود  اظهار می کند که رفیق مدودیف، پراودا

، از واگذاري بخش اعظم صنعت 1924به تاریخ ژانویۀ 

این نامۀ . دولتی ما به عنوان غرامت خارجی دفاع کرد

رفیق مدودیف، که تقریباً دو سال و نیم پیش نوشته 

هیچ کسی . شد، هرگز در هیچ جا چاپ نشده است

چیزي در مورد آن نمی داند و نمی تواند قضاوت کند 

به درستی محتواي آن را نقل می کند یا  داپراواکه آیا 

اما چه ارتباط احتمالی می تواند بین نامه اي که . خیر

و  1923براي همه ناشناخته است و اپوزیسیونِ 

  وجود داشته باشد؟) 1925(اپوزیسیون لنینگراد 

مسألۀ ضرب آهنگ تکامل صنعت دولتی » اپوزیسیون«

درنظر می را براي سرنوشت سوسیالیسم تعیین کننده 

با این هدف، خواهان تغییري در نظام مالیات . گیرد

ستانی، سیاست قیمت ها و تجدیدنظر در طرح بودجه 

غرامت می تواند و باید جایگاهی مطلقاً محدود و . است

هر تالش براي بسط . فرعی در اقتصاد ما داشته باشد

چارچوب غرامت ها در فراسوي محدودیت هاي معین، 

این که به سرمایۀ خارجی در اقتصاد به عبارت دیگر 

خود، نفوذ غالب یا حتی قابل مالحظه پیشکش کنیم، 

  .معادل با خیانت آشکار به هدف سوسیالیسم است

در یک بلوك با » اپوزیسیون«آیا صحت دارد که . 9

  انحراف آمستردام است؟

این ادعا همان قدر مضحک است که مورد قبلی؛  :پاسخ

. مۀ مرموز رفیق مدودیف استپایۀ آن، درست همان نا

اگر رفیق مدودیف یا هر عضو دیگر حزب ما قرار بود 

موضع بگیرد، » آمستردام«و به نفع » پروفینترن«علیه 

باري دیگر بی رحمانه و صراحتاً چنین » اپوزیسیون«

انحراف اپورتونیستی را محکوم می کرد، درست همان 

اي مرکزي شور«طور که نقداً در ارتباط با اعضاي اصلی 

چنین کرده ایم؛ آن ها پشت سر » اتحادیه هاي کارگري

اتحاد «و جایگزینی آن با » پروفینترن«حزب با حذف 

، تغییري را در »بین المللی اتحادیه هاي کارگري

اساسنامه هاي تقریباً کلیۀ اتحادیه هاي کارگري ما 

دادند که این داللت بر هیچ چیزي ندارد به جز حذف 

  .ي ورود به آمستردامموانع پیش رو

براي این که تقصیر را به  پراوادابه طور کلی، تالش 

بیاندازد، تنها به دلیل سرکوب » اپوزیسیون«گردن 

عظیم آزادي انتقاد و کارکرد آزاد تفکر در حزب ممکن 

  . است

آیا درست است که اپوزیسیون امکان ساخت  .10

  سوسیالیسم  در کشورمان را انکار می کند؟

این اتهام، نادرست و متکی بر فرموله کردن  :پاسخ

دهه ها نیاز است تا . نادرست خود مسأله است

سوسیالیسم تنها با نیروهاي ما در کشور عقب افتاده 

این پیش فرض که در مسیر یک . مان ساخته شود

چنین دورة بلندي، سرمایه داري حفظ خواهد شد و به 

رحالی که ما توسعه در سایر کشورها ادامه خواهد داد، د

در بحبوحۀ ساختن سوسیالیسم هستیم، به معناي انکار 

پیوندهاي اقتصاد جهانی و سیاست جهانی است و 

ساختن . سقوط به ورطۀ کوته فکري خام ملی

سوسیالیسم در کشور ما، جزوي الینفک از انقالب 

موفقیت ساختمان سوسیالیسم . پرولتري جهانی است
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نقالبی در کل جهان در کشور ما، از موفقیت جنبش ا

عمیقاً معتقد به » اپوزیسیون«. جدایی ناپذیر است

پیروزي سوسیالیسم در کشورمان است، نه به این خاطر 

که کشور ما می تواند از اقتصاد جهانی و انقالب جهانی 

رها شود، بلکه به این خاطر که پیروزي انقالب پرولتري 

  .در سطح جهانی تضمین می شود

ولتري، ناگزیر به تنگ نظري ملی، به عدول از خطوط پر

ناچیز پنداشتن استقالل ما در اقتصاد جهانی و تزئین 

  .خام برنامۀ نپ منجر می شود

  یک جناح است؟» اپوزیسیون«آیا درست که  .11

به یک » اپوزیسیون«نمی توان خطر تبدیل  :پاسخ

این خطر را سیاست ها و ابزارهاي . جناح را انکار کرد

که آستانۀ تحمل آن در برابر  - ح حاکمتشکیالتی جنا

انتقاد، بحث هاي جمعی و رهبري از طریق انتخابات 

ایجاد و حاد  -تر می شودآزادانه و جمعی به مراتب کم

  .می کند

  می تواند یک جناح بسازد؟» اکثریت«آیا یک . 12

یک . اکثریت فعلی، یک جناح است. می تواند :پاسخ

ک ترکیب یکسان و اکثریت، نوعی هیئت دائمی با ی

در حزبی که بر مبناي دمکراسی درونی . مشابه نیست

پیش می رود، مسائل جدیدي که مطرح می شوند، 

. گروه بندي و چرخش هاي جدید را متولد می کنند

جناح اکثریت، تبدیل اکثریت فعلی به اکثریت دائمی را 

وظیفۀ خود می داند، منتها مستقل از خط سیاسی و 

دیدگاه هاي تغییریافتۀ اکثریت واقعی  وظایف متغیر یا

جناح اکثریت مطلقاً با یک رژیم دمکراسی حزبی . حزب

جناح اکثریت را انضباط مخفی آن مقید . مغایرت دارد

می کند و همین به تنهایی ارادة حقیقی حزب را فریب 

جناح اکثریت از ماشین . می دهد و منحرف می کند

تعیین جایگاه  حزبی استفاده می کند تا حزب را از

اکثریت و اقلیت واقعی به واسطۀ ابزارهاي دمکراتیک، 

مهلک ترین شکل جناح گرایی، جناح گرایی . باز دارد

اکثریت حاکم است که از جانب حزب، به طور کلی، 

  .صحبت می کند

جناح گرایی اقلیت، ناگزیر از جناح گرایی اکثریت ناشی 

  .می شود

وحدت حزب را » اپوزیسیون«آیا درست است که  .13

  به خطر می اندازد؟

گیر از وحدت حزب را وجود یک جناح زمین :پاسخ

اکثریت تهدید می کند که مشغول تغییر سیاست حزب 

از خط پرولتري است و تمامی کسانی را که مشغول 

مبارزه براي خط پرولتري و توانبخشی به رژیم حزبی 

  .سوق می دهد» اپوزیسیون«هستند به 

جناح حاکم از وحدت حزب درك می  آن چه رهبران

به خود جرأت ندهید که «: کنند، عبارت از این است

سیاست مان را نقد کنید؛ به خود جرأت ندهید که 

وظایف جدید و سؤاالت جدیدي را بدون اجازة ما طرح 

کنید؛ به خود جرأت ندهید که به طور جدي مسألۀ 

مبارزه علیه بوروکراتیسم، مسألۀ صنعتی سازي، 

از . »تمزدها، دهقانان فقیر و غیره را مطرح کنیددس

نقطه نظر رهبران جناح حاکم، وحدت حزب با هر کلمه 

و هر جناحی که علیه اشتباهات گروه رهبري باشد، به 

اما این تنها بدان معناست که گروه . خطر می افتد
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رهبري، از سازش خود با یک رژیم دمکراسی حزبی 

  .امتناع می کند

از دیدگاه هاي » اپوزیسیون«ت است که آیا درس .14

  لنینیستی دربارة رهبري حزب فاصله گرفته است؟

درست عکس آن صحیح . خیر، درست نیست: پاسخ

این، گروه رهبري فعلی است که تمامی تالش . است

خود را به سوي درهم شکستن هستۀ رهبري قدیمی که 

با همکاري مشترك با لنین شکل گرفت، معطوف می 

دورة بیماري لنین و اکنون پس از مرگ وي،  در. کند

حزب بارها از اهمیت صیانت از تداوم و توالی رهبري 

زنده باد گارد : شعار مهم این بود. سخت گفته است

به حزب توضیح داده شد که تجربۀ ! لنینیست قدیمی

رهبري، در مسیر سال هاي بسیار به دست می آید و 

نگاتنگی با تجربۀ این که در حزب ما، رهبري به شکل ت

دو انقالب درهم آمیخته که حزب تحت رهبري لنین 

  .پشت سر گذاشت

در حال حاضر، گروه استالینیست با ضدیت علیه 

که بر » عمل گرایانی«نیروهاي جدید گارد قدیم، علیه 

مبناي فعالیت خالقانه رشد کردند و غیره، درحال 

چنین تقابلی . چرخشی سریع حول این مسأله است

فی نفسه گامی به سوي انکار سنن انقالبی حزب  خود

این . است، گاهی به سوي اپورتونیسم و خرده گیري

انحراف دارد با سخنان سرتاسر ارتجاعی علیه 

و به نفع افرادي که ریشه در » پناهندگان سیاسی«

تئوري سوسیالیسم . دارند، پنهان می شود» خاك ملی«

مول بندي کوته در یک کشور، به بهترین شکل با این فر

فکرانه، ناسیونالیستی و ناشی از بده و بستان سیاسی از 

  .مسألۀ رهبري حزب، وفق داده می شود

آیا درست است که با درهم شکستن اپوزیسیون،  .15

امکان تضمین وحدت حزب و یکپارچگی رهبري وجود 

  دارد؟

سرکوب . خیر، این یک مغلطۀ درشت است: پاسخ

شکاف هاي به مراتب عظیم بوروکراتیک حزب، آبستن 

. جناح حاکم به هیچ وجه یکپارچه نیست. تري است

شامل یک انحراف راست به سوي کوالك و عناصر خرده 

یک . بورژوایی و طبقۀ متوسط به طور اعم می شود

انحراف سندیکالیستی هم دارد که دست به دست 

انحراف به سوي خرده مالکان راه می پیماید، اما اغلب با 

عناصر صرفاً سیاه . ورد اخیر منازعاتی پیدا می کنداین م

لشگري هم دارد که فاقد یک خط سیاسی مشخص 

به » اپوزیسیون«هستند، اما سپري در برابر انتقادات 

در آخر، عناصر متعددي نیز در . انحراف راست می شوند

آن هستند که کامالً روحیۀ انقالبی خود را حفظ کرده 

ن چرخش ها در سیاست و رژیم اند، اما هنوز باید بیال

در حال حاضر، رهبران . حزب را به خود پس بدهند

جناح اکثریت قادرند که آن را با روش هاي مکانیکی در 

اگر ما قرار بود . ادغام کنند» اپوزیسیون«مبارزه علیه 

درهم «حتی یک لحظه اجازه دهیم که اپوزیسیون 

 ، در آن صورت جناح اکثریت، که به سمت»بشکند

راست پسرفت می کند، بالفاصله به گروه بندي هاي 

جناحی جدیدي، همراه با پیامدهاي متعاقب آن، تقسیم 

می شد؛ در درون باالیی هاي جناح ها هم یک اختالف 

و اصطکاك تند وجود دارد که تنها با انضباط جناحی 

جلوگیري از پیشروي این . دارد بر آن غلبه می شود

بارزات جناحی جدید، نه با اختالف تا سرحد ایجاد م
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درهم شکستن اپوزیسیون کنونی، بلکه برعکس با اتخاذ 

رویکردي دقیق نسبت به نقد آن، با تصحیح حقیقی 

خط حزب و استقرار دمکراسی و رهبري جمعی در 

  .حزب امکان پذیر است

  1927مسکو، 

  لئون تروتسکی

http://marxists.org/archive/trotsky/1927/

xx/opposition.htm 

یا » انترناسیونال سرخ اتحادیه هاي کارگري«* 

، یک هیئت بین المللی بود که از سوي »پروفینترن«

با هدف هماهنگ کردن » انترناسیونال کمونیست«

فعالیت هاي کمونیستی در درون اتحادیه هاي کارگري 

برپا  1921که نخست در سال » پروفینترن«. دایر شد

شد، قصد داشت که به عنوان وزنۀ تعادل در برابر نفوذ 

نهاد . عمل کند» انترناسیونال آمستردام«به اصطالح 

، یا فدراسیون بین المللی »انترناسیونال آمستردام«

اتحادیه هاي کارگري یک سازمان سوسیال دمکرات و 

کار و مماشات جو بود که مانعی به لحاظ طبقاتی سازش

این . در برابر انقالب و کمینترن به شمار می رفت

، 1930سازمان پس از ورود به دورة زوال در اواسط دهۀ 

به فرجام » جبهۀ خلقی«با ظهور  1937نهایتاً در سال 

 . رسید

 

 

  

 

  تر پیرامون سرکوب کرونشتاتتوضیحاتی بیش

  لئون تروتسکی

  )1938ژوئیۀ (

  آرام نوبخت: دانبرگر

در مقالۀ اخیر خود دربارة کرونشتات، تالش کردم که 

اما بسیاري هستند . مسأله را در سطح سیاسی طرح کنم

. شخصی عالقه مندند» مسئولیت«که به مسألۀ 

که از یک مارکسیست بی حال و وارفته به » سوورین«

یک چاپلوس و متملقِ بلندمرتبه تبدیل شد، در کتاب 

استالین اظهار می دارد که من در خود دربارة 

اتوبیوگرافی خود، آگاهانه دربارة شورش کرونشتات 

سکوت کردم؛ او با تمسخر می گوید شاهکارهایی 

» کالیگا«. هستند که بعضی ها آن را به رخ نمی کشند

بازگو » در کشور دروغ بزرگ«در کتاب خود با نام 

 بیش از ده هزار«می کند که در سرکوب کرونشتات، 

تردید (از سوي من هدف گلوله قرار گرفتند » ملوان

دارم که کل ناوگان بالتیک در آن زمان این تعداد داشته 

سایر منتقدین هم خود را به این شکل ابراز می ). است

بله، به لحاظ عینی، شورش یک خصلت ضد : دارند

انقالبی داشت، اما چرا تروتسکی متعاقباً به چنین 

دست ) ؟- و (ه اي در فرونشاندن سرکوب هاي بی رحمان

  زد؟

من هرگز به این مسأله نپرداخته ام؛ نه به این دلیل که 

چیزي براي پنهان کردن داشتم، بلکه برعکس به این 

حقیقت امر . خاطر که دقیقاً چیزي براي گفتن نداشتم

من شخصاً به هیچ وجه نه در سرکوب این است که 

http://marxists.org/archive/trotsky/1927/xx/opposition.htm
http://marxists.org/archive/trotsky/1927/xx/opposition.htm
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شورش کرونشتات شرکت کردم، و نه در 

از نظر من این . رونشاندن هاي بعد از سرکوبف

من عضوي از حکومت . واقعیت، اهمیت سیاسی ندارد

بودم، فرونشاندن شورش را ضروروي می دیدم، و در 

تنها در . نتیجه مسئولیت این سرکوب را به عهده داشتم

. این محدوده است که به انتقادات تاکنون پاسخ داده ام

را شخصاً تحریک می کنند، اما وقتی اخالق گرایان من 

من را متهم به سبعیتی می کنند که شرایط نمی 

آقایان، «: طلبید، این حق را براي خود قائلم که بگویم

  .»اخالق گرایان، دارید کمی دروغ می گویید

از اورال . آغاز شد» اورال«شورش در زمان اقامت من در 

. مستقیماً براي دهمین کنگرة حزب به مسکو آمدم

آن هم م به سرکوب شورش با قواي نظامی، تصمی

ابتدا با مذاکرات صلح و  ]دشمن[چه سنگر چنان

، یک سپس از طریق اولتیماتوم تسیلم نمی شد

تصمیم عمومی بود که با مشارکت مستقیم من اتخاذ 

چنان اما پس از آن که تصمیم گرفته شد، من هم. شد

ی، در مسکو باقی ماندم و در عملیات نظامی هیچ نقش

در ارتباط با . اعم از مستقیم یا غیر مستقیم، ایفا نکردم

  .بود» چکا«سرکوب هاي بعدي، آن ها کامالً کار 

اما چه شد که من مستقیماً به کرونشتات نرفتم؟ دلیل 

شورش در بحبوحۀ . این امر، ماهیتی سیاسی داشت

اتحادیه هاي «بحث ها دربارة مسألۀ به اصطالح 

سیاسی در کرونشتات تماماً در کار . رخ داد» کارگري

دستان کمیتۀ پتروگراد بود که در رأس آن زینوویف 

همان زینوویف، رهبر اصلی، خستگی ناپذیر . قرار داشت

پیش از . و پرشور در نبرد علیه من در این بحث ها بود

عزیمت به اورال، در پتروگراد بودم و در نشست 

حاکم  روح کلیِ. کمونیست هاي ملوان سخنرانی کردم

. بر نشست، تأثیر به شدت نامطلوبی بر من گذاشت

ملوان هاي شیک پوش و خوش خوراکی که تنها در 

اسم کمونیست بودند، در قیاس با کارگران و مردان 

ارتش سرخ در آن زمان، حس انگلی بودن را ایجاد می 

از طرف کمیتۀ پتروگراد، کارزاري به شکلی به . کردند

پرسنل فرماندهی ناوگان، . شد شدت عوام فریبانه انجام

قطعنامۀ زینوویف احتماالً . منزوي و مرعوب شده بود

به یاد دارم به زینوویف در . درصد آرا را کسب کرد 99

همه چیز خیلی خوب است، تا «: این مورد گفته بودم

پس از این، زینوویف همراه با . »این که خیلی بد شود

پیامی فوري را من در اورال بود و در این جا بود که 

خیلی «دریافت کرد که می گفت امور کرونشتات دارد 

هاي ملوان که »کمونیست«اکثریت غالب . می شود» بد

از قطعنامۀ زینوویف حمایت کردند، در شورش شرکت 

همان طور که دفتر سیاسی هم  - از نظر من. جستند

مذاکرات با ملوان ها و در صورت لزوم  -اعتراض کرد

ا، باید با همان رهبرانی که تا دیروز به فرونشاندن آن ه

واال . این ملوان اطمینان سیاسی داشتند، به جایی برسد

کرونشتاتی ها مسأله را این طور درنظر خواهند گرفت 

از آن ها به خاطر رأي علیه خودم » انتقام«که من براي 

  . در طول بحث هاي حزب آمده ام

که رویکرد دقیقاً همین مالحظات، درست یا غلط، بود 

کامالً و علناً از این امور دور . من را تعیین کرد

در ارتباط با سرکوب ها، تا جایی که به خاطر . ایستادم

دارم، دزرژینسکی مسئولیت شخصی آن را داشت و 

دزرژینسکی نمی توانست مداخۀ احدي را در اقدامات 

  ).و در این مورد هم نکرد(خود تحمل کند 
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غیر ضروري وجود داشته است یا این که آیا قربانیان 

در این مورد من به دزرژینسکی بیش . خیر را نمی دانم

به خاطر فقدان . از منتقدین دیرهنگام او اعتماد دارم

تعیین کنم که  پسینی به طورداده ها، اآلن نمی توانم 

  .چه کسی می بایست مجازت می شده و چگونه

منابع  از - نتیجه گیري هاي ویکتور سرژ در این مورد

اما آماده ام . از نظر من فاقد ارزش است -دست چندم

. تصریح کنم که جنگ داخلی، مکتب بشریت نیست

ایده آلیست ها و پاسیفیست ها همیشه انقالب را به 

اما نکتۀ اصلی این است که . متهم کرده اند» افراط«

از خود طبیعت انقالب ناشی می شود که فی » افراط«

  . تاریخ نیست» افراط«نفسه چیزي جز 

به این معنا، من مسئولیت کامل و تمام و کمال سرکوب 

  .شورش کرونشتات را به عهده می گیرم

https://www.marxists.org/archive/trotsky

/1938/07/kronstadt2.htm 

  

  

  

  

  

  

  

  

ویس قطعنامۀ کمیتۀ مرکزي حزب کارگران پیش ن

  )بلشویک(سوسیال دمکرات روسیه 

  از حزب» لوزوفسکی. ا. س«پیرامون اخراج 

  

  )1918ژانویۀ  12( 1917دسامبر  30: تاریخ نگارش

مجموعه آثار لنین، ویراست انگلیسی دوم، : منبع

، صفحات 42، مسکو، جلد 1971انتشارات پراگرس، 

  الف51-ب49

  آرام نوبخت: برگردان

  

  :نظر به این که

رفیق لوزوفسکی از همان ابتدا نظراتی را بیان داشته ) 1

که از اساس با نظرات حزب و پرولتاریاي انقالبی به طور 

اعم فاصله دارد، اما در تمامی موارد اصلی، با نفی خرده 

بورژوایی دیکتاتوري پرولتاریا به عنوان یک مرحلۀ 

  .سم، منطبق استحیاتی در گذار به سوسیالی

) 1(... رفیق لوزوفسکی با بیانیۀ خود به تاریخ نوامبر ) 2

که به سوي بورژوازي  )2(» نووایا ژیزن«در روزنامۀ 

چرخش کرده است، خشمی را نه فقط میان تمامی افراد 

حزب، که همین طور میان کارگران آگاه طبقاتی به طور 

حزب  برانگیخته است؛ قطعنامۀ کمیتۀ مرکزي )3(کلی 

کارگران سوسیال دمکرات روسیه پیرامون اخراج رفیق 

لوزوفسکی از حزب که بالفاصله پس از این بیانیه به 

تصویب رسید، اعالم و اجرایی نگردید، چرا که برخی 

رفقا امید داشتند که نوسانات رفیق لوزوفسکی خصلتی 

https://www.marxists.org/archive/trotsky/1938/07/kronstadt2.htm
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1938/07/kronstadt2.htm
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موقتی دارد و به دلیل ناتوانی او از فهم سریع اهمیت 

خی است که با چنان سرعت فوق العاده اي طغیانی تاری

  .رخ می دهد

انتظار رفقایی که مایل بودند به رفیق لوزوفسکی ) 3

فرصت دهند تا اهمیت انقالبی را که رخ می دهد به 

طور کامل درك کند، ناصحیح بوده، و کل رفتار سیاسی 

پروفشنالنی « 8و  7و به ویژه مقاالت او در شماره هاي 

واگرایی کامل این رفیق از اصول به  )4(» وستنیک

اساسی سوسیالیسم در رویکرد خود به نقش پرولتاریا در 

  .انقالب سوسیالیستی اشاره دارد

عضویت حزبی فردي که منصب مهمی در جنبش ) 4

اتحادیۀ کارگري دارد و مشغول فاسد کردن این جنبش 

با عقاید بنجل بورژوایی است، نه فقط به حزب لطمه 

فعالیت تشکیالتی در بین پرولتاریا را  می زند و کل

تضعیف می کند، بلکه صدمۀ عملی عظیمی را متوجه 

وظیفۀ فوري سازماندهی تولید سوسیالیستی به وسیلۀ 

  اتحادیه هاي کارگري می نماید؛

فعالیت مشترك در صفوف یک حزب واحد با وجود ) 5

شخصی که ضرورت دیکتاتوري پرولتاریا را به عنوان 

ر برنامۀ ما به رسمیت شناخته شده درك اصلی که د

نمی کند؛ نمی فهمد که بدون یک چنین دیکتاتوري، 

یعنی بدون سرکوب سیستماتیک و بی رحمانۀ مقاومت 

که در قالب فرمول هاي بورژوا دمکراتیک  - استثمارگران

 -نمی تون هرگونه انقالب دمکراتیک - پیش نمی رود

نه اقدام جدي و هرگو -چه رسد به انقالب سوسیالیستی

براي مقابله با بحران و هرج و مرج اقتصادي ناشی از 

  .جنگ را متصور شد؛ ناممکن است

فعالیت مشترك در صفوف یک حزب واحد با وجود ) 6

فردي که منکر وظایف سوسیالیستی پرولتاریایی می 

شود که قدرت سیاسی را به دست آورده؛ فردي که از 

ه وظیفۀ اتحادیه هاي پذیرش این ایده امتناع می کند ک

کارگري به عهده گرفتن وظایف دولت و انجام آن با 

عظیم ترین عزم و اشتیاق، سازماندهی مجدد 

سوسیالیستی تولید و توزیع در مقیاس ملی است، 

  .ناممکن می باشد

کمیتۀ اجرایی حزب کارگران سوسیال دمکرات روسیه 

رفیق لوزوفسکی از حزب کارگران : مقرر می دارد که

اخراج گردد و ) بلشویک ها(وسیال دمکرات روسیه س

 .این قطعنامه بدون تأخیر منتشر گردد

https://www.marxists.org/archive/lenin/w

orks/1917/dec/30a.htm 

 

تنویس یک لنین براي تاریخ نوشته در متن دس). 1(

  .جاي خالی گذاشته است

 18روزنامه اي که از  - )زندگی نوین(» نووایا ژیزن«). 2(

در پتروگراد منتشر می  1917تا ژوئیۀ ) مه 1(آوریل 

شد؛ انترناسیونالیست ها و نویسندگان منشویک که 

گردآمده بودند، از این روزنامه » لتوپیس«حول مجلۀ 

رد خصمانه اي این روزنامه رویک. حمایت می کردند

نسبت به انقالب سوسیالیستی اکتبر و استقرار قدرت 

در دو نسخه ظاهر  1918ژوئیۀ  1از . شورایی اتخاذ کرد

اما در ژوئیۀ . یکی در پتروگراد و دیگري در مسکو: شد

  .بسته شدند 1918

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/dec/30a.htm
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/dec/30a.htm
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لوزوفسکی، دبیر وقت . ا. اشاره دارد به بیانیۀ س). 3(

ي سراسر روسیه، شوراي مرکزي اتحادیه هاي کارگر

این . خطاب به گروه بلشویک در کمیتۀ اجرایی مرکزي

) 17( 4، )172شمارة (» نووایا ژیزن«مطلب در روزنامۀ 

، لوزوفسکی 1917در دسامبر . منتشر شد 1917نوامبر 

او در ماه دسامبر مجدداً در . از حزب بلشویک اخراج شد

  .مقام سابق خود ابقا شد

کنگرة اتحادیه «لوزوفسکی، . ا. لنین به مقاالت س). 4(

اتحادیه هاي کارگري و «و » هاي کارگري سراسر روسیه

پروفشنالنی «منتشر شده در » قدرت شورایی

. اشاره دارد 1917، 8و  7، شماره هاي »وستنیک

نشریه  -)پیک اتحادیۀ کارگري(» پروفشنالنی وستنیک«

و ارگان شوراي مرکزي اتحادیه هاي کارگري سراسر 

در  1919تا مارس  1917بود که از سپتامبر روسیه 

  .پتروگراد ظاهر شد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بلشویسم چیست؟بلشویسم چیست؟

  

 رزا لوکزامبورگ

  آرشین قهرمانی: ترجمه

انقالبی که همین چندي پیش آغاز گشته، می تواند 

طبقۀ ! تحقق سوسیالیسم: تنها یک پیامد داشته باشد

از  کارگر، براي به انجام رساندن هدف خود، باید پیش

هر چیز، کنترل سیاسی تمام و کمال بر دولت را 

اما براي سوسیالیست ها، قدرت سیاسی . تضمین کند

صرفاً وسیله اي است در خدمت یک هدف؛ ابزاري که 

به وسیلۀ آن، کار به بازسازي کامل و بنیادي تمامی 

  .نظام صنعتی ما دست خواهد یافت

نواحی  خیزترینترین و حاصلامروز تمام ثروت، بزرگ

آالت و کارخانه ها به گروهی سرزمین، معادن، ماشین

. کوچک از اشراف و سرمایه داران خصوصی تعلق دارد

درحالی که توده هاي عظیمی از طبقۀ کارگر در عوض 

فرسا، دستمزدي ساعاتی طوالنی تحمل زحمت طاقت

ناچیز از آن ها دریافت می کنند که به سختی براي 

فربه . ی شایسته کفایت می کندبرخورداري از یک زندگ

شدن طبقه اي کوچک از افراد بیکاره و تنبل، هدف و 
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دادن یک تکان جدید به . غایت جامعۀ امروزي است

جامعۀ کنونی و تولید کنونی و قرار دادن هدفی جدید 

ترین وظیفۀ طبقۀ در پیش روي آن ها، نخستین و مهم

  .کارگر انقالبی است

دف، تمامی ثروت، زمین و براي دست یافتن به این ه

هر آن چه که تولید می کند، کارخانه ها و ماشین آالت 

باید از مالکان استثمارگر آن ها، سلب و به مالکیت 

بنابراین این نخستین و . مشترك کلّ مردم مبدل شود

ترین وظیفۀ دولت انقالبی طبقۀ کارگر است که با مهم

مهم تولید را  صدور شماري از فرمان ها، تمامی ابزارهاي

  .تحت مالکیت ملی و کنترل اجتماعی درآورد

دشوارترین وظیفه، . اما این صرفاً نخستین گام است

یعنی ایجاد یک دولت صنعتی بر فراز بنیانی تماماً 

  .اکنون آغاز گشته استجدید، هم

امروز تولید در هر واحد مانوفاکتور، به وسیلۀ سرمایه 

این که . ن انجام می شودداران منفرد و مستقل از دیگرا

چه کاالهایی و در کجا تولید شوند، و محصول نهایی در 

کجا، چه زمانی و چگونه به فروش برسد، مسائلی 

هستند که از سوي سرمایه داران منفرد تعیین می 

ترین تأثیر و نفوذي بر کارگر در هیچ جا کوچک.  شوند

که  کارگر تنها ماشینی زنده است. این تصمیم ها ندارد

  .کار خود را براي انجام دارد

. در جامعۀ سوسیالیستی تمامی این ها تغییر خواهد کرد

. مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و معاش باید محو گردد

تولید نه براي غنی ساختن یک فرد، بلکه تنها براي 

عرضۀ کاالها به میزانی کافی براي تأمین خواسته ها و 

به این . اهد پذیرفتنیازهاي طبقۀ کارگر انجام خو

آالت و زمین هاي کشاورزي ترتیب، کارخانه ها، ماشین

باید بر بنیانی تماماً جدید و از دیدگاهی کامالً متفاوت، 

  .به کار گرفته شوند

در وهلۀ نخست، اکنون که قرار است تولید با هدف 

تضمین زندگی انسانی تر براي همه، تأمین غذا و 

هاي فرهنگی معیشت براي پوشاك فراوان و سایر ابزار

همه، صورت بگیرد، بهره وري کار باید به لحاظ مادي 

مزارع باید محصوالت غنی تري به بار . افزایش یابد

بیاورند، پیشرفته ترین فرایندهاي تکنیکی در کارخانه 

ها به کار گرفته شوند، و از میان معادن موجود، 

رار مولدترینِ آن ها مورد شدیدترین بهره برداري ق

بنابراین نتیجه آن خواهد شد که فرایند . گیرند

یافته ترین صنایع و زمین کردن همراه با توسعهاجتماعی

ما نیازي نداریم فالن   .هاي کشاورزي آغاز می شود

کشاورز خُرد یا بهمان پیشه ور را از تکه زمین یا کارگاه 

کوچکی که از آن با کار با دستان خود روزگار می 

با . روم کنیم و چنین نیز نخواهیم کردگذراند، مح

شده گذشت زمان، او به تفوق و برتري تولید اجتماعی

نسبت به مالکیت خصوصی پی خواهد برد و بنا به 

  .خواست خود به ما خواهد پیوست

براي آن که تمامی اعضاي جامعه از رفاه و سعادت بهره 

تنها کسی که خدمات . مند شوند، همه باید کار کنند

ودمندي به جامعه ارائه می کند، خواه جسمی و و س

خواه ذهنی، مستحق سهمی از تولیدات براي رفع نیازها 

تنبلی باید متوقف شود . و خواسته هاي خود خواهد بود

و کار اجباري همگانی براي تمامی کسانی که به لحاظ 

مشخص است . جسمی توانا هستند، جاي آن را بگیرد

ام کار، کودکان، افراد معلول و سال که افراد ناتوان از انج



١١٧ 
 

خورده، باید از سوي جامعه حمایت شوند؛ اما نه به آن 

صورتی که امروز می شود، یعنی با خیرات و صدقۀ 

شده براي تغذیۀ غنی، آموزش اجتماعی. حقیرانه

کودکان، مراقبت مناسب از سالمندان، خدمات بهداشتی 

ند که باید این ها مواردي هست: عمومی براي بیماران

  .بخشِ تماماً مهم ساختار اجتماعی را شکل دهند

به همین دلیل، یعنی براي رفاه عمومی، جامعه در بهره 

برداري و مصرف کاالها، ابزار تولید و نیروي کار خود، 

اسراف به آن صورتی . جوتر و عقالیی تر خواهد بودصرفه

ید تول. که امروز در همه جا می بینیم، باید متوقف شود

چرا . مهمات و سایر ابزار و ادوات جنگی باید پایان پذیرد

. که جامعۀ سوسیالیستی نیازي به ابزارهاي کشتار ندارد

تر در عوض مواد باارزش و نیروي کار عظیمی که پیش

در خدمت این هدف قرار داشت، براي تولید مفید 

فایدة جهل و تولید پرهزینه و بی. مصرف خواهد شد

تعلیم اخالقی مشتی بیکارة ثروتمند پایان  خرافه براي

خدمات شخصی ممنوع خواهد شد و . خواهد پذیرفت

بدین ترتیب نیروي کار پس از آزاد شدن، تحت اشتغال 

  .مفدیتر و ارزشمندتري درخواهد آمد

بنابراین در همان حال که ما مشغول خلق ملتی از 

ي کارگران هستیم که در آن همۀ افراد به طور مولد برا

رفاه عمومی اشتغال می یابند، خود کار باید تماماً 

امروز کار در صنعت، بر روي زمین . انقالبی شود

کشاورزي، و در ادارات، اغلب در حکم یک شکنجه و 

باري بر روي دوش مردان و زنان کارگري است که به 

. منظور کسب مایحتاج و ضروریات زندگی باید کار کنند

یعنی در جایی که همه با یک در جامعۀ سوسیالیستی، 

دیگر براي رفاه خودشان کار می کنند، سالمت کارگر 

منفرد، و لذت او در کار باید به شکل آگاهانه پروش 

تر، که از ظرفیت ساعات کاري کم. بیابد و تقویت گردد

بازآفرینی و : طبیعی بشر باالتر نیست، باید برقرار شود

ظ گردد، به طوري کار ملحو-زمان استراحت باید در روز

که همۀ افراد بتوانند سهم خود را با میل، رغب و لذت 

  .انجام دهند

اما پیروزي چنین رفرم هایی به انسان هایی بستگی 

امروز سرمایه دار، . دارد که آن ها را انجام خواهند داد

چه در قالب یک شخص و چه یک مدیر یا سرپرست، با 

گرسنگی، کارگر . تداش در مقابل کارگران می ایستازیانه

را به سوي کارخانه، صاحب زمین یا اشراف، به سوي 

کارفرما همه جا مراقب است که هیچ . اداره می کشاند

وقتی به هدر نرود، هیچ یک از مواد خام تلف نشود، کار 

  .به صورت خوب و بهینه پیش برود

در جامعۀ سوسیالیستی، سرمایه داري که تازیانه در 

در این جا تمام افرادي . د می شوددست داشت، ناپدی

که کار می کنند، آزاد هستند و بر سطح برابري قرار 

دارند، براي رفاه و لذت کار می کنند، هرگز اتالف ثروت 

اجتماعی را برنمی تابند، و خدمات را صادقانه و به موقع 

مسلماً هر کارخانۀ سوسیالیستی، به . تحویل می دهند

ه سازوکار آن را درك کنند، مدیرانی فنی نیاز دارد ک

کسانی که قادرند به نحوي بر تولید نظارت داشته باشند 

که همه چیز به خوبی پیش رود، کسانی که با 

سازماندهی پروسۀ تولید مطابق با روش هاي کارا و 

بهینه، تولید متناسب با نیروي کار صرف شده را تضمین 

باید از  کارگران منفرد براي تضمین تولید موفق،. کنند

دستورالعمل هاي این افراد، تماماً و با میل و رغبت 

پیروي کنند، باید دیسیپلین و نظم را حفظ و تقویت 
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  .نمایند، و اختالف یا اختالل ایجاد نکنند

فرد کارگر در یک جامعۀ صنعتی : به طور خالصه

سوسیالیستی، باید نشان دهد که می تواند بدون حضور 

و مشاورین پشت سر آن ها، با  سرمایه داران و مدیران

یعنی بنا به . کوشی و به صورتی شایسته کار کندسخت

خواست و میل خود بتواند دیسیپلین را حفظ و حداکثر 

این امر به دیسیپلین ذهنی، . تالش خود را بکند

استقامت اخالقی، حس عزّت نفس و مسئولیت، و تولد 

  .تازة معنوي فرد کارگر نیاز دارد

دقت، م نمی تواند با مردان و زنان تنبل، بیسوسیالیس

جامعۀ . قید و سست محقق شودخودخواه، بی

شان سوسیالیستی به مردمی نیاز دارد که یک به یک

سرشار از شور و اشتیاق براي رفاه عمومی، سرشار از 

روح ایثار و همدردي براي دیگري، سرشار از تهور، 

ترین بزرگ سرسختی و تمایل براي رویارویی با حتی

  .حوادث، باشند

اما نیازي نیست که ما قرن ها یا دهه ها صبر کنیم تا 

مبارزه و انقالب ، . یک چنین نوعی از بشر رشد کند

گرایی را به توده هاي پرولتر آموخته است؛ مبارزه کمال

و انقالب به آن ها بلوغ فکري، تهور و استقامت، شفافیت 

رسیدن به پیروزي هدف و روحیۀ ایثارگري را براي 

-در همان حال که ما براي انقالب نام. آموخته است

نویسی می کنیم، در حال خلق کارگران سوسیالیست 

آینده هم هستیم؛ کارگرانی که می توانند به بنیانی 

  .براي یک نظام اجتماعی نوین تبدیل شوند

براي به انجام رساندن این وظیفۀ سترگ، یعنی ایجاد 

سوسیالیستی، به جوانان پرولتر نیاز  بنیان حقیقی نظام

آن ها باید نشان دهند که، حتی در حال حاضر، . است

آمادة پذیرش وظیفۀ بزرگ تحمل سنگینی آیندة نوع 

هنوز جهان کهنه . بشر بر روي شانه هاي خود، هستند

باید جهانی نوین را . اي وجود دارد که باید واژگون گردد

  !برپا کرد

 1918دسامبر 
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  بحث هاي فیس بوك

  فیلسوف نماییِ یک شبه دمکرات

فردي به نام دکتر فرشید فریدونی که چند وقتی است 

مشغول مباحث فلسفی است و اصرار دارد خود را 

نزدیک به مارکس و در دفاع از مارکسیسم نشان دهد، 

درست » آرمان و اندیشه«یک صفحۀ فیسبوکی به نام 

و فقط بحث ( د کرده است که بحث هاي شفاهی خو

میزان بی ربطی او به . را در آن منعکس می کند) خود

مارکسیسم و تمایل او با تداعی کردن خود با 

مارکسیسم، موضوع این نوشتۀ کوتاه نیست، بحث بر سر 

است که » فیلسوفی«ظرفیت دمکراتیک بسیار محدود 

طاقت کمترین نقد و انتقاد نسبت به گفته هایش در 

دیگران را به بازدید از سخنرانی  همان صفحه اي که

شخصاً یک بار در . هاي خود دعوت می کند، ندارد

صفحۀ فیسبوکی ایشان پس از ادعاهاي تو خالی وي 

نسبت به تروتسکیسم، وارد دخالت گري شدم که در 

دومین یا سومین دور بحث به روش شناخته شدة 

استالینیستی حذف شدم، تنها به این دلیل که نسبت به 

بعدها به صفحۀ ! تۀ ایشان سؤاالت و نقدهایی داشتمگف

دعوت شدم و گه گاه به مباحث وي » آرمان و اندیشه«

گوش داده و تعجب می کردم این چه سمیناري است 

! که فقط بحث فرشید فریدونی در آن منعکس می شود

به هر رو بدون قصد دخالت گري در بحث هاي ایشان 

انقالبی فاصله دارد، که معتقدم به کلی از مارکسیسم 

نگاهی به عنوان کرده و شاید قسمت هایی را گوش 

کرده از آن عبور می کردم، تا چند روز پیش که 

سوژة "نقدي بر مفهوم «سخنرانی از ایشان دیدم با نام 

در این سخنرانی . »از آموزشگاه فرانکفورت "تاریخی

ایشان سعی می کند با رجوع به نظرات لوکاچ و 

نقد چپی بپردازد که خود نامش را گرامشی به 

گذاشته، اما آن را به یقۀ » مارکسیست لنینیست«

من در این صفحه کامنتی . لنینیسم سنجاق می کند

گذاشتم به شرح زیر که موجب دلخوري ایشان شده و با 

فحاشی و نهایتاً حذف از صفحه، ظرفیت چپ مدرن 

 کامنت من این. فرانکفورتی خود را به نمایش گذاشت

  :بود

بحثی بی ربط به موضوع، نقل قول هایی بی ربط از « 

مارکس، نقدي بی ربط به لنینیسم تحت عنوان نقد به 

مخصوصاً در مورد دترمنیسم و ( "مارکسیسم لنینیسم"

تقدیر گرایی که لنینسم خود با نقد به این مفهوم پیروز 

، ذکر نام مکرر گرامشی بدون بیان موضوع خاصی )شد

غیر مارکسیستی  "نظریه پردازي هاي"خالصه از وي، و 

همه محتوي این ویدئو را  "مارکسیسم"تحت لواي 

  ».تشکیل می دهد

  :در پاسخ نوشت» آرمان و اندیشه«

درك مباحث فلسفی براي ذهنیت کند تروتسکیست «

  »!دشوار است

  : من در ادامه کامنت خود نوشتم

به  اما ضعف اساسی در بیان آن چه که ادعا می شود« 

رجوع شود به مثال ! ( عامل بیرونی مربوط نمی شود

سخنران مبنی بر دلیل نفرستادن خمینی به برزیل 

، بی ربطی این موضوع هم در همان ) توسط آمریکا

 .سطح بی ربطی موضوع سمینار با محتواي آن بود

از این گذشته، بحثی که در این سمینار مطرح شد ده 
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در نتیجه شاید . تا فلسفه بار بیشتر به اخالق نزدیک بود

بتوان پذیرفت که درك مباحث اخالقی براي ذهنیت 

 .تروتسکیست ها دشوار است

یک سري پند و اندرز هاي اخالقی و منتزع شده از 

همه محتوي این  "چپ"بستر هاي خود نسبت به 

فلسفه اي را تشکیل می دهد که طبعاً ذهنیت 

  ».تروتسکیست قادر به درك آن نیست

به بعد ایشان که ظاهرا با آي دي آرمان و اندیشه  از این

هستند هر فحش و نا سزایی » نظریه پردازي«مشغول 

را که برایش مقدور بود نسبت به من روا داشته و از 

فحاشی هاي یک فرد معلوم الحال با اختالالت 

مخصوص به خود هم دفاع کرده و فحاشی هاي 

نهایتاً هم اسم  چاروادرانۀ ایشان را هم الیک فرمودند و

مرا از آن صفحه حذف کرد تا خیالش از هرچه نقد و 

  . انتقاد است راحت شود

در این فرصت قصد دارم مختصراً توضیحی نسبت به 

فرمایشات ایشان در سخنرانی مذکور که به همه چیز 

شبیه است به جز مبحث فلسفی بدهم، که با حذف 

از ارائۀ آن  شدن از جایی که باید این نظرات را می دادم

  .محروم شدم

فرشید فریدونی در این بحث خود اصرار عجیبی دارد 

که تقدیر گرایی و دترمنیسم را به ریش لنین ببندد و 

بعد که اصالً هم معلوم نمی شود چگونه همین 

دترمنیسم را رد می کند، لنینیسم را هم زیر ضربات 

  ! خود نوازش می دهد

مفهوم تقدیر گرایی و  ظاهراً ایشان کمترین اطالعی از

داروینیسم ندارد و فقط چنین اسامی اي در جایی به 

به همین دلیل نه می داند که . گوشش خورده است

مطلقاً چنین نسبتی را نمی توان به لنین داد و نه اصالً 

می داند با این تقدیر گرایی و دترمنیسم باید چه کرد، 

بر  به جز آن نتیجۀ همیشگی و کلی گویی خود مبنی

و » فرهنگ و تاریخ کشورها رجوع کرد«این که باید به 

بماند که ! چپ ما از این کار شاق ظاهراً عقب مانده است

رجوع به فرهنگ و تاریخ یک کشور چه کار به فلسفه 

دارد، اما ایشان را با نتیجه گیري همیشگی اش تنها می 

گذاریم تا بپردازیم به این ماجراي دترمنیسم که به 

  . نین می اندازدگردن ل

دترمنیسم و تقدیرگرایی اقتصادي بر پایه نظریۀ تکامل 

بر  2تدریجی داروینیسم در واقع به دورة انترناسیونال 

تقدیرگرایان اقتصادي در واقع با رجوع به . می  گردد

تالش می کردند !) و نه لنین( برخی نظرات مارکس 

ي ثابت کنند که تا همۀ ظرفیت هاي نظام سرمایه دار

در یک کشور به پایان نرسیده باشد و  نیروهاي مولده 

به آن درجه اي از تکامل نرسیده باشند که جامعه وارد 

دوران سوسیالیسم شود، نمی توان از انقالب 

تقدیر گرایان . سوسیالیستی حرفی به میان آورد

اقتصادي معتقد بودند روند تکامل جوامع بشري خود به 

جایی منجر می شود که به خود و به صورت غریزي به 

سوسیالیسم ختم شود، پس هر تالشی به جز مبارزة 

روتین براي رسیدن به سطحی از مطالباتی که تحقق 

آن ها در همین نظام میسر است و رفرم هایی که قادر 

هم نخواهند بود مبارزه را از چارچوب نظام موجود فراتر 

  . می پنداشتند» اراده گرایانه«برند، تالشی 

نینیسم در واقع در تقابل با همین رفرمیسم و ل

لنین معتقد بود که اگر . اکونومیسم بود که شکل گرفت
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چه روند تکامل تاریخی بر اساس ماتریالیسم تاریخی 

روزي به سوسیالیسم ختم خواهد شد، اما اگر ارادة 

خردمندانه کمونیست ها و پیشتازان کارگران این روند و 

ازد، شاید قرن ها و قرن ها طول تاریخ را به جلو نیاند

در نتیجه . بکشد که این روند تکامل خود را طی کند

درست در تقابل با همین انحراف رفرمیستی بود که 

او بر . لنین به نتیجۀ حزب انقالبیون حرفه اي می رسد

همین اساس حزب پیشتاز کارگري را بنیان نهاد و با 

دعاي به رهبري این حزب ا 1917پیروزي انقالب 

خویش را اثبات کرد و براي همیشه لنینیسم را به 

  .بخشی از تکامل مارکسیسم انقالبی تبدیل کرد

حال بسیار مضحک است که یک تازه فیلسوف تا مغز 

استخوان رفرمیست این موضوع را وارونه کرده و قصد 

دارد در روز روشن از آن نتیجۀ عکس بگیرد، تازه همین 

دترمنیسم را هم متهم به  لنینیسم مقابله کننده با

  !وارونه سازي واقعیت کند

ایشان که نشان می دهد این اواخر با عجله و از روي  

نُت ها و یاداشت هاي بی ربط خود وارد نظریه پردازي 

شده است، تا جایی که به پروژه هاي دانشگاهی و 

آکادمیک مربوط است، محق است هر چه می خواهد 

تحویل دهد، اما تا جایی که سر هم کند و پروژه اي را 

به دخالت گري در جنبش انقالبی مربوط می شود، باید 

بسیار مسئوالنه و با احتیاط وارد دخالت گري شود، 

چون در این حوزه به او اجازه خرده فرمایشات 

روشنفکري جهت تحریف و تخریب سنت هاي انقالبی 

  . داده نخواهد شد

فکر کرده است مضحک تر این این که فرشید فریدونی 

مخاطبین سریال سخنرانی هاي انتزاعی اش عده اي 

دانشجواند که باید الم تا کام حرفی نزده و سرتا پا گوش 

به ! باشند و نمره شان را گرفته و بروند پی کارشان

همین دلیل با اولین سؤال و اولین نقد ساده به گفته 

اش، به طور کامل تعادل خود را از دست داده و 

شنوندة آشنا به مباحث . له وارد فحاشی می شودبالفاص

انقالبی دیگر مانند یک دانشجوي ترم دوم فلسفه نمی 

نشیند به حرف هاي مکتب خانه اي استاد گوش کند، 

وقتی ایشان از مارکس نقل قولی می آورد، این شنونده 

تالش می کند ربطش به بحث را بفهمد، وگرنه سخنران 

که با این نقل قول از را زیر پرسش قرار می دهد 

؟ آیا این فقط !مارکس می خواهی چه نتیجه اي بیگیري

یک ژست عامه پسند است که نشان دهی مثالً بحث 

  !ربطی هم به مارکس و نظرات او پیدا می کند

را » مکتب فرانکفورت«ایشان ظاهراً حتی عمق موضوع 

هم درك نکرده که براي تغییرات از باال و نیاز به 

ي و مراجعه به تاریخ، به مبحث هژمونی فرهنگ ساز

گرامشی هم رجوع کرده و از آن هم چیزي وام می 

گیرد، بلکه فقط می داند مرتب باید از گرامشی هم 

اسمی ببرد بدون آن که روشن کند چرا و براي برجسته 

! کردن کدام نظر گرامشی از او کراراً نام برده می شود

می شنود بدون  شنونده فقط اسم گرامشی و لوکاچ را

  . این که بفهمد این بحث چه کار به گرامشی دارد

اما در مورد لوکاچ هم به طور ناقص و با بدفهمی 

بد  نیست . اشاراتی می کند تا سر و ته بحث را هم بیارد

ایشان بداند که اتفاقا لوکاچ هم در موارد متعددي نظر 

  . خودش رو بر مبناي خط انقالبی لنین تغییر داد

یک » مسألۀ پارلمانتاریسم«لوکاچ با نوشتن مطلب  مثالً

موضوع چپ روانه در قبال موضوع شرکت کمونیست ها 
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دقیقاً همین مقاله بود که لنین به . در پارلمان گرفت

بیماري کودکی چپ روي در «طور اخص در کتاب 

لوکاچ به تدریج با مطالعۀ . به نقد کشید» کمونیسم

ترناسیونال سوم، از لنین و مشارکت در بحث هاي ان

  .مواضع پیشین خود عقب نشست

با این حال وقتی لوکاچ از خط انقالبی دور شد و 

بوروکراسی استالینیستی تثبیت گردید، به جاي مبارزه، 

دست به خود سانسوري زد و به نقد ادبی و هنري پناه 

  !برد

در پایان شاید مناسب باشد به نقل از کوالکفسکی در 

تزلزل لوکاچ در »  مارکسیزماصلی  جریان هاي«کتاب 

واکنش به انحراف استالینیستی متذکر شود تا اگر 

کسانی مانند فرشید فریدونی خواستند منبعی براي مبنا 

به جاي مبارزة طبقاتی » مبارزة فرهنگی«قرار دادن 

معرفی کنند، نمونه اي معرفی کنند که خود دچار 

  .تقدیر گرایی نشده باشد

کفسکی در کتاب یاد شده یادآوري همان طور که کوال

در اصل، استالین در مقابل «: می کند، لوکاچ می گوید

تروتسکی محق بود، اما استالین خودش متعاقباً یک 

! »سیاست تروتسکیستی و نه لنینیستی اتخاذ کرد

 )301. ، ص1978کوالکفسکی، (

هرچند موضع «لوکاچ در بیوگرافی خود اعالم کرد که 

بسیاري از موارد نادرست می دانست، ولی استالین را در 

چون هرگونه اعتراض و مخالفت، .... درگیر اعتراض نشد

به سادگی می توانست به حمایت از فاشیسم منحرف 

  )303همان، ص (» شود

به جاي جمع بندي الزم می دانم بگویم که چنین 

وارد صحنه می شوند، و » مارکسیست«کسانی به عنوان 

ش، بیش تر مسائل اساسی به جاي کمک به جنب

مارکسیسم را مخدوش می سازند، و این بیشترین ضربه 

یعنی آن ها را بیشتر گیج می . را به نسل جوان می زند

کند تا این که  بخواهد کمکی به رشد پایه هاي نظري 

مثالً فیلسوف مارکس شناس مورد بحث نام . آن ها باشد

عکس صفحۀ فیسبوکی که سخنرانی هایش را در آن من

گذاشته و بعد سعی می »  آرمان و اندیشه« می کند 

را نقد » دین درون« کند طی بحث هایش به زعم خود 

کرده و چپ ها را به طور کلی داراي اسالم درون و 

نظایر این تشبیهات معرفی کند، بدون آن که خود 

» آرمان« متوجه باشد که مارکسیسم و  سوسیالیسم 

گوشه اي در نظرات حاال شاید بتوان یک ! نیست

، آن هم با مفهومی که نزد »اندیشه«مارکس  براي 

مارکس در این باره وجود دارد دست و پا کرد، اما 

آن چیزي است که موضوع مبارزة مارکس » آرمان«

است و این جناب دکتر فرشید فریدونی الزم است قبل 

از کشف مذهب درون این و آن، نگاهی به درون خود 

  . ي مبارزه با مذهب از همان درون آغاز کندبیاندازد و برا

  2014اوت  28علیرضا بیانی، 
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  استالینیسم و تروتسکیسم

 امامی روزبه

 هر و اند سکه یک روي دو تروتسکیسم، و استالینیسم

 هیچ لذا و شوند، می محسوب مارکسیسم از انحراف دو

 دیگري آن دامان به آن ها، از یکی رد با ندارد لزومی

بی  اکتبر، انقالب از بعد ها، مارکسیست .اویزیمبی

 نوشته انحراف دو این به نسبت را ها نقد ترین رحمانه

 تعصبات لحاف زیر از را سرمان کمی است کافی و اند

  .ببینیم عیان را حقیقت تا آوریم بیرون

 2014اوت  24

*** 

 بیانی علیرضا

 به را »ها نقد« ترین رحمانه بی ها مارکسیست شاید

 و کجا ها نقد این(باشند  نوشته انقالب بعد روتسکیت

 توده، حزب و طبري احسان کیست؛ به متعلق

 انقالب از بعد که آن هایی اما )؟... یا ها مائوئیست

 یک روي دو استالینیسم و تروتسکیسم بودند معتقد

 این از قبل نیست؛ امامی روزبه آقاي فقط هستند، سکه

 ایده ها، کاتولیک ا،ه دمکرات سوسیال ها، لیبرال

 فاشیست و ها آنارشیست ها، پراگماتیست و ها آلیست

 این در اما داشتند، را اعتقاد دقیقاً همین هم  ...و ها

 »خلقی جبهۀ « این به ها استالینیست فقط دوره

 تسویه و قتل مشغول قضا از چون بودند، نپیوسته

 توانستند نمی و بودند ها تروتسکیست با  حساب

 .باشند آن دیگر روي آن همزمان

 سازمان سازندة متفکرین که است این جا در ماجرا طنز

 مخالف فیزیکی حذف نیازمند که زمان آن در نیز پیکار

 که نبودند معتقد وجه هیچ به بودند، خود نظري

 آن در اند، سکه یک روي دو تروتسکیم و استالینیسم

 ینم و بودند استالینیسم سخت سر مدافع آن ها موقع

 سکۀ دیگر روي را آن را استالینیسم توانستند

 حتی الزم زمان در متفکرین این .بدانند تروتسکیسم

 محاکمات انقالبیون اعدام محکومیت در کلمه یک

 1917 انقالب پیروزي در که انقالبیونی ننوشتند، مسکو

 دفاع مورد انقالب از پس داشتند، مؤثر و مستقیم نقش

 دلیل این به نگرفتند، قرار خورده شکست متفکرین این

 تشکیالتی درون دادگاهاي شبه در بتوانند خود که

 که کنند سالخی همان گونه را خود مخالف انقالبیون

 .کرد خود مخالفین با استالینستی دادگاهاي

 از پس درست خورده شکست بورژواي خرده چاپلوسان

 که زمانی در درست استالینیسم، مفتضحانۀ شکست

 به و ایستاده آن کنار در توانستد نمی مطلقاً دیگر

آن  براي دقیقاً دهند، ادامه خود سابق هاي عوامفریبی

 تلقی تروتسکیسم منزلۀ پیروزي به شکست این که

 »استالینیسم سکۀ روي آن سمکیتروتس«نظریۀ  نشود،

 .آوردند بیرون خود گشاد و گل نیآست از را است

 مانند ناتیجریا شکست ریزي پایه استالینیسم، شکست

 بورژواي خرده جریانات و جریان این شد، پیکار سازمان

 و مارکسیستی نتیجۀ استالینیسم شکست از مشابه

 به شدند ناچار دلیل همین به درست نگرفتند، انقالبی

 که برسند نتیجه این به تروتسکیسم صحت تأیید جاي

 این !است استالینسیم سکۀ دیگر روي آن تروتسکیسم

 هرگز سانتریست، هاي نشسته صندلی ود بین اکنون

 را پوچ ادعاي این اساس چه بر کنند روشن نمی توانند
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 و تروتسکیستی مشابه برنامۀ اساس بر کنند، می مطرح

 به اعتقادي بی یا اعتقاد اساس بر استالینیستی؟

 واکنش چنین چه؟ خالصه یا و کارگري؟ دمکراسی

 این ملموس مضامین نتواند اگر هوا به سر و گنگ

 روشنفکر زنی نق یک فقط کند، طرح را شباهت

 به دقیقاً این بلکه نیست، شده خوردة دمورالیزه شکست

 .شود می محسوب قلم فحشاي معنی

 قباي زیر از که فسفري رنگ با خروس دم جمله از

 یک سو از که است این زند، می بیرون بازنشسته عارفان

 است سماستالینی سکۀ روي آن تروتسکیسم گویند می

 با لنین جدال بر دال سندي هیچ دیگر سوي از و

 است، واضح نیز آن دلیل دهند، نمی ارائه استالین

 گلوي در »تئوري«  عنوان به استالینیسم که خزعبالتی

 از اي جنبه توانست نمی، ریخت می خودش طرفداران

 سکۀ این کشف .بگیرد بر در را استالین با لنین جدال

 خوردة شکست هاي استالینیست ییدورو از یا رو، دو

 در تروتسکی به لنین نقد یا و است شده درویش اکنون

 سوسیالیستی جنبش درون مناقشات و مباحثات کادر

 بزرگترین رهبر دو این هرگز هم آن جز به و بوده

 نزدیک یکدیگر به توانستند نمی تاریخ کارگري انقالب

 است این ازب شعبده عارفان این از دیگر سؤال اما .شوند

 استالینسم که دید می همان را تروتسکی لنین، اگر که

 را کسی تروتسکی نقد جاي به چرا پس خواهد، می

 چنین دقیقاً لنین چرا بکشد، را وي تبر با تا نفرستاد

 را مخالفش که شهرام تقی مانند را دشمنی و مخالف

 بی یا با« نقد را وي فقط و نکرد سالخی کرد، سالخی

 ؟!کرد می »رحمانه

 می تروتسکی با لنین دشمنی مدعیان تناقضات دیگر از

 و پلخانف با لنین مگر که کرد اشاره این به توان

 نقدهاي مورد را آنها و نداشت دشمنی کائوتسکی

 در را آنها از یک هیچ چرا پس داد، نمی قرار بیرحمانه

 ها آن جاي به ؟!نداد قرار رهبري سطح در خودش کنار

 خود کنار در را استالینیسم سکه دیگر روي نآ باید چرا

 ؟!داد می قرار

 و استالینیسم معتقدند که کسانی دیگر مضحک طنز

 نام پشت ضمناً و هستند سکه یک روي دو تروتسکیسم

 این روند یم »لنینیست سیستکمار « درآوردي من

 -مارکسیست«نام  این نیستند متوجه که است

 که آمد بیرون سمیاستالینی همان دکان از »لنینست

 لنین خود و شود، می معرفی تروتسکیسم سکۀ روي آن

 آن بودن علمی غیر شدت بتواند که نشنید را آن هرگز

 .دهد نشان را

 از کنند می وانمود ظاهراً پشیمان هاي نیستیاستال 

 الۀچ« در قصد و اند کرده گسست استالینیسم

 ن هاآ که هچآن  اما ندارند، هم افتادن »تروتسکیسم

 هردو نیا مقابل در »لنینیسم سیسمکمار« عنوان تحت

 براي استالینیستی فرمول یک خود کنند می مطرح

 .است لنینیسم تخریب

 2014اوت  24
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  تروتسکیسم

  

  :پرسش

و » مارکسیسم علم یا ایدئولوژي«سالم؛ در ویدئوي 

اشاره شده » مصاحبه مازیار رازي با کومله«همین طور 

سم یک علم است؛ یعنی شرایط براي است که مارکسی

سؤال من این هست که چنان چه مثالً . تغییر بازست

تروتسکی نظریات لنین را تکمیل کرد و لنین هم 

مارکسیسم «مارکس را، پس چرا شما خودتان را پیرو 

می دانید؟ چرا یکسره نمی » لنینیسم تروتسکیسم

گویید ما تروتسکیست هستیم؟ سؤال دوم این هست که 

یا بعد از خود لئون تروتسکی، کسی نظریات مارکس رو آ

 تکمیل تر نکرد؟ 

آیا این روش علمی که می گویید شبیه : و یک نکته 

همان دیالکتیک می ماند؟ مثالً روش جدلی که سقراط 

. و افالطون استفاده می کردند؛ تز، آنتی تز و سنتز 

). آنتی تز(قبول یک تز تا زمان عدم پیدایش نقیضش 

 ت متوجه شدم؟درس

*** 

  :پاسخ

 .با درود به شما

مارکسیسم لنینیسم «ما خودمان را نه پیرو 

می دانیم و نه حتی مارکسیست » تروتسکیسم

ما معتقدیم که مارکسیسم یک علم است، ما . لنینیست

معتقدیم که لنین و تروتسکی آن را تکامل دادند، اما به 

که در  این دلیل اسمی براي خودمان انتخاب نمی کنیم

شخصیت دیگر  10اگر . بر گیرندة هر سه آن ها باشند

هم مارکسیسم را تکامل می دادند، اسم خود را ترکیبی 

شخصیت قرار نمی دادیم، چون این کار غیر  10از آن 

مارکسیسم علم است و ما از این نام در . علمی است

لنینیسم این علم را . مقابل آنارشیسم استفاده می کنیم

با رفرمیسم تکامل بخشید و ما در مقابل  در مبارزه

. رفرمیسم و اکونومیسم خود را پیرو لنینیسم می دانیم

تروتسکی در مقابل تخریب این علم توسط دستگاه 

بورکراسی استالینیستی ایستاد و ما در مقابل این 

ما مانند کسی . دستگاه خود را تروتسکیسیت می نامیم

را می پذیرد و در  که در زمینۀ قانون جاذبه، نیوتون

عین حال در زمینۀ قانون ماده و انرژي، انشتاین را می 

پذیرد و در زمینۀ زیست شناسی، اصل انواع داروین را 

اما نام خود را ترکیبی از این اسامی نمی ... می پذیرد و 
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گذارد، مارکسیسم و لنینیسم و تروتسکیسم را می 

نام  پذیریم، اما براي معرفی خود به طور کلی به

  . مارکسیسم اکتفا می کنیم

در مورد سؤال دوم شما، بعد از تروتسکی نظریه پردازان 

مارکسیست زیادي وجود داشتند، اما هر کدام از این ها 

در یک تقسیم بندي در سطح جهانی در تحلیل نهایی 

مثالً . در یکی از همین تقسیم بندي ها قرار می گرفتند

ا به گونه اي تکامل هیچکس قسمتی از نظریۀ مارکس ر

نداد که در مقابل آنارشیسم موضوع جدیدي ارائه کرده 

در مورد لنین و تروتسکی نظریاتی مطرح بود و . باشد

هست که ضعف هاي آن ها را به درستی بیان می کند، 

اما همین که در تقابل با آن ها قرار می گیرند، خود به 

ی خود در یکی از دسته بندي هاي تاکنونی قرار م

گیرند، شاید با تفاوت هاي جزئی در نوع بیان و بروز 

خود، اما در اساس و ماهیت نهایتاً یکی از هیمن تقسیم 

  . بندي هاي موجود را منعکس می کنند

لنینسم آنتی تز مارکسیسم نبود، همین طور 

تروتسکیسم آنتی تز لنینیسم نبود، به همین دلیل در 

به کلی تازه اي به  نفی آن ها نبودند که سنتز یا پدیدة

وجود آورند، بلکه مکمل یکدیگر بودند که بتوانند 

  .مارکسیسم را در دورة خویش قوام و تکامل دهند

 با تشکر از توجه شما

 

  

  

  

  حزب و شورا: بحث فیس بوك

به دنبال بحث بسیار مهم  :مباحثات مارکسیستی

به ویژه پس از تسخیر قدرت (رابطۀ حزب و شورا 

، دخالتگري هاي مفیدي )بقۀ کارگرسیاسی به دست ط

صورت گرفته است، از جمله پاسخ ارسالی زیر که براي 

  :تدقیق بیش تر بحث منتشر می کنیم

نگاهی به رابطۀ حزب و شورا با اتکا به تجربۀ انقالب 

  اکتبر

  آرام نوبخت

حزب سیاسی طبقۀ کارگر به مثابۀ ابزار تسخیر قدرت، 

حزب پس از تسخیر  نمی تواند همان ساختار و کارکرد

قدرت به دست طبقۀ کارگر را داشته باشد، به این دلیل 

روشن که پس از تسخیر قدرت، این بار یک پارامتر 

نوین مطرح می شود و آن طبقۀ کارگري است که نقداً 

بر مبناي الگوي شورا حاکمیت خود را مستقر ساخته 

در این جا با اتکا به تجربیات پیش و پس از . است

ب اکتبر، می توانیم نگاهی به رابطۀ حزب و شورا انقال

  .داشته باشیم

  دورة پیش از تسخیر قدرت سیاسی 

تا جایی که به دورة پیش از انقالب و تسخیر قدرت 

سیاسی بازمی گردد، دقیقاً این وظیفۀ حزب سیاسی 

طبقۀ کارگر است که این طبقه را به سوي تسخیر 

ي رهبري قدرت سیاسی و سرنگونی سیادت بورژواز

در این جا یک نکتۀ مهم را باید به یاد داشت و آن . کند

این که شوراهاي شکل گرفته در مقاطع اعتالي انقالبی، 

یا بهتر بگوییم رهبري و خط سیاسی این شوراها، الزماً 
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به بیان دیگر در درون خود . کمونیستی و انقالبی نیست

ش شوراها نیز گرایش هاي مختلفی وجود دارد که گرای

و این دقیقاً وظیفۀ . کمونیستی تنها یکی از آن هاست

حزب انقالبی طبقۀ کارگر است که براي تقویت گرایش 

کمونیستی، رهبري راست این شوراها را افشا و خط 

صحیح انقالبی را به بدنۀ آن منتقل کند؛ شوراها بدون 

این ستون فقرات خود، قادر به کسب قدرت نخواهند 

ند در خدمت بورژوازي و در تقابل با بود، و حتی می توان

این موضوع را دقیقاً . جنبش طبقۀ کارگر قرار بگیرند

، 1917» روزهاي ژوئیه«می توان در وقایع موسوم به 

یعنی زمانی که حکومت موقت کرنسکی همچنان بر سر 

کار بود اما آخرین نفس هاي خود را می کشید، مشاهده 

  . کرد

شدید مواد غذایی و  شرایط جنگی، کمیابی و گرانی

سیاست هاي حکومت موقت مبنی بر امتناع از اعطاي 

زمین به دهقانان مناطق روستایی و حومه و همین طور 

تصمیم به تداوم حضور روسیه در جنگ جهانی اول، 

همگی موجب شد که تودة عظیمی از کارگران، سربازان 

 20تا  16(و ملوانان در روزهاي سوم تا هفتم ژوئیه 

علیه حکومت موقت به خیابان ) طبق تقویم جدید ژوئیه

حکومت نیز با به کارگیري هزاران . هاي پتروگراد بریزند

صدهاي «افسر پلیس، سربازان، نیروهاي قزاق و گروه 

، تظاهرات را به وحشیانه ترین شکل ممکن درهم »سیاه

کشته و زخمی و  700شکست به طوري که قریب به 

 1917لنین که در آوریل . صدها بازداشت درپی داشت

به روسیه بازگشته بود، مخفی و سپس به فنالند متواري 

شد و حکومت کرنسکی نیز به شایعانی مبنی بر 

سایر رهبران . جاسوسی او براي دولت آلمان دامن زد

بلشویک نیز مانند تروتسکی، کامنف و لوناچارسکی 

  .بازداشت شدند

دست عناصر  ، شوراها در»روزهاي ژوئیه«در تب و تاب 

سازش کار و راست، و به واسطۀ آن در جبهۀ خدمت به 

بورژوازي قرار داشت و درست به همین دلیل در تقابل با 

  .تظاهرات توده اي قرار گرفت

هرچند بدون (پس از همین تجربه بود که بلشویک ها 

در کنگرة ) حضور لنین، تروتسکی، کامنف، زینوویف

 26به تاریخ ) نیناساساً حول تزهاي ل(مشترك خود 

، که در واقع کنگرة ششم )طبق تقویم قدیم(ژوئیه 

حزب بلشویک به شمار می رفت، به درستی بحث تعلیق 

را مطرح » تمام قدرت به دست شوراها«موقت شعار 

چرا که واضح بود در چنین شرایطی، این شعار . کردند

به معناي اخص واگذاري قدرت و تثبیت آن در دست 

تروتسکی در . جو و حامی بورژوازي بود عناصر مماشات

به طور فشرده این موضوع » تاریخ انقالب روسیه«کتاب 

را به تفصیل توضیح می دهد که چکیده اي از آن را در 

  :این جا می آوریم

کنگره ضمن تأکید بر ضرورت آمادگی توده ها براي «

قیام مسلحانه، و قراردادن وظیفۀ توضیح این ضرورت به 

ر دستور روز، در عین حال تصمیم گرفت که توده ها د

یعنی انتقال قدرت به  -شعار مرکزي دورة پیشین را

لنین با ... از برنامۀ کار حذف کند  - دست شوراها

مقاالت، نامه ها و گفتگوي خصوصی اش راه را براي این 

  .تغییر شعار باز کرده بود

انتقال قدرت به شوراها در مفهوم بالفصلش، به معناي 

دیکتاتوري کارگران ... تقال قدرت به سازش کاران بودان
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و سربازان از همان روز بیست و هفتم فوریه واقعیت 

اما کارگران و سربازان از این واقعیت آگاهی . یافته بود

آنان قدرت را به سازش کاران . تام و تمام نداشتند

تفویض کرده بودند، و اینان نیز به نوبۀ خود قدرت را به 

بلشویک ها در محاسبات . ي واگذار کرده بودندبورژواز

خود پیرامون تکامل مسالمت آمیز انقالب، امیدوار 

نبودند که بورژوازي داوطلبانه قدرت را به کارگران و 

سربازان واگذار کند، بلکه انتظار داشتند که کارگران و 

سربازان به موقع نگذارند که سازش کاران قدرت را به 

روزهاي ژوئیه اوضاع را از ریشه ... د بورژوازي تسلیم کن

قدرت از شوراها به دست دار و دستۀ . دگرگون کرده بود

نظامی اي افتاده بود که با کادت ها و سفارتخانه ها 

تماس نزدیک داشتند، و کرنسکی را فقط به عنوان یک 

از سوي ... انگ تجارتی دمکراتیک تحمل می کردند

که آیا بلشویک ها می دیگر، از این لحظه به بعد، این 

توانستند از طریق انتخابات مسالمت آمیز در آن 

شوراهاي عاجر به اکثریت برسند، مورد تردید قرار 

در ... گرفته بود و برخی حتی آن را بعید می دانستند 

تحت چنین شرایطی امکان نداشت بتوان از انتقال 

معناي . مسالمت آمیز قدرت به طبقۀ کارگر سخن گفت

باید براي قیام : ر براي بلشویک ها چنین بوداین ام

تحت کدام شعار؟ تحت شعار . مسلحانه آماده شویم

صادقانۀ تسخیر قدرت به دست طبقۀ کارگر و دهقانان 

وظایف انقالبی را باید در شکل عریانش عنوان . تهدیست

جوهر طبقاتی مسأله را باید از درون شکل مبهم . کنیم

ن کار به منزلۀ تخطئۀ نفس ای. شورایی اش بیرون کشیم

طبقۀ کارگر، پس از تسخیر قدرت ناگزیر . شوراها نبود

اما آن . باید دولت را بر پایۀ الگویی شورا سازمان بدهد

شوراها متفاوت می باشند، و وظیفۀ تاریخی شان در 

قطب مخالف وظیفۀ تدافعی شوراهاي سازش کار قرار 

  .می گیرد

: حمله چنین نوشتلنین زیر نخستین شلیک افترا و 

شعار انتقال قدرت به شورها، اینک یقیناً به دن "

این شعار در . کیشوت بازي و به شوخی می ماند

عینیتش چیزي جز فریب مردم نیست، و این توهم را 

القا می کند که کافی است شوراها میل به تصرف قدرت 

کنند و یا قطعنامه اي در این جهت به تصویب برسانند 

گویی حزبی که با کمک به . آنان تقدیم شود تا قدرت به

دژخیمان حیثیت خود را بر باد داده است در شورا نبوده 

گویی ما می توانیم چیزي را که بوده، نبوده ! و نیست

  "!وانمود کنیم

درخواست انتقال قدرت به شوراها را مردود اعالم کنیم؟ 

یا بهتر  - در بدو امر این پیشنهاد حزب را تکان داد

زیرا این تهییج . ییم تهییج گرانِ حزب را تکان دادبگو

گران در سه ماه گذشته چنان با این شعار مردم پسند 

اخت شده بودند که آن را کم و بیش با تمامی محتواي 

  »...انقالب یکسان می دانستند

بنابراین شرایط عینی روزهاي ژوئیه، یعنی تقابل 

ارگر، شوراهاي در دست عناصر راست با توده هاي ک

سرباز و دهقان، و همین طور هشدار و خط انقالبی 

صحیح و کامالً به موقع حزب بلشویک، بستري را فراهم 

کرد تا بدنۀ این شوراها خود درتقابل با رهبران سازشکار 

  :قرار بگیرند

پس از درگیري توده ها با شوراها در ماه ژوئیه و پس «

منفعل و  از آن که توده ها شوراها را ابتدا مخالفان

سپس دشمنان فعال خود یافتند، این تغییر شعار خاك 
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حال کارگران و ... مستعدي در آگاهی آنان پیدا کرد 

حاال دیگر قدرت : سربازان پیشرو احساس می کردند که

را نباید به شوراهاي تزرتلی عرضه کنیم، اکنون باید 

  »قدرت را در دست خود بگیریم

مقطع انقالب اکتبر، با گذشت زمان و نزدیک شدن به 

بر مبناي همین دخالتگري هاي بلشویک ها بود که 

نهایتاً تناسب قوا به نفع گرایش کمونیستی شوراها 

تغییر کرد؛ یعنی شوراهایی که در اوایل ماه ژوئیه، به 

ابزاري علیه طبقۀ کارگر تبدیل شده بودند، این بار به 

  :ابزاري علیه بورژوازي چرخش کردند

اي ماه اوت، نوسان شدید دیگري در آخرین روزه«

تناسب نیروها ایجاد کرد، منتها این بار از راست به چپ، 

توده ها که بار دیگر گام به میدان نبرد نهاده بودند، 

بدون دشواري چندانی، موفق شدند شوراها را به همان 

موقعیتی بازگردانند که پیش از بحران ژوئیه اشغال 

  ...کرده بودند

له جوهر موقعیت جدید را دریافت و لنین بالفاص

در روز سوم . برداشت هاي الزم را از آن به عمل آورد

سپتامبر، لنین مقالۀ ارزشمندي نوشت موسوم به 

او اعالم کرد که نقش شوراها بار . »دربارة سازش کاران«

در اوایل ماه ژوئیه شوراها ابزار : دیگر دگرگون شده است

حال در پایان ماه اوت به . دمبارزه علیه طبقۀ کارگر بودن

شوراها دوباره . ابزار مبارزه علیه بورژوازي تبیدل شده اند

  »کنترل نیروهاي نظامی را به دست گرفته اند

سازش کاران حاضر نبودند همان طور که در ماه مارس، 

یعنی زمان سقوط تزار قدرت را از طبقۀ کارگر به 

ند یک تسمۀ بورژوازي انتقال داده بودند، این بار مان

نقاله قدرت را از بورژوازي بگیرند و به طبقۀ کارگر 

  :انتقال دهند

بار دیگر  "قدرت به دست شوراها"به این دلیل شعار «

: اما این تعلیق دیري نپایید. در تعلیق نگاه داشته شد

ظرف چند روز بعد، بلشویک ها در شوراي پتروگراد، و 

از این . دندسپس در چند شوراي دیگر، به اکثریت رسی

این بار از دستور  "قدرت به دست شوراها"رو عبارت 

تمام : روز کنار نرفت، بلکه معناي دیگري پیدا کرد

آن شعار در این . قدرت به دست شوراهاي بلشویک

شکل خاص دیگر ابداً نمی توانست به معناي تکامل 

حزب از طریق شوراها و به نام . مسالمت آمیز باشد

  »ام مسلحانه افتاده بودشوراها در راه قی

همین واقعۀ تاریخی نشان می دهد که اهمیت حزب 

انقالبی طبقۀ کارگر تا چه اندازه براي رهبري شوراها به 

سوي تسخیر قدرت سیاسی و تقویت گرایش کمونیستی 

  .در درون آن حیاتی است

  دورة پس از تسخیر قدرت سیاسی

ب در بحث قبلی اشاره شد که در این دوره، اگر حز

بخواهد در مقابل شوراهایی قرار بگیرد که نقداً در قدرت 

هستند، اساساً موضوعیت و هدف اولیۀ خود را نقض 

کرده است، و اگر بخواهد در تکمیل و تقویت شوراها 

قرار بگیرد، نمی تواند همزمان و به طور موازي داراي 

  .وزن برابر با شورا باشد

د، اما می توان پس از انقالب، حزب را حفظ کر

مهمترین وظایف قبلی حزب این بار به عهدة شوراها 

حزب محل تجمع آگاه ترین و . قرار خواهد گرفت

مبارزترین پیشروان طبقۀ کارگر است، اما اگر شوراهاي 
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کارگري و محالت از حضور این افراد محروم بمانند، به 

راستی چه کسی و با اتکا به چه تجربیات و دانش 

د خط و خطوط شوراها را تصحیح سوسیالستی می توان

یا حزب باید خواهان عضویت اعضاي . و تکمیل کند

خود در شوراها باشد، که به این ترتیب در عمل خود را 

در شوراها حل کرده است، و یا اتخاذ بهترین مواضع و 

پیشرفته ترین تاکتیک ها و دانش سوسیالیستی و 

که در انقالب را براي خود منحصراً محفوظ نگه دارد 

این صورت به تقابل با شوراها و نقش آن ها کشیده می 

  .شود

به همین دلیل است که ما نه از انحالل حزب به طور 

کلی، بلکه از انحالل آن در یک ظرف مشخص یعنی 

صحبت می کنیم و معتقد هستیم که خود » شورا«

و  1917در سال هاي (تجربۀ پیروزي انقالب اکتبر 

یعنی در این مقطع ). 1(ی کند این را اثبات م) 1918

شما به وضوح می بینید که حزب، شورا و دولت 

کارگري نه سه نهاد مجزا و در تقابل با یک دیگر، بلکه 

به طوري . یک کل یکپارچه و در هم ادغام شده بوده اند

که تصمیم شورا، عمالً در آن واحد تصمیم حزب و 

ن این پیش از باز کرد. تصمیم دولت کارگري بوده است

بخش، بد نیست که مختصراً به خود ساختار شوراهاي 

  .روسیه پس از انقالب اشاره اي بکنیم

در آن مقطع شوراها به دو شکل متمایز از هم وجود 

شوراهاي محلی، که کمون هاي روستایی را در . داشتند

دهات و کارگران کارخانجات را در شهرها سازمان می 

صحبت می شد، در » اییقدرت شور«زمانی که از . دادند

این شوراهاي کوچک، . واقع این شوراها مد نظر بودند

  .مدل و الگوي دمکراسی مستقیم بودند

منتها شوراهاي بزرگ تري هم بودند که وقتی در متون 

شوراي نمایندگان «تاریخی نگاه می کنید با نام 

طبق . رو به رو می شوید» کارگران، دهقانان و سربازان

کنگرة «، عالی ترین مرجع تصمیم گیري، قانون اساسی

تاجایی که حافظه هم . بود» سراسري شوراهاي روسیه

 125هزار نفر در شهرها و هر  25یاري می کند، هر 

این . هزار نفر در روستاها، یک نماینده در کنگره داشتند

 200متشکل از » کمیتۀ اجرایی مرکزي«کنگره، 

ن دو کنگره انتخاب نماینده را براي رتق و فتق امور میا

شوراي کمیساریاي «این کمیتۀ اجرایی هم، . می کرد

را انتخاب می کرد که وظیفه اش مدیریت » خلق

  .عمومی بیانیه ها، فرامین، قطعنامه ها و دستورات بود

طبق قانون اساسی کسانی که از طریق کار مولد و مفید 

براي جامعه امرار معاش و زندگی می کنند، سربازان و 

یعنی همه به استثناي تجار . لولین حقّ رأي داشتندمع

خصوصی، کشیش ها و روحانیون، کسانی که دیگران را 

  . به کارمزدي می گیرند و رانت خواران

اکنون باز می گردیم به رابطۀ حزب و شورا در این 

دست کم دو واقعۀ تاریخی ). 1918-1917(مقطع 

حزب به  قدرت گیري«بسیار مهم وجود دارد که اتهام 

را قطعاً کنار می زند و به عکس » جاي طبقۀ کارگر

نشان می دهد که حزب ضمن حفظ موجودیت مستقل 

  . خود، در خود شوراها نیز حل شده بود

ترین مشکالتی که در دورة بعد از مثالً یکی از بزرگ

تسخیر قدرت سیاسی به دست شوراها رخ داد، مسألۀ 

ه به دلیل بود ک» لیتوفسک-صلح برست«معاهدة 

موقعیت سخت روسیۀ شوروي، تحت فشار قواي 

از آن جا که روسیه در . امپریالیستی به امضا رسید
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اجتماعی بود، ارتشی براي نبرد - شرایط دشوار اقتصادي

 1917دسامبر ) 22( 9نداشت و غیره، مذاکرات صلح از 

مجارستان در - با نمایندگان آلمان و امپریاتوري اتریش

این مشکل باعث شد که . ابرابر آغاز شدشرایط کامالً ن

هم در داخل حزب بلشویک و هم شوراها جناح هاي 

  .مختلفی در ارتباط با حلّ این مسأله شکل بگیرند

» کمونیست هاي چپ«مثالً بوخارین به عنوان نمایندة 

لنین . از تاکتیک آغاز یک جنگ فوري انقالبی دفاع کرد

بدون فوت » صلح فوري«در نقطۀ مقابل از تاکتیک 

وقت دفاع کرد و در تالش بود تا دیگران را به امضاي 

تروتسکی موضعی بینا بینی . معاهدة صلح متقاعد کند

در این . »نه جنگ، نه صلح«اتخاذ کرد، یعنی تاکتیک 

بین کسانی مانند زینوویف و استالین هم در ظاهر امر 

قرار گرفتند، » صلح فوري«پشت موضع لنین یعنی 

براي آن ها به معنا صلح به هر قیمتی بود،  منتها این

حتی اگر منجر به تضعیف جنبش در غرب بشود، یعنی 

درحالی که لنین از . دیدگاهی مغایر با انترناسیونالیسم

تاکتیک صلح فوري دقیقاً به نفع انقالب جهانی دفاع می 

کرد و به وضوح همان طور که در صورت جلسۀ کمیتۀ 

آمده است، لنین  1918یۀ ژانو) 24( 1مرکزي مورخ 

عنوان کرده بود که چنان چه وقفه در مذاکرات صلح به 

تکامل و رشد فوري جنبش آلمان منجر شود، ما باید 

خودمان، یعنی قدرت شورایی روسیه را قربانی و فدا 

کنیم، چون انقالب آلمان نیرویی عظیم تر از ما خواهد 

  .بود

ا که خواهان به هر حال لنین در اقلیت ماند و شوراه

» نه جنگ، نه صلح«جنگ بودند در این فاصله تاکتیک 

لنین نهایتاً زمانی اکثریت را در . تروتسکی را پذیرفتند

کمیتۀ مرکزي پیدا کرد که ارتش آلمان دست به حمله 

. زد و تا اوکراین بدون هرگونه مقاومت پیش روي کرد

زمان از دست رفت و آلمان که موقعیت ممتازتري 

در این جا . آغاز به اعمال فشار براي صلح کردداشت، 

لنین اعالم کرد که شعار کمک به انقالب آلمان از طریق 

قربانی کردن قدرت شورایی روسیه متأسفانه دیگر پوچ 

. و به یک شعار هیجانی انقالبی تبدیل شده است

تروتسکی هم از مصالحه صحبت کرد هرچند که هنوز 

انتهاي روز، قطعنامۀ لنین . به طور کامل قانع نشده بود

تصویب شد و معاهدة صلح در تاریخ سوم مارس به امضا 

  . رسید

بنابراین تا به این جا مشخص است که لنین، به عنوان 

یکی از رهبران اصلی انقالب اکتبر، هم در برابر حزب و 

هم در برابر شوراهاي کارگري، در اقلیت باقی می ماند، 

تغییر شرایط، اکثریت حزب و و نهایتاً با گذشت زمان و 

همان طور که خواهیم دید، اکثریت شوراها نظر او را در 

  .مورد ضرورت امضاي معاهده می پذیرند

معاهده به امضا رسید، منتها تصویب نهایی آن در کنگرة 

دقیقاً . صورت گرفت) 1918مارس  15(چهارم شوراها 

لیتوفسک آمده است - در قطعنامۀ پذیرش معاهدة برست

کنگره، معاهدة به امضا رسیده توسط نمایندگان ما «ه ک

، تأیید 1918مارس  3لیتوفسک مورخ - را در برست

معناي این امر آن است که اگر . »می نماید) تصویب(

شوراها به هر دلیل این تصمیم را نمی پذیرفتند، 

بلشویک ها به عنوان نمایندگان آن ها باید معاهده را 

  .فسخ می کردند

ه اي است که نشان می دهد چه طور تصمیم این نمون

گیري بر سر حساس ترین و کالن ترین مسائل کشور، 
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شوراها تصمیم می گیرند و این تصمیم به وسیلۀ 

  .نمایندگان آن ها اجرایی می شود

بلشویک ها . مورد دیگر، مسألۀ مجلس مؤسسان است

تمام قدرت به «همیشه در برنامۀ خود در کنار شعار 

را هم درنظر » مجلس مؤسسان«، مسألۀ »ادست شوراه

منتها هر چه قدر که روزهاي اکتبر نزدیک می . داشتند

شد، هرچه قدر که قدرت شورایی نقداً خود را نشان می 

داد، لنین به درستی با فراخواندن مجلس مؤسسان در 

با این حال شوراهایی که مدت . این شرایط مخالف بود

فته بودند، خواهان برگزاري ها این شعار را شنیده و پذیر

این جا هم نظر لنین و بلشویک . مجلس مؤسسان بودند

مغلوب تصمیم ) به عنوان یک جناح(هاي هوادار او 

تنها پس از آن که مجلس مؤسسان ماهیت . شوراها شد

تمام قدرت به دست مجلس «بورژوایی خود را با شعار 

و عدم به رسمیت شناختن قدرت شورایی را » مؤسسان

  .بروز داد، زمینه براي انحالل آن فراهم آمد

بنابراین مسأله این است که شوراها در مورد مهم ترین 

امور دست به تصمیم گیري می زدند؛ بلشویک ها به 

عنوان نمایندگان آن ها اکثریت را داشتند و بنابراین 

تصمیم نهایی شورا، همان تصمیم رهبران بلشویک بود 

اه آن ها دانست که اکثریت را این را هم نمی توان گن(

این رهبران بلشویک در داخل حزب !) در شوراها داشتند

هم بودند، یعنی تصمیم مصوب شورا، همان تصمیم 

این نمایندگان حزبی به نیابت از شوراها در . حزب بود

بدنۀ دولت هم بودند، یعنی تصمیم حزب همان تصمیم 

ر یکی دو بنابراین شما می بینید که د. دولت نیز بود

سال نخست انقالب چگونه شوراها، حزب و دولت 

کارگري یک کلّ یک پارچه بودند و سه تصمیم مختلف 

تصمیم شورا، همان . در تقابل با هم صورت نمی گرفت

تصمیم حزب و تصمیم حزب، همان تصمیم دولت 

  .کارگري بود

  با تشکر، 

  آرام نوبخت

  1393تیرماه  8

. بر روي همین قطع است در این جا تمرکز: پانوشت) 1(

چرا که در سال هاي بعدي، به دالیلی مانند وقوع جنگ 

داخلی؛ نابودي اعضاي اتحادیه هاي کارگري، شوراها و 

کادرهاي برجستۀ حزب بلشویک و خالصه موتور 

محرکۀ انقالب؛ همین طور شکست انقالب هاي جهانی 

و انزواي روسیه؛ و نهایتاً برخی اشتباهات رهبران 

؛ زمینه هاي بروز )از جمله لنین و تروتسکی(یک بلشو

بوروکراسی و ایفاي نقش حزب به جاي طبقۀ کارگر 

پس از تثبیت بوروکراسی استالینیستی بود . پدید آمد

. که تمامی این اشتباهات، تئوریزه شد و تداوم یافت

  :براي اطالع بیش تر نگاه کنید به

http://militaant.com/?p=3718 
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