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 پيشگفتار به صدمين شماره ميليتانت
 روسیه 1۹1۷سالگرد انقالب اکتبر  به مناسبت صدمین

 
 1۹1۷ گاهنامه میلیتانت به مناسبت صدمین سالگرد انقالب اکتبر 

 .انتشار می یابد( 1٣۹۶آبان  1۶) ۲01۷نوامبر  ۷روسیه، 
 

گاهنامه تئوریک ( دوره چهارم)انتشار این شماره همزمان با دوره نوینی 
ر شماره های پیشین این نشریه د. گرایش مارکسیست های انقالبی است

 . انتشار یافته است m.c.taaatilim سایت میلیتانت 
 

از منظر گرایش مارکسیست های انقالبی ایران، تئوری، به مثابه ستون 
اما، تئوری خود به دو . ، محسوب می شود«حزب پیشتاز کارگری» فقرات

اول، تئوری که حاصل تجارب تاریخی و بین . بخش تبدیل می گردد
 .دوم، تئوری که متکی بر تجارب عملی جنبش کارگری است. المللی است

اما،  .بخش اول، محصول تحقیقات و مطالعات تاریخی و بین المللی است
ره از طریق دخالتگری مستقیم در جنبش کارگری حاصل بخش دوم،هموا

و از این ر. شده ، و یک پدیده انتزاعی و جدا از مبارزات طبقاتی نیست
ند که ، خود را موظف می دا«تئوریک»میلیتانت، در تمایز با سایر نشریات 

هدف خود را متکی بر نظریات و مطالبی کرده که، از یکسو محصول 
، و از سوی دیگر مورد استفاه مبارزات زنده طبقاتی در مبارزه طبقاتی بوده 

 .ایران قرار گیرد
 

صدمین شماره میلیتانت مربوط است به نخستین و تنها انقالب 
، 1۹1۷انقالبی که در دوره وقوع آن در اکتبر . سوسیالیستی در جهان 

همانند زمین لرزه ای تاثیرات سیاسی عظیمی در سراسر جهان سرمایه 
د گرچه این انقالب پس از چن. شته و تا به امروز تداوم یافته استداری گذا

سال به کجراه رفت، اما تجارب آن چه در عرصه نظری و چه در عرصه 
عملی کماکان به مثابه غنی ترین تجارب در تاریخ بشریت محسوب می 

به سخن دیگر، برای نخستین بار در تاریخ معاصر اکثریت مردم . شود
ی شوراها»قدرت سیاسی را با تشکیل نهادی به نام  ستمدیده جامعه،

به مثابه ارکان قدرت سیاسی، مستقیما در دست خود گرفته، و « کارگری
در دوره بالفاصله پس از . آغاز به ساختن جامعه سوسیالیستی کردند

  .انقالب، ما شاهد یکی از دموکراتیک ترین جوامع بشریت در تاریخ بودیم
 

مغرضانه مخالفان انقالب از جمله سوسیال دمکرات بر خالف ادعای های 
ها، آنارشیست ها و سایه روشن های گرایشات خرده بورژوا، این انقالب 

سازماندهی کارگران و دهقانان و سربازان بوجود آمده و -توسط ابزار خود
بدیهی است که حزب بلشویک به رهبری لنین و تروتسکی . رهبری شد

 .ایفا کردند 1۹1۷ی انقالب اکتبر نقش تعیین کننده در رهبر
 

تحقق اولین انقالب سوسیالیستی در جهان منجر به نگرانی و هراس 
روسیه،  1۹1۷از ساعات اولیه انقالب . تمامی دول جهان امپریالیستی شد

کشور امپریالیستی به رهبری چرچیل و متحدان ارتجاعی آنها در  14
تهاجمات نظامی علیه یک دولت روسیه، آغاز به یکی از وحشیانه ترین 

اما، حمله نظامی تمامی نیروهای نظامی . جوان کارگری، کردند
امپریالیستی در مقابل ارتش سرخ به رهبری لئون تروتسکی پس از دو 

اما، به علت شکست انقالبات در اروپا و مشخصا . سال به شکست انجامید
یروهای ای دائمی نآلمان، و تخریب اقتصادی توسط امپریالیسم و توطئه ه

ارتجاعی و کشته شدن صدها هزار تن از پیشروان کارگری در جبهه های 
جنگ، شرایط برای پیروزی یک ضد انقالب ترمیدوری به رهبری استالین 

 .آماده شد
 

کسب تجارب این انقالب، برای جوانان مبارز ضد سرمایه داری در ایران، 
امه انتشار صدمین شماره از گاهن از اینرو،. بسیار حائز اهمیت و حیاتی است

میلیتانت تالشی است در راستای ترغیب تمام جوانان مبارز ایران به مطالعه 
  .دقیق غیر مغرضانه و غیر متعصبانه تاریخ انقالب روسیه

 
این شماره شامل مقاالتی از مازیار رازی، در مورد درسهای پیروزی و 

 مفهوم دولت طبقاتی دولتشکست انقالب اکتبر و مراد شیرین در مورد 
شوروی و هچنین شماری از اسناد تاریخی مهم مطروحه در انقالب اکتبر 

مطالعه و . و راه حل های حزب کمونیست شوروی به آنها، می باشد
بکارگیری این تجربه غنی جنبش کارگری کمونیستی را به تمامی مبارزان 

 .ضد سرمایه داری توصیه می کنیم
 
 

 یتانتهیئت تحریریه میل
 ۲01۷نوامبر  ۷
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  مازیار رازی  با گزارشگرانگفتگوی 

 روسيه ۱۹۱۷ مناسبت صدمين سالگرد انقالب اکتبره ب

  
 گزارشگران:

 
بنظرشما چرا چپ هنوزنتوانسته است به درکی کمابیش مشترک حول 
خطوط اصلی نقدگذشته دست یابد و چه گونه می توان بر این چالش 

 فائق آمد؟
 

 : مازیار رازی
 

ریشه اصلی این موضوع در بحران سیاسی، نظری و تشکیالتی چپ 
، احزاب و گروه های ها نهفته است. آنچه که گریبانگیر تمام سازمان

شده، در این امر نهفته که یا  بحران سیاسی  و تشکیالتی خود « چپ»
کذب  به را  نادیده می گیرند و یا اصوال بدان واقف نیستند. از اینرو 

تشکیالت خود را با و در محور جنبش کارگری پنداشته و حزب   خود را
 حزب کمونیست»و « حزب کمونیست ایران»نام های پر طمطراق مانند 

جنبش کارگر ی « لیدرهای»، رهبران یا اعالم کردهو غیره  « کارگری
را به شکل تصنعی و جدا از کارگران انتخاب کرده، و برنامه خود را برای 

یوندند! پبانقالب تدوین کرده  و از سایرین درخواست می کنند به  آنها 
جامع و کامل که به نظریه  تنها حزب آنها ست ، شانایزیرا  به زعم 

رسیده  و خود را به مقام رهبری انقالب آتی ایران ارتقاء داده و دیگر 
نیازی به بحث و تبادل نظر  با کسی  و یا آموختن از  سایرین را ندارند. 
بدیهی است که چنانچه در طی بیش از سه دهه گذشته عالمتی از نفوذ  

  ن داده بودند وو قدرت تشکیالتی خود در میان کارگران ایران را نشا
یک اعتصاب کوچک در حتی یک کارگاه کوچک به رهبری خود 
سازمان داده بودند و یا حتی یک رهبر عملی کارگری )مانند رهبران 

به برنامه خود جلب کرده بودند،  را  کارخانه ها( کنندگان در اعتصاب
 باشد.  تأملاین اقدام  آنها می توانست قابل 

 
ه در مورد درس های انقالب اکتبر است می از آنجا که این مصاحب

خواستم نمونه ای از عملکرد بلشویک ها را در دوره پیش از انقالب 
ذکر کنم که آنرا با احزاب و سازمان های چپ موجود   1۹1۷اکتبر 

اصلی حزب بلشویک برای  یخودمان قیاس کنیم. یکی  از روش ها
ها و در تقابل با  پس از انشعاب از منشویک ،تدارک انقالب کارگری

 از پائین و از طریق باید  کارگری  حزباین بود که یک  ،روش آنها
ا تنگاتنگ بگیری  ارتباطو هسته کارگری در کارخانه ها تشکیل 

حزب بلشویک تا پیش از انقالب فوریه  ساخته شود. کارگران پیشرو
حوزه کارگری در کارخانه های مختلف مشغول  1۶00در بیش از  1۹1۷

حزب که از رهبران کارگران  ینکارگر  ا یفعالیت بوده و اعضا به
ر داین گرایش کارخانه ها بودند اعتصابات بی شماری را سازمان دادند. 

تحت نام  ،جنجالجارو  بدون خودنمایی و   ،تمام این دوره متواضعانه
ه این ب تیک روسیه،سوسیال دمکراحزب   )اکثریت( گرایش بلشویک

پس از اینکه  1۹1۸در سال  ،تنها یکسال پس از انقالب کار ادامه داد.
میلیون ها نفر از کارگران و سربازان به برنامه حزب متقاعد شده بود و 

                                                 

  1 ضرورت و روش تشکیل حزب لنینی، مازیار رازی ۲01۷

 ۲لنین، پیشگفتار مقاله ای تحت عنوان »دوازده سال«،  1۹0۸ 

بود که حزب کمونیست شوروی را اعالم کردند.   به حزب پیوسته بودند
تنها پس از فعالیت چندین ساله و  گرایش بلشویک  به سخن دیگر 
رهبری اکثریت شوراهای کارگری در مسکو و جلب کسب اعتبار و 

حزاب چنانچه به ا تبدیل شد.« کمونیست حزب »به پترزبورگ بود که 
همۀ این طی « کمونیستی»و « کارگری»موجود چپ که با نام های 

ی نگاهو احزاب کمونیست ایران و غیره را ساخته اند  سالها ظاهر شده 
آنها با ین بیچ وجه تشابهی که ه مسریعا درک کنی ممی توانیم، بیفکنی

د. دارن، وجود  که انقالب پیروزمند اکتبر را رهبری کرد ،حزب بلشویک
 یملو رهبران ع یشروو جلب کارگران پ یاینها بدون کسب اعتبار کاف

 یل دادهرا تشک« کمونیست حزب » کاریکاتورتنها  در واقع،  طبقه کارگر
 1 اند.
 

حزب گروه ، سازمان، 50از در چنین وضعیتی بدیهی است که بیش 
د بود  گام های اولیه در راه حل بحران سیاسی و نقادر نخواه« چپ»

و بحران  ،بیش از پیش شده انشعابات و افتراق ها بردارند. تشکیالتی 
 مانز کاریکاتور های سازمان به پاسخ در لنین. گشته است عمیق تر 

 نویسد: می چنین خود
 است واقعیت این حزب استحکام در موفقیت برای اساسی شرط پیش»

 آورده دوجو به را دمکراسی سوسیال آن برگزیدگان که کارگر طبقه که
 ای یژهو یابی سازمان ظرفیت دارای اقتصادی عینی شرایط علت به اند

 دونب کند. می متمایز داری سرمایه جامعه طبقات سایر از را او که است
 کی بازی، یک جز چیزی یا حرفه انقالبیون سازمان شرط، پیش این

 دتأیی «کرد باید چه» جزوه و بود نخواهد ساده پرچم یک و ماجراجویی
 اقعاًو طبقه با پیوند در فقط ای حرفه انقالبیون سازمان که کند می

 نیمع است برخاسته مبارزه به انگیخته خود صورت به که انقالبی
  .۲«دارد

 
ا سال پیش پروژه ای را بگرایش مارکسیست های انقالبی ایران، چند 

برای حل این معضل و حل بحران  ٣«پروژه احیای مارکسیستی»نام 
پیشنهاد داد و در طی « چپ»به تمامی احزاب و سازمان های « چپ»

از همه سازمان های موجود آلمان(  -دو کنفرانس )کلن و هامبورگ 
اد جروز کردن اعتقادات بنیادین مارکسیستی و ایه برای بازنگری و ب

 و سمینار ها برای تبادل نظر و ارزیابیکنفرانس ها  اتحاد عمل  و ترتیب 
علل بحران با هدف همگرایی تمام نیروی های مارکسیستی، طرح کرد. 

موجود به این  یمتاسفانه هیچ یک از سازمان های سنتی و گروهها
 -فراخوان ترتیب اثر ندادند و به  کارهای روزمره  و برخوردهای خود

 ر بینانه و فرقه گرایانه ، ادامه دادند.محو
 

 خود بحران کنونی ،به اعتقاد من تا زمانی که سازمان و احزاب موجود
را نپذیرند  و گام های مشترکی برای ارزیابی و نقد عملکرد  نظری و 
تشکیالتی گذشته، به خصوص  در حوزه تئوری هایی که منشاء بحران 

ضرورت همگرایی مارکسیست ها : رجوع شود به ٣
  ۲01۲احیای مارکسیستی، مازیار رازی   ۀو پروژ

http://www.gozareshgar.com/
http://www.gozareshgar.com/
http://militaant.com/?p=7796
http://militaant.com/?p=3310
http://militaant.com/?p=3310
http://militaant.com/?p=3310
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ی در راستای دخالتگر« چپ»برای این بر ندارند، آینده ای  کنونی است
 . ور شدنمی توان متص در جنبش کارگری و تدارک انقالب سوسیالیستی 

  
 گزارشگران:

 
بزرگترین درس یا درسهائی هائی که از تجربه انقالب اکتبر می توان  

  گرفت کدام ها هستند؟
  

 :مازیار رازی

تئوری  ۀر پایب انقالب روسیه، به عنوان نخستین انقالب سوسیالیستی 
های کارل مارکس، هنوز هم مهم ترین انقالب در مقیاس جهانیست و 

به همین . هنوز هم درس های زیادی برای آموختن از آن وجود دارد
سه . جهت، بررسی آن همچنان دارای موضوعیّت و اهمیّت ویژه است

بسیار مهم در مورد این انقالب وجود دارد که می تواند برای درک  ۀجنب
انقالبات آتی استفاده شود و من مایلم تا در این جا روی این سه جنبه 

 . مکث کنم

، اثبات این موضوع بود که تئوری های مارکس، مبنی نخستين درس

 حبر آن که انقالب، انقالب سوسیالیستی، در دستور روز قرار دارد، صحی
ال عملی تئوری ای بود که س ۀبه واقع این انقالب، نخستین تجرب. است

. ها پیش از وقوع انقالب، از سوی کارل مارکس بسط داده شده بود
برخی از این زاویه وارد بحث می شوند که اصوالً چنین مقوالتی، قریب 

سال پیش از سوی مارکس مطرح شده و ناگزیر اآلن دیگر بی  1۶۷به 
ه زعم آن ب. غیر قابل تطابق با شرایط کنونی به نظر می رسدط و اارتب

ها، ما اآلن شاهد جوامع جدیدی هستیم، جوامعی که نسبت به گذشته 
از درجه پیشرفت و پیچیدگی بیش تری برخوردار هستند و بنابراین آن 

روسیه رخ داد، بی ارتباط با  1۹1۷ اکتبر  چه که فی المثل در انقالب
که این انقالب در یک کشور عقب افتاده و در مقطع امروز است؛ چرا 

آمادگی چنین زمینه رشد نظام سرمایه داری زمانی خاصّی رخ داد، 
انقالبی را نداشت و به همین خاطر، مسائل مربوط به آن شرایط خاص 

آنها تکرار می کنند که ما باید به دنبال ایده . مجدّداً تکرار نخواهد شد
 .باشیمهایی متفاوت با گذشته 

بنابراین کسانی که ادّعا می کنند این تئوری ها به خاطر شرایط متفاوت 
کنونی، کهنه و منسوخ است باید پاسخ دهند که چرا اصوالً شرایط این 
گونه است، چرا سرمایه داری نتوانسته مشکالت جوامع مختلف را حل 
 کند، چرا وضعیّت جهان به مراتب بدتر از گذشته است، چرا ما شاهد
جنگ در عراق، افغانستان و بسیاری دیگر از کشورها هستیم، جنگ 
هایی که از سوی امپریالیسم ایجاد شده، چرا هنوز فالکت و فقر در 

یداد می ب -از آمریکای التین گرفته تا خاورمیانه و آفریقا و غیره -جهان
بنابراین دقیقاً چه تغییراتی رخ داده است که این تئوری ها و این . کند

 تجربیات را منسوخ و بی اعتبار می کند؟

                                                 
  1۸50کمونیست ها، کارل مارکس  ۀشورای مرکزی به اتحادی ۀخطابی 4

در حقیقت من می خواهم تأکید کنم که در این دوران ویژه، انقالب 
روسیه باید مجدّداً و به تفصیل از سوی کارگران و انقالبیون جوان 
مطالعه شود تا درس های آن را فراگیرند، آن ها را به کار برند و سپس 

 .کنند درس ها و تجارب خود را هم استفاده

و بعدها  1۸4۸یکی از مهم ترین آموزه هایی که مارکس در سال 
مطرح کرد اینست که  -بالفاصله پس از کمون پاریس -1۸۷0

بورژوازی قادر به حتی ایجاد رفرم در جامعه هم نیست، بورژوای باید 
بورژوازی دیگر کوچک . سرنگون و تمام ماشین قدرت آن خرد شود

ود ندارد و به همین خاطر است که مارکس ترین عنصر مترقی ای در خ
، پس از مشاهده قدرت دو ساله بورژوازی در انقالب 1۸50در سال 

، این نکته را نشان داد که این بورژوازی، از کارگران بیش 1۸4۸آلمان 
از هر نوع استبداد و حکومت مطلقه می ترسد و نتیجتاً آن ها فاقد قدرت 

ایی ترین وظایف دموکراتیک و فاقد الزم برای به انجام رساندن ابتد
به همین جهت مارکس در خطابیه خود . هرگونه عنصر مترقی هستند

صحبت از آن 4( 1۸50مارس )به کمیته مرکزی اتحادیه کمونیست ها 

باشد؛ به این معنا که  «مداوم انقالب» کرد که انقالب ما باید یک

طرح  1۸50در سال این مسأله . کارگر باید قدرت را به دست گیرد ۀطبق
پس مشخصاً در دوره فعلی، که شرایط به مراتب وخیم تر از آن . شد

سال هاست و بورژوازی هم نشان داده که نیرویی ارتجاعی است و 
کوچک ترین اهمیتی برای توده ها قائل نیست، بلکه تنها مشغول فربه 
کردن اقلیتی کوچک است و تمامی توان خود را برای سرکوب تمامی 

 .ه ها در سرتاسر جهان به کار می برد، باز هم قابل طرح شدن استتود
 

بنابراین نخستین و مهم ترین درسی که می توان از انقالب روسیه 
آموخت اینست که ما باید برای انقالب، انقالبی که قرارست حکومت 
بورژوازی و کلّ ماشین دولتی آن را درهم شکند، از پیش تدارک ببنیم؛ 

تجربه ای که بعدها . بازمی گردد 1۸۷1سال  ۀتجرباین درس، به 
هنگامی که لنین . بلشویک ها و شوراهای روسیه آن را به کار بردند

به رشته تحریر درآورد،  1۹1۷را در اوت 5«دولت و انقالب»جزوه 
کمون پاریس در آموزه های مارکس را با تجربه غنی دو  ۀتوانست تجرب

لنین در همان جا و با اتکا به . روسیه تلفیق کند 1۹1۷و  1۹05انقالب 
آموزه های مارکس و انگلس، نتیجه گیری می کند که بدون از میان 
برداشتن ابزار قدرت دولتی که به وسیله طبقات حاکم ایجاد شده، آزادی 

 باید تأکید کنم که خوددر نتیجه،. مکن استطبقه تحت ستم غیرم
انقالب روسیه، اثباتی بود بر تئوری های مارکس و نه چیزی جدا و بی 

 .ارتباط با آن

در انقالب روسیه بازمی ( سوویت ها)، به تشکیل شوراها درس دوم

به خصوص در  -گردد؛ در واقع این موضوع، تعیّن ایده های مارکس
 .ت رهایی طبقه کارگر به دست خود، بودمبنی بر ضرور -1۸۶0 ۀده

  5  دولت و انقالب ، لنین1۹1۷
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این همان ایده ای بود که بلشویک ها برای تشکیل حزب خود و کمک 
 .به قدرت گیری شوراها در روسیه به کار بردند

متأسّفانه در این جا نیز برخی برای توجیه سیاست های جدیدشان در 
ارها ابزقبال انقالب و ایجاد حزب پیشتاز انقالبی و شوراها، این نوع 

بسیاری از آنان گمان می کنند که در اروپا، . را نفی می کنند( شوراها)
امّا من می گویم که بالعکس، . دوران به وجود آمدن شورا به سر آمده

در دوره تالطمات اجتماعی و بحران، امکان تشکیل شورا به وجود می 
 سازماندهی طبقه کارگر است که در موارد-شورا فرمی از خود. آید

متعدّدی به کار رفته و حتی بدون شرکت و مداخله احزاب سیاسی شکل 
، در دوران لنین و در دوران فعّالیّت 1۹05 ۀوقتی در روسی. گرفته است

بلشویک ها شوراها برپا شد، لنین و حزب بلشویک نسبت به این سازمان 
مّا اها تردید داشتند و حتی در ابتدا آن ها را به رسمیّت نمی شناختند؛ 

به زودی دریافتند که نیروی توده ها در مبارزه علیه سرمایه داری، آن 
سازماندهی سوق می دهد و در حقیقت، شورا بر -ها را به سوی خود

 به قول تروتسکی در کتاب. پایه یک نیاز عینی شکل گرفته است
 -شورا به عنوان پاسخ به نیازی عینی پا به عرصه وجود نهاد»، «1۹05»

آن ها پی بردند که مادام . «خود از بستر رویدادها زاده شده بود نیازی که
که سرمایه داری و بحران وجود دارد، مادام که امپریالیسم وجود دارد، 

 .سازماندهی نیز وجود خواهد داشت-این نوع خود

شوراها در هرجا، از ایاالت متحده گرفته تا اروپا و خاورمیانه، در دوره 
 .انقالبی، تشکیل خواهند شد-موقعیّت پیشاتالطمات اجتماعی یا 

بنابراین تشکیل شوراها درس بسیار مهمّی است که می توان از انقالب 
باید روی این . روسیه آموخت و در تدارک برای انقالب، به کار بست

موضوع تأکید کنیم که کارگران تنها با اتکا به سازمان خود، قادر به 
نین سازمانی، تشکیل شورا قرار کسب قدرت هستند و در مرکز یک چ

پس از انقالب روسیه، ما شاهد بوده ایم که در ابتدای انقالبی مانند . دارد
دون کارگر، ب ۀدر این جا هم طبق. انقالب ایران نیز شوراها تشکیل شد

راها خود، شو ۀتجربه ای از انقالب روسیه یا هرگونه تجربه ای از گذشت
وپا یا هرجای دیگری، زمانی که بحران فردا هم، در ار. را تشکیل داد

سرمایه داری به حدّ اعالی خود برسد، زمانی که شرایط پیشاانقالبی 
حاکم شود، تشکیل شوراها در دستور روز قرار خواهد گرفت، درست 

 .همان طور که در انقالب روسیه چنین شد

هم اینست که پیش از هر انقالبی، دوره ای وجود دارد  درس سوّم

از اهمیّت  این تدارک. که انقالبیون بایستی برای انقالب تدارک ببینند
انقالب ها، نوعی طغیان نیستند؛ طغیان می تواند . بسرایی برخوردار است

همان طور که گفتم، موقعیّت پیشاانقالبی می تواند . در انقالب رخ دهد
مّا آن چه که تا حدودی پیروزی و موفقیّت آن را تضمین می رخ دهد، ا

این تدارک پیشین برای . کند، میزان تدارک برای این انقالب است
ایجاد  :انقالب هم تجربه ایست که می توان از انقالب روسیه فراگرفت

 ۶.حزب پیشتاز

                                                 

  ۶  ضرورت و روش تشکیل حزب لنینی، مازیار رازی ۲01۷

بازهم این جا و آن جا می شنویم که برخی از رفقا در مورد ایجاد حزب 
تاز کامالً تردید دارند و گمان می کنند که این بحث در کل کهنه و پیش

به زعم آن ها، نباید از حزب پیشتاز حرفی زد، چرا که . قدیمی است
کارگران را به یاد دوران لنین می اندازد و طبقه کارگر، عموماً تحت تأثیر 

 رالیسماز سانت. تبلیغات بورژوایی، به این مسأله واکنش نشان می دهد
فقا، جوّ این ر ۀدموکراتیک هم نباید سخنی به میان آورد چرا که به گفت

بدی ایجاد می کند و دیگران آن ها را کمونیست، استالینیست و نظایر 
 ۀبنابراین آن ها با این قبیل توجیهات، مسأل. این ها خطاب می کنند

ضرورت تدارک برای انقالب را به کناری می گذارند و در عمل به 
های رفرمیستی در می غلطتند؛ ایده حزب پیشتاز را رد می کنند  سیاست

 .و خود را تجربه انقالب روسیه جدا می سازند

باید در این جا تأکید کنم که یکی از مهم ترین عناصر در پیشرفت و 
 .گسترش مارکسیسم پس از مارکس، همین ایده حزب پیشتاز بوده است

شی رده شد، امّا پیش از او نیز گرامایده ای که مشخصاً به وسیله لنین پرو
ه کامالً هسته اصلی این اید. و انقالبیون بسیار دیگری تکامل داده بودند

در جوامع بورژوایی، به علت توسعه سرمایه داری، تسلط : روشن است
باعث می شود که ایدئولوژی بورژوازی و تأثیر آن بر احزاب توده ای 

 شوندن قادر به تدارک برای انقالب این احزاب توده ای در تحلیل نهایی
 .و دوشادوش بورژوازی قرار گیرند

امروز نیز  آنها می  که هستند 1۹1۷ اکتبر انقالب اصلی درس سه اینها 
 .توانند برای انقالب آتی ایران  بکار گرفته شوند

 گزارشگران:
 
اگر تضعیف و پژمردگی و نهایتا رهائی از دولت را یکی از رکن های  

اساسی سوسیالیسم و کمونیسم بدانیم، علت یا علل برکشیدن هیوالی 
دولت های همه توان از دل تجربه اکتبر را چگونه باید توضیح داد و 

 چگونه باید و می توان از شکل گیری آن ها اجتناب ورزید؟
 

 :مازیار رازی

 یکی از رکن...نهایتا  رهائی از دولت»در این امر تردیدی نیست که 
 اما بالفاصله پس از تسخیر قدرت سیاسی. است« های اساسی کمونیسم

در ه بدیهی است ک. اپذیر استیک جامعه بی طبقه و بی دولت تحقق ن
این مورد اختالف اساسی بین گرایش های مارکسیستی و آنارشیستی 

از آنجایی که  من به . کامال روشن بودباید باره این وجود دارد که در 
و متدولوژی مارکسیستی  در مورد مفهوم دولت   مارکسیسم اعتقاد داشته

و  دولت»مورد پذیرشم هست، و همانند موضع گیری های لنین در اثر 
از اینرو بحث . ،  با گرایش های آنارشیستی مرزبندی دارم، ۷«انقالب

ید نظریات مارکس و در مقابله با نظریات خودم را بر اساس تای
 .آنارشیستی  ارائه می دهم

  ۷ دولت و انقالب، لنین 1۹1۷
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 :مارکس بر این اعتقاد بود که

بین جامعۀ سرمایه داری و جامعۀ کمونیستی، دوران گذار انقالبی اولی »
به دومی قرار دارد، منطبق با این دوران، یک دوران گذار سیاسی نیز 

ری انقالبی پرولتاریا نمی وجود دارد که دولت آن، چیزی جز دیکتاتو
. او بر این اعتقاد بود که پس از سرنگونی ۸)نقد برنامۀ گوتا(« تواند باشد

دولت سرمایه داری باید یک دولت که نماینده اکثریت جامعه است، 
وجود داشته باشد که به شکل انقالبی دوران انتقال از سرمایه داری به 

ی کند. دیکتاتوری  انقالب ی و هدایتسوسیالیسم )کمونیسم( را رهبر
پرولتاریا، به عنوان ویژگی ماهوی دورۀ گذار از سرمایه داری به 
سوسیالیسم و کمونیسم، تمرکز قدرت سیاسی در دست اکثریت جامعه، 
یعنی طبقۀ کارگر، در قالب شوراها است و این طبقه به واسطۀ دولت 

امه و می برد و برنخود، مبارزه علیه عناصر باقی ماندۀ بورژوازی را به جل
ریزی و بنا نهادن سوسیالیسم را آغاز می کند. تنها با تداوم روزمرۀ 

سی، اعم از اقتصادی، سیا -انقالب سوسیالیستی در تمامی سطوح جامعه
است که دورۀ گذار می تواند تکمیل شود و  -اجتماعی، فرهنگی و غیره

ت به بازگشبه نتیجه برسد. وجود این دیکتاتوری است که ضامن عدم 
مناسبات سرمایه داری می باشد. با این حال، دولت کارگری، ماهیتی 
تماماً متفاوت با دولت بورژوایی دارد. دولتی است به مراتب دمکراتیک 
تر از هر دولت بورژوایی که تاریخ به خود دیده است. در این جا کلّ 

 تمسأله، پایان بخشیدن به استثمار انسان از انسان، محو تخاصما
 طبقاتی و بنابراین رفع هرگونه نیاز به دولت است.

 
این اصول پایه ای مارکسیستی در روسیه پس از تسخیر قدرت توسط  

ر، به سخن دیگشوراهای کارگری به رهبری حزب بلشویک، ایجاد شد. 
مارکسیست ها خواهان الغای دولت  هستند؛ اما این خواسته بالفاصله 

حکومت  -نظامی که ما می خواهیم. بعد از انقالب محقق نمی شود
به معنای آن است که مردم خود در سطح  -کارگری و قدرت کارگری

جمن ونقل، انمحلی تصمیم می گیرند که چگونه شهرها، سیستم حمل
تحقق چنین چیزی، مستلزم . ها و البته مراکز کار خود را اداره کنند

راکز کار و انجمن وجود شوراها، به عنوان اشکال مدرن سوویت ها، در م
عمل  ایای فکر کنید، محلهمحله:»ها مختلف است. شعارِ  آنارشیستی 

ی ابه عالوه، نهادهای محله. ، برای قدرت کارگری کافی نیست«کنید
ای و ملی هماهنگ دموکراسی نیاز دارند که خود را در سطح منطقه

لی مکنند؛ تصمیات بزرگ راجع به چگونگی ساخت سوسیالیسم در بعد 
 . و بین المللی را اتخاذ نمایند

 
تنها  راه جلوگیری از بروز بوروکراسی و کنار رانده شدن دمکراسی 
سوسیالیستی در یک جامعه پس از تسخیر قدرت توسط شوراهای 
کارگری، تضمین دمکراسی سوسیالیستی در جامعه است. این روال در 

ی از ابتدا برای جامعه شوروی به خوبی اجرا نشد . ما باید ضامن های

                                                 

  ۸ نقد برنامه گوتا،کارل مارکس 1۸۷5
زب ح»چرا باید پس از تسخیر قدرت توسط پرولتاریا چشم انداز انحالل   ۹

  ۲005اعالم گردد؟ مازیار رازی  « پیشتاز انقالبی

تضمین دمکراسی سوسیالیستی در جامعه پس از انقالب سوسیالیستی 
داشته باشیم. این ضامن ها را باید از پیش به بحث گذاشته و روشن 
بیان کنیم. برای نمونه باید از پیش روشن کنیم که حزب پیشتاز که 
برای تدارک انقالب سوسیالیستی تشکیل می شود، پس از تسخیر قدرت 
توسط شوراها باید نقش تنها رهنمود دادن را به خود بگیرد و به تدریج 
کنار رود. قدرت سیاسی به هیچوجه نباید در دست یک حزب هر چند 
انقالبی متمرکز باشد. قدرت باید در دست شوراهای کارگری باشند و 

 ۹تضمین گردد. باید این امر
 

 گزارشگران:
 

نظام بدیل چون شوراها و انجمن چرا و چگونه جوانه های خودجوشی 
 و  ها و نهادهای جمعی برآمده از دل انقالب که بیانگرمناسبات جمعی

 مهشعاره علیرغم و بودند، تحوالت و تغییر در توده مستقیم مداخله
 دهاینها و شدند پژمرده تدریچ به اکتبر فردای از شوراها، بدست قدرت

  سربرآوردند؟ بوروکراسی
 

 :مازیار رازی
 

برای ارزیابی دقیق  ارزیابی غیرمغرضانه و غیر متعصبانه ی روند  
شدن شوراهای کارگری در  بوروکراتیزه شدن جامعه و خلع سالح 

 نگریسته 1۹۲4 – 1۹1۷انقالب  روسیه،  باید با ذره بین به سال های 
 10.شود

 
را ی، زمی توان تقسیم کرد بخشانقالب را به سه  نخست سال هفت

رتباط در ا بیشماری فات یاد است و تحریزسالها ن یدر ا یاغتشاش نظر
در درون جنبش چپ   یاناتیجر یچه از سو -ن دوران وجود داردیبا ا

ه مغرضانه با انقالب ک)مشخصا آنارشیست ها و شبه آنارشیست ها( 
ن دوران، مشخصاً حزب یضمن مخدوش ساختن ا کرده، وتبر برخورد کا

 یروهایدهند. و چه ن یمورد تهاجم قرار مست ها را ینیو لن یکبلشو
 یکرا  انقالب ه آنک( اهمشخصا سوسیال دمکراسی و بورژو) راست

 یکلشوب یعنیدر جامعه،  یتیه از طرف اقلک ییودتاکدانند؛  یودتا مک
، یرارگکل شد و پس از سوار شدن بر جنبش یارگر تحمک ۀها بر طبق

 رد.کوب را آغاز کسر

سم ینیلن ۀسم، ادامینیه استالکنند ک یوانمود مشات ین گرایا یهر دو
ارگر ک ۀپرورانده و طبق یرا در سر م«ودتا ک» یسم هم تئورینیاست و لن

 داده است.« بیفر»را 

ست ها و یه هم از طرف آنارشکاست  یین ها بحث هایا
شات خرده بورژوا در سطح یست ها و انواع و اقسام گرایالیکوسندکآنار

  10  نقد مارکسیستی به انقالب اکتبر 1۹1۷ روسیه، مازیار رازی ۲01۷

https://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1875/naghd-gota.pdf
http://militaant.com/?p=298
http://militaant.com/?p=298
http://militaant.com/?p=7761
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رضانه رمغیبرخورد غ قصد داریمه کما  یبرا. شود یمعنوان بین المللی 
ه آن کار مهم است؛ چرا ین موضوع بسیم، ایرمتعصبانه داشته باشیو غ

 یست ها، همان برخوردهایآنارش ۀمغرضان یبرخوردها کۀطرف س
 یجروکه عمدتاً تمام کمانند حزب توده وجود دارد  یستینیانات استالیجر

 ۀن صورت گرفته است، به مسألیران استاله در دوکرا  ییت هایها و جنا
 نند.ک یه میتبر وصل و توجکانقالب ا

انه متعصب ید از برخوردهایمغرضانه، با ین در مقابل برخوردهایبنابرا
ه ستبر را به کن چند سال از انقالب این نقطه نظر ایرد؛ از اک یهم دور
 . میاجمالی بررسی می کن یلکدام را به شکو هرکرده م یتقس بخش

 تا  ۱۹۱۷ داخلی، جنگ و انقالب سالهای اول، بخش

۱۹۱۹ 

 

باید به طور روشن  1۹1۹تا  1۹1۷در مورد بخش اول یعنی سال های 
کرد که انقالب اکتبر یکی از دموکراتیک ترین انقالب  و واضح مشخص

هایی بود که رخ داد و حزب بلشویک یکی از دموکراتیک ترین احزابی 
بود که در آن مقطع دخالتش را در درون جنبش کارگری صورت داد و 

 خط دخالتگریش کامالً منطبق با منافع توده های کارگر بود.

ل می کنند که تعداد بلشویک ها وقتی که از لنین سؤا 1۹1۲در سال 
در روسیه چقدر است و چند نفر در حزب هستند، لنین پاسخ می دهد 

به بعد اختناق  1۹0۶که من اطالع دقیقی در دست ندارم، چون از سال 
حاکم بوده، ولی تعداد آن ها شاید از انگشتان دست هم تجاوز نمی 

 و خود رهبرانیعنی تعداد بلشویک ها انگشت شمار بود ! کرده است
اما در انقالب فوریۀ . حزب بلشویک هم به این مسأله اذعان داشتند

این حزب به یکی از بزرگترین احزاب آن زمان مبدل شد و بر  1۹1۷
، نه تاریخ نویسان بلشویک -اساس آماری که تاریخ نویسان مستقل

ب ارائه داده اند، در انقال -تروتسکیست و آنارشیست و یا کسان دیگر
هزار نفر عضو ۲۶یا  ۲5، حزب بلشویک چیزی در حدود 1۹1۷ریۀ فو

دو ماه  1۹1۷بین فوریه و اکتبر . داشته یکارگر یشروانمتشکل از پ
هزار نفر عضو  ۲40قبل از انقالب اکتبر حزب بلشویک چیزی در حدود 

 داشت که از آن حمایت می کردند.

هزار عضو  400در آستانۀ انقالب اکتبر حزب بلشویک چیزی نزدیک به 
این درواقع از زبان یکی از دشمنان حزب بلشویک . کارگری داشته است

بنابراین بحثی که رفقای آنارشیست هم در آن دوران و . بیان می شود
مبنی بر این که این حزب یک  -هم در دوران بعد عنوان می کردند

حزب کوچکی بوده است و یک عدۀ قلیلی آمدند و کودتایی صورت 
کامالً  -بلشویک ها ربطی به حزب طبقۀ کارگر نداشتند و غیرهگرفت و 

این حزب با وجود تعداد اعضایی که . از لحاظ تاریخی بی اساس است
داشت، یکی از دموکراتیک ترین تشکالتی بود که ما تاکنون در درون 

 -جناح های مختلفی در درون این حزب بودند. جنبش کارگری دیده ایم
و حتی در بسیاری از موارد بحث  -انه، جناح چپجناح راست، جناح می

سال  ۲5این حزب براساس . های درون حزب بلشویک علنی می شد

قۀ زمانی که طب. مبارزه در درون جنبش کارگری قدرت و اعتبار پیدا کرد
کارگر تصمیم به تسخیر قدرت گرفت، در درون طبقۀ کارگر احزاب 

ها و اس آرها و بخش  بلشویک ها، منشویک ؛مختلفی وجود داشتند
چپ اس آرها و آنارشیست ها و انواع و اقسام گرایش های مختلف 

میلیون  10با نزدیک به )زمانی که در شوراهای کارگری . کوچک تر
، مسئلۀ تسخیر قدرت مطرح شد، اکثریت کارگرانی که (عضو کارگری

در شوراهای کارگری بودند رأی دادند که نظر حزب بلشویک یعنی شعار 
درست بوده سازمان دهی تسخیر قدرت را انجام ” قدرت به شوراها“

بسیاری از گرایشات درون شوراهای کارگری مخالف تسخیر . دادند
بسیاری حتی درواقع چوب . قدرت بودند، بسیاری متزلزل و مردد بودند

الی چرخ کارها می گذاشتند و اجازه نمی دادند که این بحث ها جلو 
ر آراء یعنی چندین میلیون نفر، نمایندگان طبقۀ کارگ برود، منتها اکثریت

و شوراهای کارگری مستقر در روسیه به حزب بلشویک رأی دادند؛ 
ناگهان ” یتاقل“بنابراین این گونه نبود که حزب بلشویک، به عنوان یک 

از آسمان فرود بیاید و طبقۀ کارگر را فریب بدهد؛ درست برعکس طبقۀ 
اد پیدا کرد و حزب بلشویک را حزب خودش کارگر به این حزب اعتم

 دانست.

بنابراین این انقالب، انقالبی بود که تحت رهبری شوراها و حزب 
بلشویک صورت گرفت؛ ولی حزب بلشویک، یعنی درواقع کارگران حزب 

این حزب در واقع حزب . بلشویک، نمایندگان شوراهای کارگری بودند
ین برعکس در بسیاری از موارد ب تصمیم گیرنده برای شوراها نبود، بلکه

بسیاری از تصمیمات را خود شوراهای کارگری گرفتند  1۹1۹تا  1۹1۷
ا از جمله مسألۀ جنگ ب(. حتی بر خالف نظرات حزب بلشویک و لنین)

که در واقع با توافق شوراها اتخاذ ” نه صلح، نه جنگ“آلمان و شعار 
ار صلح ین بود که شعشده بود؛ خود نظر لنین و اکثریت حزب بلشویک ا

لیتوفسک در واقع نظر شوراها اعمال  -باید داده شود و در معاهدۀ برست
چندین ماه این بحث به درازا کشید و نظر حزب بلشویک رد . می شد

چرا )شد و نظر شوراها، بنا بر نظریه تروتسکی مورد تأیید قرار گرفت 
بارزه گذاشته یدان مکه تروتسکی صرفاً یک روشنفکر نبود که تازه پا به م

یکی از  1۹05در . او را می شناختند 1۹05از شوراهای کارگری . باشد
رهبران شورای کارگری پترزبورگ بود که شناخت قبلی از او داشتند و 
به این علت به عنوان نماینده شوراهای کارگری برای معاهده صلح 

 لیتوفسک به آلمان رفت.-بریست

 ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۰ بلشويک، حزب تاريک سالهای

 
می پردازیم، یعنی سال های تاریک ( مرحله دوم)حال به دورۀ بعدی 

توان سال های تاریک این دوران را می 1۹۲1تا  1۹۲0حزب بلشویک 
داخلی رو به این دورانی است که جنگ . حزب بلشویک نام گذاشت

ارتش سرخ پیروز شده بود و در جبهه های مبارزه و جنگ، . اتمام بود
دولت جوان کارگری موفق شد ارتش سفید را شکست دهد و با قوای 

 .گرچه همیشه خطر حملۀ نظامی وجود داشت . امپریالیستی مبارزه کند
 در واقع همیشه. در آن زمان، از طرف لهستان این خطر دوباره مطرح شد

. به طور دائمی توطئه های امپریالیزم از طرق مختلف وجود داشت
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سله ، یک سل(نپ)بدیهی است که برای اجرای سیاست اقتصاد نوین 
 .امتیازاتی در رشته های مختلف به سرمایه گذاری های کوچک داده شد

گرچه سرمایه های بزرگ هنوز در دست بانک ها و صنایع بزرگ و 
حکومت شورایی بود، اما این منجر به یک  بازرگانی تحت کنترل خود

در این  .سلسله تحوالتی شد که وضعیت را کم و بیش بهبود بخشید
دوران متأسفانه رهبران حزب بلشویک خوب عمل نکردند، یعنی آن 

مشخصاً در ارتباط با به  -نظرات کارل مارکس که مورد تأئیدشان بود
رار دیکتاتوری حکومت رساندن شوراهای کارگری و همچنین استق

انقالبی پرولتاریا، وجود احزاب متعدد و همچنین گرایش های مختلف و 
قد این ن. را نادیده گرفتند -شکوفایی اجتماعی و دموکراسی درونی

رهبران حزب . مشخصاً شامل حال لنین و تروتسکی نیز می شود
بلشویک یک سری مواضع کامالً افراطی و فرقه گرایانانه اتخاذ کردند 

 برخوردهای نادرست انجام دادند که مغایر با اهداف اولیه آنان بود.و 

البته باید توجه کرد که در آن دوره تعداد زیادی از مبارزین طبقۀ کارگر 
در جبهه ها کشته شده و بسیاری از قحطی از بین رفته بودند و اصوالً 

نمایندگان کارگری که . شوراهای کارگری دیگر وجود خارجی نداشتند
ماه کنگره های مشخص خودشان  ٣هر 1۹1۹تا  1۹1۷های ین سالب

گذاشتند و در این کنگره ها به جدل را شوراهای سراسری روسیه می
می پرداختند و سیاست های شوراهای کارگری را به اجرا می گذاشتند، 

اصوالً دیگر نشستی نداشتند، کمیتۀ اجرایی شوراها هم  1۹1۹پس از 
 ایاما وضعیت به گونه. ماه جلسه داشتند ٣الی  ۲صرفاً چندین بار هر 

اری مثالً آم. بود که اصوالً شهرها از پرولتاریا و کارگران خالی شده بود
در بسیاری از شهرها مانند مسکو  1۹10است مبنی بر این که در سال 

 ۲00این جمعیت به  1۹۲1میلیون جمعیت کارگری بود، اما در سال  ٣
کارگران اغلب به دلیل شرایط ویژه ای . کرده بودهزار نفر تقلیل پیدا 

این اتفاقات لنین و رهبران حزب . که وجود داشت، به روستاها رفتند
بلشویک را به این نتیجه رساند که باید به آن نظریۀ سابق تشکیالتی 
حزب پیشتاز کارگری بازگشت، نظریه ای که در زمان تزار برای تدارک 

یعنی پیشرُوی کارگری باید همۀ : ؛اشتندو سازماندهی انقالب آتی د
بدیهی بود که پیشرُوی کارگری در آن زمان . کارها را در دست گیرد

 حزب هم، یعنی کمیتۀ مرکزی حزب.. تنها در حزب وجود داشت

رهبری حزب در غیاب . بنابراین در این دوران انحرافاتی به وجود آمد
و  زم نیست شوراهاشوراهای کارگری به این تحلیل رسید که دیگر ال

عموم کارگران در قدرت باشند، و این که حزب باید تمام تصمیمات را 
از آن جا که توده ها هم که به هرحال درمیدان . به جای توده ها بگیرد

ای هنبودند و تنها اتحادیه های کارگری در جامعه حضور داشتند، پایه
ری ادیه های کارگاتح. کارگری در این اتحادیه ها بیشتر متمرکز شدند

ا به منشویک ه. در آن زمان تحت کنترل منشویک ها قرار گرفته بودند
دلیل تجربه ای که در پیش از انقالب اکتبر در جنبش کارگری داشتند، 
به خصوص پس از پایان دوران جنگ داخلی، نفوذ بیشتری از بلشویک 

. تداش این دلیل واضحی. ها در درون اتحادیه های کارگری پیدا کردند
طبقۀ کارگر در آن زمان دیگر برایش مهم نبود چه کسی بلشویک است، 

وضعیت طبقۀ کارگر از نظر اقتصادی بسیار وخیم . و چه کسی منشویک

کارگران به دنبال بهتر کردن وضعیت خود . شد، حتی بدتر از زمان تزار
 هبنابراین در این دور. بودند و جنگ، آنان را از رهبران خود جدا ساخت

ما شاهد شورش های دهقانی و انواع و اقسام اعتراض های کارگری 
 به که بعداً )یکی از این اعتراضات هم ماجرای کرونشتات است . بودیم

 (آن اشاره می کنم

به خصوص در « جایگزین گرایی»به هرحال در آن دوران این انحراف 
یازی نیعنی این که اصوالً : لنین و مشخصاً در تروتسکی به وجود آمد

نیست طبقۀ کارگر تصمیم بگیرد؛ چون طبقۀ کارگر منسجم و سیاسی 
از سوی دیگر این واقعیت . ای وجود ندارد که بشود روی آن حساب کرد

که اتحادیه های کارگری هم در دست منشویک ها افتاده و به سمت 
های بورژوایی درغالتیده بود، آنان را به این نتیجه رساند که سیاست
ورۀ همانند د)ظام شورایی باید جایگزین نظام وانگاردیزم شود اصوالً ن

یعنی پیشروان کارگری هم کسانی هستند که از (. پیش از انقالب
این انحراف درواقع انحراف بزرگی . اعضای حزب و رهبری آن هستند

 .بود، و به هیچ وجه موجه نبوده و به هیچ وجه امروز قابل دفاع نیست
ن ما باید عکس ای. ز این انحراف نیز درس بگیریمبنابراین، ما باید ا

کاری را که لنین و تروتسکی تحت شرایط ویژه ای انجام دادند، اجرا 
اگر ما در آن دوره حضور داشتیم، باید بر خالف سیاست های . کنیم

رهبری حزب عمل می کردیم، باید تشویق می کردیم که جناح ها در 
شوند و احزاب کامالً آزاد باشند،  درون تشکیالت خودشان دوباره احیا

شوراهای کارگری تقویت گردند و جلسات نمایندگان شوراها برگزار 
بشود، و اتحادیه های کارگری به کارشان ادامه دهند و حق اعتصاب 

و حق ابراز نظر و حتی ( حتی تحت رهبری منشویک ها)داشته باشند 
 حق انتقاد به حزب کمونیست را داشته باشند.

، رعایت اصول دمکراسی کارگری یکی از خصوصیات بارز و مهم زیرا
و  یعنی دولت. ضامن این گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم هست

حزبی که در آن جامعه وجود دارد، باید یک حزبِ کامالً مرتبط با 
 .1۹1۹-1۹1۷همانند سال های -پرولتاریا باشد

یک حزب بلشویک های مهمی را که از این دوران تاریکی از درس
توان اخذ گرفت، این است که رابطۀ حزب و دولت می باید از می
به اعتقاد من پس از تسخیر قدرت به وسیلۀ . اکنون روشن باشدهم

شوراهای کارگری، حزبی که ابزار اصلی این قدرت گیری بوده است 
  .باید روند میرایی خود را آغاز کند و نهایتاً خود را منحل اعالم نماید

-1۹۲۲ روسيه، در دموکراسی احيای برای تالش سالهای

۱۹۲۴  

 
واقع دوران تالشی است که در 1۹۲4الی  1۹۲۲مرحله سوم، سال های 

ن باید توجه شود که در ای. دولت کارگری شوروی بود( بورکراتیزه شدن)
دوره برخی از رهبران حزب بلشویک، از جمله خود لنین و سپس 

نیز  یتروتسکی، به خطرات ناشی از بورکراسی واقف شدند و اقدامات
گرچه در دورۀ پیش، )برای جلوگیری از آن انجام دادند که نافرجام ماند 



 
۹ 

 1۹۲1برای نمونه در اواخر سال (. خود این مسایل را نادیده گرفته بودند
لنین دقیقاً متوجه شد که چه اتفاقی دارد می افتد، یعنی  1۹۲۲و اوایل 

د و بین رفته اناین که نقش کارگران کامالً به کنار رفته و شوراها از 
ها این. یک قشر بوروکراتیک عمالً در سطح حزب رخنه کرده است

کسانی بودند از مستخدمان سابق تزار، مانند کارمندها و نیروهای ارتش 
تزار و غیره که پس از نابودی پیشرُوهای کارگری در جریان جنگ 
 داخلی، به دلیل کسب امتیازهای مادی و مقام، در حزب نفوذ کردند و

در عین حال برای موجه جلوه دادن این . عضو حزب بلشویک شدند
  مطرح کردند. روند نادرستِ رهبرانی نظیر استالین تئوری هایی را 

در آن زمان که لنین به این نتیجه رسید که باید علیه این قشر روبه 
رشد بورکراسی در حزب مبارزه شود و حزب به دمکراسی سابق برگردد، 

دچار  1۹۲۲اما باید اشاره شود که لنین در سال . را آغاز کرداو مبارزاتش 
یک سکتۀ مغزی شد و یک طرف بدنش لمس گردید و حدود هفت ماه 
 .بعد هم دچار سکتۀ دوم شد که در نتیجۀ آن قدرت تکلم را از دست داد

بنابراین مبارزه ای که او شروع کرد، متأسفانه به وسیلۀ برخی از رهبران 
دارودستۀ استالین از . در انزوا قرار گرفت -آن استالیندر رأس  -حزب

هادات لنین پیشن. بیماری لنین استفاده کردند تا او را به کناری بگذارند
بود که  1۹۲۲و این آخرین بحث های لنین در سال . را سانسور کردند

 معروف به وصیت نامه)طی نامه هایی به کمیتۀ مرکزی حزبش نوشت 
امه لنین در مورد رشد بوروکراسی و نقش مخرب در این وصیتن(. اش

 به رفقایی که می خواهند بدانند. استالین، به کمیتۀ مرکزی هشدار داد
اش چه مبارزه ای کرد، خواندن این وصیت لنین در سال های آخر زندگی

همچنین نامه هایی که بین لنین و سایرین ردّ . نامه را توصیه می کنم
کروپسکایا، همسر لنین کامالً درگیر بود و در این میان . و بدل شد

مشاهده می کرد که چگونه استالین باندی به دور خود ایجاد کرده است 
و اجازه نمی دهد که این بحث های انتقاد آمیز به رهبری حزب بلشویک 

قابل ذکر است که . راه یابد، چه برسد به کل اعضای حزب و جامعه
سی را شروع کرد، اتفاقاً خود لنین بود اولین فردی که مبارزه با بوروکرا

ی بنابراین تروتسک. و پس از چند سال تروتسکی هم به دنبال وی آمد
 ۲۸-1۹۲۷وارد مبارزه علیه بوروکراسی گردید، سپس در سال  1۹۲٣از 

هم  1۹40و نهایتاً در اوت ( به منطقۀ آلما آتا در قزاقستان)تبعید گردید 
جاسوسان استالین، در مکزیک به قتل به دست رامون مرکادر، یکی از 

 رسید.

بنابراین، این یک وضعیت ویژه ای بود که ما شاهد آن بودیم، یعنی در 
مجموع دمکراسی کارگری بنا به دالیل عینی مورد حمله قرار گرفت و 

اما موقعیتی ایجاد شد که . بعدها رهبری حزب بلشویک آن را ادامه داد
 .برای احیای دمکراسی کنند رهبران اصلی حزب بلشویک تالشی

 متأسفانه تالش آنان شکست خورد.

  
 گزارشگران:

 
 مهمی نقش که بدانیم لنین مهم های آموزه  اگر حزب پیشتار را یکی از 

 شورویجماهیر اتحاد در "سوسیالیستی دولت" گیری شکل و انقالب در

و سپس در سایر کشورهای بلوک شرق داشت، چرا امروزه آن ها قادر 
ایفاء نقش گذشته نیستند و اساسا نقش واقعی احزاب چپ در شرایط  به

 امروزجهان چیست؟
 

 :مازیار رازی
  

 باید مروری ،برای درک بحران رهبری پس از انحطاط دولت شوروی
 .، داشته باشیم(دوره انحطاط آن)اکتبر  انقالبدوره  آخرین  هب

 

  ۱۹۲۸بوروکراسی، ارتجاع سالهای يا انقالب سياه سالهای

 ۱۹۹۰ تا

 
سم سوسیالی»تز نوینی به نام ساختن   1۹۲4پس از مرگ لنین در سال 

واقع  این تز در. بوخارین مطرح شد -به وسیلۀ استالین« در یک کشور
ضعیت وگوید که در این تزی است که می. تزی ضد مارکسیستی است

توان داشت و آن دوره در شوروی دیگر امیدی به انقالبات جهانی نمی
از آن جا که همۀ انقالب ها شکست خورده اند، دیگر دنبال کردن آن 
نظریات فایده ای ندارد و باید اکنون سوسیالیسم را در کشور عقب افتادۀ 

 و از این تز غیر مارکسیستی به این نتیجه رسیدند که. روسیه ساخت
روسیه به هر بهای ممکن باید حفظ شود و سوسیالیسم در آن به وجود 

طرفداران این تز در روسیه در حزب کمونیست شوروی دارای . آید
امتیازاتی شدند و سایر نهادهای مستقل کارگری را وابسته به حزب 

حقوق تمام کارگران و اتحادیه ها کارگری به نفع کمیتۀ مرکزی . کردند
در رأس جامعه، حزب کمونیست قرار گرفت . پرتاب شدحزب به کناری 

 !و در رأس کمیتۀ مرکزی، استالین« کمیتۀ مرکزی»و در رأس حزب، 
 مخالفان استالین یا اعدام. هرمخالفی هم به تدریج از میان برداشته شد

شدند، یا محاکمات قالبی برایشان گذاشته شد و یا تبعید شدند و سر به 
 نیست شدند.

تز سوسیالیسم در یک کشور در واقع تز خفه کردن دائمی  بنابراین،
تمام احزابی که در سراسر جهان تشکیل . انقالب شورایی در روسیه بود

شده بودند، به مهره های وابسته به کرملین تبدیل شدند، در واقع 
کارشان در این کشورها این بود که از ساختن سوسیالیسم در روسیه 

 رزۀ طبقاتی را تعطیل نمایند.دفاع کنند و هرگونه مبا

تزی که به وسیلۀ دمیتریف یکی از رهبران آن  1۹٣۶پس از آن هم در 
بود که در واقع تیر « جبهۀ خلق»زمان روسیه مطرح شد، تشکیل 

خالص را به مغز نظام شورای شوروی شلیک کرد، و تمام دستاوردهایی 
. ان بردمی را که جنبش های کمونیستی در سطح بین المللی داشت، از

 .رهبران حزب از طریق این تز، آشتی و ائتالف طبقاتی را توجیه کردند
قاعدتاً حزب توده اگر . در ایران، حزب توده بر اساس این تز ساخته شد

ربطی به لنینیسم یا بلشویسم می داشت باید در داخل ایران حزب 
شان نام حزبش گویای نظریات. لنینیستی و حزب بلشویکی می ساخت

 ، یعنی حزبی«خلق»نامیدند، یعنی حزب « حزب توده»خودشان را . ودب
که هم کمونیست ها در آن هستند و هم بورژوازی ملی و هم دهقانان 
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کار این حزب توده چه بود؟ دفاع از شوروی، . و هم فقرای شهری
برگزاری تظاهرات صلح در شرایطی که شوروی مورد خطر قرار می 

این شد که انقالب ها یکی پس از دیگری این تز منجر به . گرفت
در چین حزب . چین 1۹۲۷-1۹۲5شکست بخورند، مثالً انقالب در سال 

کمونیست بسیار نیرومندی به وجود آمد، بنا به توصیۀ استالین این ها 
ائتالف طبقاتی را با رهبران بورژوازی ملی آن جا ساختند و بورژوازی 

 1۹٣۶در . یون نفر را قتل عام نمودملی از این ها استفاده کرد و یک مل
در  .در اسپانیا، تز جبهۀ خلق همین بال را بر سر توده های کارگری آورد

دوباره همین تز منجر به شکست انقالب در این کشور  1۹٣۶فرانسه 
دوباره در اندونزی همین تز مطرح شد همین ائتالف  1۹۶1شد؛ در 

قتل عام شدند، آن هم  صورت گرفت و میلیون ها نفر از کمونیست ها
از سوی به اصطالح بورژوازی ملی که قرار بود در جنگ کرملین طرف 

 کرملین را بگیرند.

این فجایع، بر اساس یک تئوری صورت گرفت، این تئوری ضد 
مارکسیستی از این نقطه نظر باید از نظریات مارکس و لنین کامالً جدا 

ن ن ها نفر را در سطح بیبرخی مغرضانه این فجایعی را که میلیو. شود
المللی بر اساس تحلیل های اشتباه استالین قربانی کرد، با مثالً اتفاقی 
که در کرونشتایت افتاد مقایسه می کنند و یا با بسته شدن مجلس 

کنند که استالینیسم ادامۀ گیری میو از آن نتیجه1۹1۹مؤسسان در 
سن مانند محلنینیسم بوده است )نظری  که شبه آنارشیست هایی 

این یک برخورد کامالً غیر اصولی . حکیمی سالهاست مطرح کرده است(
یعنی در واقع یک سلسله وقایعی اتفاق افتاد که این دمکراسی . است

کارگری خوب اجرا نشد و یک سلسله اشتباهاتی رخ داد، این اشتباهات 
 داشت اصالح می شد، اما زمانی که دیگر تا حدی دیر شده بود، و بعد
یک ضد انقالب از دل این انقالب بیرون آمد و این ضد انقالب 
استالینستی، بوروکراسی ارتجاعی بود که در سطح جامعه غالب شد و 

 مسیر تمام انقالب های جهان را تغییر داد.

وضعیت کنونی مارکسیست ها در ایران و سطح جهانی با توجه به این 
ر نان انقالبی که در سر اسپیش زمینه باید ارزیابی شود. نسلی از جوا

جهان تحت تاثیر انقالب اکتبر رادیکالیزه شده و وارد مبارزه ضد سرمایه 
حت شده بودند، ت یداری برای انقالب های سوسیالیستی در کشورهای

کرده  رهاهدایت رهبرانشان برای سالها آرمان های ضد سرمایه داری را 
 ت با سرمایه داری بومیوارد مماشا« اردوگاه سوسیالیسم»و برای حفظ 

در چنین روزنه نوینی در افکار  1۹4۹کشورهای خود شدند. انقالب 
جوانان انقالبی بوجود آورد که دیری نپاید که رهبران انقالب چین 

همانند مائو که خود آغشته به همان افکار  و اعتقادات استالینستی بود  
ن و کنار رفت به اعمال بوروکراسی حزبی بار دیگر باعث دلسرد شدن

نسلی از انقالبیون در سراسر جهان شد. آنان که در صحنه باقی مانند 
عمدتا به نظریات ضد انقالبی سوسیال دمکراسی گرایش پیدا کرده  و 

 به حمایت از نظام سرمایه داری بر آمدند.
 

و تجدید نظر در  1۹1۷این دلسردی ناشی از شکست انقالب اکتبر 
یستی تاثیرات مخربی در سراسر جهان گذاشت. اعتقادات بنیادین مارکس

در سراسر جهان را ما مدیون این « چپ»در واقع وضعیت بحرانی کنون 
شکست بوده ایم. استالینیسم و مائوئیسم از مسبین اصلی این وضعیت 

 نا به سامان بوده اند.
 

اما سازمان هایی که در  مکتب  تروتسکیسم ها تعلیمات خود را دیده 
ه، با دنراه مارکسیسم انقالبی  )لنینیسم(  بود هو تداوم دهنده ، ندبود

النی خود برای مدت طو ،وجود نقدهای درست به گرایشات استالینیستی
در انزوا باقی ماندند. این انزوای طوالنی منجر به برخی از انحرافات 

 سیاسی و تشکیالتی در درون  بسیاری از این سازمان ها نیز شد. 
 

باید در  ،ق آمدن به وضعیت بحران چپ در سطح جهانیاما برای فائ
 ارزیابی کنیم.را ابتدا وضعیت سیاسی کنونی در سطح جهانی 

 وضعيت کنونی سياسی جهانی چگونه است؟

امروز در وضعیت کنونی و زندۀ مبارزۀ طبقۀ کارگر، ما شاهد دو پدیده 

ه نیازی ببرای مشاهده و درک این پدیده ها، . هستیم در کنار همدیگر
ی هر کسی م. تحلیل های خاص و بحث های فرسایشی ثقیل نیست

 .تواند آن را مشاهده کند

، اعتراضات میلیونی توده های وسیعی از مردم در مقابل پديدۀ اول

توده ها در مبارزات . اجحافات و حمالت سیستماتیک سرمایه داری است
شتر به ماهیت روزمرۀ خود به ویژه در طی چند سال گذشته، هر چه بی

سال  ٣0پس از . واقعی سرمایه داری و دولت های حامی آن پی برده اند
سیطرۀ نئولیبرالیزم و رکود در مبارزات طبقاتی در سراسر جهان، ما در 
چند سال گذشته شاهد تشدید اعتراضات و خیزش ها و قیام های 

الی مماهیت واقعی بانک ها و مراکز . میلیونی در سراسر جهان بوده ایم
و دولت های سرمایه داری به مثابۀ حامیان آنان، بر توده های میلیونی 

با افشای اسناد و مدارک بی شماری، اسطورۀ حفظ . آشکار شده است
 .شهروندان به پایان رسیده است« حریم خصوصی»

اگر همین چند سال پیش، ما مارکسیست ها، به توده های مردم می 
ات مالی در حال کالهبردازی و سوء گفتیم که این بانک ها و مؤسس

ر همین اگ. استفاده از شما هستند، کسی به سخنان ما توجهی نمی کرد
چند سال پیش ما ادعا می کردیم که دولت های سرمایه داری، حامی 

 اما اکنون نیازی به بازگو. بانک ها هستند، کسی وقعی نمی گذاشت
که امروز در سراسر توده های میلیونی . کردن این واقعیت ها نیست

جهان، از یونان تا اسپانیا و از آمریکای التین تا شمال آفریقا، در خیابان 
ها در اعتراض به برنامه های ریاضت و تضییقی اجتماعی هستند، خود 

ادوارد »ها و «جولین آسانژ»افشاگری های . به این آگاهی رسیده اند
ده های وسیع در تو. ها این آگاهی را عمیق تر کرده است« اسنودن

سطح بین المللی به آگاهی ضد سرمایه داری و حتی سوسیالیستی رسیده 
آن  .آن ها با نگرشی انتقادی خواهان تغییر وضعیت موجود هستند. اند

 .ها خواهان کنار گذاری سرمایه داری و فراتر رفتن از آن هستند
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 ، این است که با وجود این تغییرات در شرایط عینی وپديدۀ دوم

 .آگاهی توده ها به سود انقالب، انقالبی سوسیالیستی در کار نبوده است
مارکسیست هایی که بیش از سه دهه خود را در درون تشکیالت های 
انقالبی خود برای چنین روزی آماده کرده بودند تا توده ها را به سمت 
انقالبی سوسیالیستی رهبری کنند، یا کامالً غایب هستند و یا حضورشان 

. ر معادالت مبارزۀ طبقاتی غیر تعیین کننده و کم رنگ استد
اسی و بحران سی. مارکسیست ها هر چه بیشتر پراکنده و متفرق هستند

تشکیالتی در درون طیف وسیعی از مارکسیست ها عمیق تر از پیش 
اعتقادات بنیادین . بحران تئوریک، محسوس است. شده است

به کناری پرتاب شده و زیر  مارکسیستی و مشخصاً خود کارل مارکس
آواری از انحرافات، دگماتیسم و برخوردهای ایدئولوژیک مدفون شده 

در منازعه و جنگ بین دولت های امپریالیستی و دولت های . است

برخی از گرایش های   سرمایه داری ارتجاعی در خاورمیانه،
ته، و ف، تلویحاً یا تصریحاً، در کنار امپریالیزم قرار گر«مارکسیستی»

بعضی نیز، تلویحاً یا تصریحاً، در کنار رژیم های ارتجاعی منطقه قرار 
بوروکراسی و انشعابات و اختالفات میان دسته های مختلف . گرفته اند

 واقعیت این است که مارکسیسم به عنوان. مارکسیستی بی داد می کند
علم رهایی طبقۀ کارگر دستخوش تحریف و به فراموشی سپرده شده 

اضافه بر این، در سطح جهانی بحران اعتبار سوسیالیسم به علت . تاس
مانند شوروی و چین و « اردوگاه های سوسیالیستی»کجروی های 

تحریفات عامدانه و سیستماتیکِ   .اقمارشان، همچنان باقی است
ز یک ا« موسسۀ علوم مسکو»از سوی   اعتقادات پایه ای مارکسیستی
بوروکراسی مسکو و پکن با بورژوازی علیه سو، همراه با همکاری عملی 

 ،از سوی دیگر جنبش های کارگری و کمونیستی در سطح جهانی
ضربات مخرب و مهلکی بر بدن طبقۀ کارگری در سطح جهانی وارد 
آورده و اعتبار سوسیالیسم را در انظار میلیون ها نفر از کارگران و 

 .زحمتکشان جهان زیر سؤال برده است

ذاشتن این دو پدیدۀ متناقض، تنها می توان به یک نتیجه با کنار هم گ
توده ها آمادۀ انقالبات سوسیالیستی هستند، : رسید و آن این است که

اما مارکسیست ها در بحران به سر می برند و قادر به دخالتگری و 
اهدافشان، یعنی برکناری بنیادین دولت های  سمت رهبری توده ها به

 .ر سوسیالیسم، نیستندسرمایه داری و استقرا

برای فائق آمدن به این وضعیت اسفبار است که امروز مارکسیست ها 
راه حل هم همان است که در دورۀ . باید در جستجوی راه حلی باشند

علم رهایی   به روز کردن و تکامل: خود مارکس موضوعیت پیدا کرد
گرایش ز و گسست ا( سوسیالیسم علمی و یا همان مارکسیسم)پرولتاریا 

. عملی –انقالبی -های بازدارندۀ نخبه گرا و تخیل گرا با روشی انتقادی
برای رسیدن به هدف مارکسیست های انقالبی باید بر محور مؤلفه 
هایی دو هم گرد آمده و گام های اولیه برای برون رفت از بحران را با 

 .هم بردارند

 :اين مؤلفه ها از قرار زيرند

رمان، نه نه یک آ. مارکسیستی، یک علم استسوسیالیسم : مؤلفۀ اول

یک مدل، ایدئولوژی جامد یا الگوی پیش ساخته برای تحمیل به یک 
سوسیالیسم مارکسیستی مانند هر علم دیگری از تحلیل . جامعه از باال

سوسیالیسم . مشخص از واقعیت موجود حرکت می کند و پویا است
رمایه دگرگونی جامعۀ س مارکسیستی متکی بر برنامه ای برای تغییر و

-سوسیالیسم مارکسیستی، از پراتیک زنده و نقد انتقادی. داری است
انقالبی توده های تحت ستم به جامعه شان آغاز و برنامه ای برای تغییر 

سوسیالیسم . جامعۀ موجود و استقرار جامعه نوین، تدوین می کند
. تاری اسمارکسیستی در واقع علم شناخت و تغییر جامعۀ سرمایه د

علمی است که برای از میان برداشتن وجه تولید سرمایه داری و 
جایگزینی آن با وجه تولید نوین سوسیالیستی در راستای به وجود آوردن 

در فرماسیون سوسیالیستی، طبقۀ )رفاه اجتماعی برای تمام مردم جهان 
ای جاجتماعی و در نتیجه دولت از میان رفته، با محو قانون ارزش، کاال 

خود را به ارزش مصرف و فراورده های کار می دهد، مالکیت بر ابزار 
تولید جامعه خصلت اجتماعی و جمعی یافته، نظارت بر امور جامعه 

 (.دمکراتیک و از سوی مردم است

 از نا کجا آباد آغاز نمی. است( راسیونال)سوسیالیسم علمی و معقول  
 ما امروز می: مارکس می گوید. قالبی برای نجات بشریت ندارد. کند

خاطر منطق مبارزاتش دارد به نتیجه   بینیم که مبارزات کارگران به
سوسیالیسم از دل جنبش کارگری به وجود می . سوسیالیستی می رسد

 .طبقاتی، خودش را تغییر می دهد  پرولتاریا در نبردهای پی در پی. آید
بی »خی نخبه گرایان، این پرولتاریا که امروز می بینیم و به زعم بر

 «در نبردهای پی در پی»به قول مارکس خود   اند،« بی رمق»و « سواد
خواهد  «شایسته سلطه سیاسی»خود را   طبقاتی اش به آگاهی رسیده و

 .کرد

 تلخ موجود  مارکس نشان می دهد که چگونه با حرکت از واقعیت های
و این . دباید تشخیص داد در درون آن چه گرایشاتی موجود هستن

د این وضعیت فراتر می رواز د و آن گرایشاتی که نگرایشات کجا می رو
انه آگاه( حزب پیشتاز کارگری)با مداخله توسط کمونیست ها باید 

اتی طبق  بر اساس تحقق چه مطالبتی در زندگی امروزی. تقویت شود
ما می توانیم در نبردهای پی در پی طبقه کارگر را شایسته سلطه طبقاتی 

ین ا  این است که بر اساس وضعیت موجود  علمی بودن آن در. کنیم
 .تحوالت را باید انجام دهم

سوسیالیسم مارکسیستی مرتبط به جنبش کارگری است : مولفۀ دوم

ی های پر مدعا« تئورسین»و « نخبگان. »و از پایین صورت می گیرد
 .روشنفکر و بی ارتباط به جنبش کارگری را به رسمیت نمی شناسد

روشنفکرانی که گمان می کنند می . نخبه گرایی را محکوم می کند
توانند به جای توده های زحمتکش تصمیم بگیرند و نقش آموزگار را 
. ایفا کنند، بدون آن که خود آموزش دیده باشند، مردود می شمارد

 .رهایی کارگران دارد -مارکسیسم اصیل اعتقاد بنیادی به اصل خود
رهایی طبقۀ کارگر، باید به دست خود »ی گوید مارکس به درستی م
مارکسیسم به خالقیت فردی کارگران و تمام «. کارگران تحقق یابد
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سوسیالیسم مارکسیستی، اساس تمایز را جایگاه . جامعه احترام می گذارد
 .طبقاتی می داند، نه اختالف در ملیت، زبان، نژاد، باور دینی و غیره

ورود آگاهی سوسیالیستی از خارج جنبش  مارکسیسم واقعی، اعتقاد به
ت درس. کارگری، از سوی عده ای روشنفکر به درون طبقۀ کارگر، ندارد

بر خالف این برداشت رایج در درون چپ سنتی، مارکسیسم اعتقاد دارد 
که آگاهی سوسیالیستی در درون خود طبقۀ کارگر به وجود می آید و 

ی آن ها هستند و نه ناجیان رهبران عملی خود کارگران، رهبران واقع
پر مدعایی که کوچکترین ارتباطی با جنبش کارگری ندارند و صرفاً خود 

 .را قیم کارگران می دانند

 .مارکسیسم بر اساس نقد سوسیالیسمی از پائین است و نخبه گرا نیست
ده به مفهوم جایگزین کردن عمطلقا پیشگام انقالبی مورد نظر مارکس 

جنبش کارگری و کسب قدرت سیاسی   طبقه به درونای از بیرون از 
 .نیست

انقالبی توده ها زحمتکش و  -مارکسیسم با آغاز از پراتیک انتقادی 
 بر اساس است. همه کسانی که در تولید اجتماعی شرکت می کنند

. رساندبکه قصد دارد جامعه را به سوسیالیسم   پراتیک این عده است
رح ط« استاد»و « دانشمند»که عده ای مهندسی اجتماعی و الگو سازی 

مارکس می گوید باید از پراتیک . می دهند، ضد این دیدگاه است
 .انقالبی انسان های واقعی جامعه سوسیالیستی را ساخت-انتقادی

سوسیالیسم مارکسیستی از پائین است و ربطی به دیکتاتوری افراد 
ک دست و ایدئولوژیمارکسیسم به انسانی یک . خیرخواه و از باال ندارد

مارکس بر این اعتقاد است که تنها راه رسیدن به . اعتقاد ندارد
سوسیالیسم این است که انسان ها در تمام حوزه ها سرنوشت خود را 

سوسیالیسم همه ابعاد جامعه . بدست بگیرند، از جمله حوزه اقتصادی
بدیهی است که حامل تاریخی آن مبارزات . مدنی را در بر می گیرد

 :طبقه کارگر است، ولی تصویر جامعه سوسیالیستی که ارائه می دهد

 دیکتاتوری انقالبی  (.از جمله خود پرولتاریا)الغای کل طبقات است 
ان یعنی رسیدن همه انس. پرولتاریا ابزاری است برای الغای تمام طبقات

نها طبقه کارگر ت. ها به جامعه سوسیالیستی، و نه صرفا طبقه کارگر
انقالبی را به عهده دارد چون در منطق مبارزاتی اش به این رسالت 

 .نتیجه می رسد

به  .سوسیالیسم مارکسیستی کامالً دمکراتیک است: مؤلفۀ سوم

تشکل های مستقل کارگری و حقوق دمکراتیک برای همه مردم اعتقاد 
 .به حق گرایش و حق ابراز نظر برای تمام مردم جامعه پایبند است. دارد

م اصیل معتقد است که امر گذار از سرمایه داری به مارکسیس
سوسیالیسم، بدون رعایت و اجرای دمکراسی به مراتب عالی تر از 

غام یعنی دمکراسی سیاسی، اد. دمکراسی صوری بورژوایی، عملی نیست
دست یافتن به برابری سیاسی و اقتصادی برای )با دمکراسی اقتصادی 

ت و حقوق دمکراتیک شامل حال آزادی بیان و مطبوعا(. کل جامعه
همۀ مردم خواهد بود و نه صرفاً حزب، عده ای معدود و یا طبقه ای 

سوسیالیسم مارکسیستی خواهان هیچ گونه برخورد از باال و . خاص
وم مفه. بر جامعه نیست« دیکتاتوری»تبعیض با توسل به زور و 

رده بورژوازی و خنزد مارکس، از سوی « دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا»
 .بورژوازی، و به ویژه استالینیست ها دستخوش تحریف شده است

، اعمال «دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا»مقصود مارکس از دولت 
بر کل  (به مفهوم تحریف شدۀ کنونی آن، یعنی استبداد« )دیکتاتوری»

در جامعه است، نه اعمال « حق وتو»جامعه نیست، منظور او داشتن 
یعنی آن واژه به مفهوم اعمال عالی ترین دمکراسی است که . داستبدا

بر خالف دمکراسی بورژوایی که همانا . تاریخ به خود دیده است
دیکتاتوری و اعمال ارادۀ اقلیتی است بر اکثریت مردم زحمتکش، اعمال 

ز حکومت تنها شکلی ا( دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا)دمکراسی کارگری 
 .حقوق همۀ مردم حتی مخالفان خود را تحقق بخشد است که می تواند

اما، پس از سرنگونی نظام سرمایه داری و دورۀ انتقال از سرمایه داری 
تدارک  ، در مقابل(حکومت شورایی)به سوسیالیسم، دولت کارگری نوین 

و قصد بازگشت نظام سرمایه داری توسط یک اقلیت کوچک از جامعه 
ادگی می ، ایست(س و شبکه اطالعاتی آنمانند پلی)و دستگاه سرکوبش 

کند و قاطعانه از حقوق به دست آمده از سوی اکثریت جامعه دفاع می 
 .کند و اجازه بازگشت سرمایه داری و دستگاه سرکوبگر را نخواهد داد

سوسیالیسم به  .ی است دمکراتیکمسوسیالیسسوسیالیسم مارکسیستی، 
یالت لیسمی است که به تشکسوسیا. زور سر نیزه هرگز ساخته نمی شود

مارکس از اولین سوسیالیست هاست که از . مستقل کارگری اعتقاد دارد
هر  .تشکالت مستقل کارگری دفاع می کند یعنی از اتحادیه کارگری

چند برای بهبود وضعیت موجود تالش می کنند اما اینها تنها سازمان 

به  یک گاماست که طبقه کارگر از وضعیت کنونی می تواند   هایی
. اردد  مارکسیسم اعتقاد به مداخالت آگاهانه  .آگاهی فراتر سوق دهند

« ستادا»  ،«لیدر»  مفهوم پیشگام از دید مارکس این نیست که عده ای
باید در راس جنبش کارگری قرار گرفته و به بقیه آموزش « نخبه»و 

 وشناخت از واقعیت موجود   دهند، بلکه نظر مارکس این بود که با
تحلیل علمی و شناخت علمی است که   گرایشات موجود بر اساس

 در این وضعیت موجود کار می  پیشروان کمونیستی با مداخالت آگاهانه
این  .کند و آنرا گام به گام به سوی انقالب سوسیالیستی سوق می دهند

یعنی مداخله در وضعیت موجود و . نقش پیشگام از دیدگاه مارکس بود
. بات خود کارگران گام بعدی را نشان دادن استبه محور مطال

کمونیست های پیشرو در صف مقدم جبهه سرمایه داری قرار گرفته و 
عزم و جزم کرده ترین عناصر هستند و مزیتشان به سایرین است که 

مارکس می گوید کمونیست   .چشم انداز و هدف نهایی را درک می کنند
 در آن جنبش. یجاد نمی کنندجبنش طبقه کارگر ا  ها جنبشی جدا از

اعتقاد به حق گرایش و انتقال . همانطور که هست مداخله می کنند
 دمکراتیک دارد

رفداران ط. شده است شناخته در بین المللی اول حق گرایش به رسمیت
  .پرودن و باکونین و حتی سوسیالیست ها بودند که مخالف مارکس بودند

اسی انقالب سی. نه صرفا طبقه کارگرهمه انسان ها باید مداخله کنند و 
 یعنی تسخیر قدرت توسط پرولتاریا و شورای کارگری صورت می گیرد،
اما انقالب اجتماعی در راستای ساختن سوسیالیسم توسط تمام آحاد 
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و این شدنی نیست مگر درگیر کردن همه جامعه . جامعه باید انجام گیرد
 سطوح جامعه در میان در تصمیم گیری و پخش قدرت سیاسی در تمام

 .تمام اقشار زحمتکش جامعه

 .سوسیالیسم مارکسیستی رادیکال و انقالبی است: مؤلفۀ چهارم

اعتقاد به . رهایی کارگران را از چارچوب قانونی فراتر می برد -خود
مبارزۀ سیاسی را در . درهم شکستن ماشین دولت سرمایه داری دارد

تجو می کند و نه در اتاق های در خیابان ها، اعتصابات و انقالبات جس
بسته تجمعات روشنفکری بی ارتباط به جنبش های زندۀ ضدّ سرمایه 

آن ها برای تسخیر قدرت و سازمان دهی اعتصاب عمومی و . داری
مسلح کردن توده ها برای قیام توده ای و سرنگونی دولت سرمایه داری، 

 .تدارک می بیند

الب انق. ها اعتقاد دارده دادن تود مارکسیسم انقالبی است، و به حرکت

ر مارکسیسم اعتقاد به فرات. توده ها به خیابانها نیست  چیزی جز آمدن
 شکستنمارکسیسم به در هم . رفتن از نهادهای قانونی موجود، دارد

 درس چنین  1۸۷1مارکس از کمون پاریس . اعتقاد دارد ماشین دولتی
اه دولتی موجود نمی توانند به دستگ  توده ها با استفاده از  گیرد می

. درهم شکندا رپرولتاریا باید دستگاه دولت بورژوایی . سوسیالیسم برسند
 قوه مقننه و قوه مجری و قوه قضاییشدن مارکسیسم اعتقاد به یکی 

قانون گذاران باید قوانین را اجرا کنند و نه عده ای بوراکرات . دارد
یعنی بوروکراسی دولتی باید از میان . استاد دانشگاه و متفکراداری،

 مارکس می گفت که انجمن های آزاد توده های تولید کنندگان   .رودب

                                                 
احیای  ۀضرورت همگرایی مارکسیست ها و پروژ: رجوع شود به 11

  ۲01۲مارکسیستی، مازیار رازی  

این شکل  1۹1۷انقالب روسیه . مستقل باید جامعه را سازمان دهند
 .قدرت را در سازماندهی شوراهای کارگری پیدا کرد

یک  اقتصادیمارکسیسم همچنان اعتقاد دارد که سوسیالیسم از لحاظ 
س ادعا مارک. امر ملی نیست که باید در سطح بین المللی ساخته شود

داشت که اگر سوسیالیسم در سطح بین المللی تحقق نبابد، آن به 

است، زیرا بورژوازی پدیده ای است « بازگشت به کثافات کهن» مفهوم 
ین به برقرار نشود ا  کمونیسم در سطح بین المللی  اگر. بین المللی

 .یعنی فقر را برابر کردن. فقر است  فهوم توزیع کردنم

انقالب کارگری سوسیالیستی در یک کشور حتی عقب افتاده می تواند 
 .رخ دهد، اما ساختن سوسیالیسم باید در سطح بین المللی تحقق یابد

تواند راه را برای احیای به اعتقاد من توافق بر سر این چهار مؤلفه می 
حزب پیشتاز کارگری در ایران  ایجاد زمینه ریزی برای و 11 مارکسیستی

حزب بین المللی انقالبی در سطح جهانی برای تدارک انقالبات و 
 . هموار کندسوسیالیستی،

 .سپاس از شما برای طرح سؤاالت مطروحه و ترتیب دادن این مصاحبه

 ۲01۷نوامبر 

  

http://militaant.com/?p=3310
http://militaant.com/?p=3310


 
14 

 

 طبقاتی دولت شوروی مفهوم سوسياليسم و ماهيت

 

 مقدمه
 

در روسیه،  1۹1۷اکتبر بر علیه انقالب پرولتری  تپس از یک قرن تبلیغا
که شامل ترویج بدترین دروغ ها، از نشریات پر فروش گرفته تا 

دانشگاه های « معتبرترین»تحقیقات و پژوهش های آکادمیک در 
هراسد.  می« شَبح کمونیسم»کشورهای امپریالیستی، بورژوازی هنوز از 

بورژوازی در سطح جهانی هنوز خطر روی آوردن توده ها به آرمان های 
درس ها و دستاوردهای انقالب اکتبر و دولت دیکتاتوری  کمونیسم و

، را 1۹۲0و اوایل دهۀ  1۹10انقالبی پرولتاریا در روسیه در اواخر دهۀ 
که  - ۲00۷-0۸جدی می گیرد. به خصوص پس از بحران اقتصادی 

هنوز پس از ده سال پرولتاریا و اقشار فقیر جامعه از چنگ آن خالص 

داند که نظریات کمونیستی بسیار جذابتر از بورژوازی می  –نشده اند 
 سال اخیر شده اند. ۲5یا  ۲0
 

و در شرایطی که نه فقط بین المللی کمونیستی موجود نیست، بلکه 
لنینیستی واقعی در یک کشور ساخته نشده -حتی یک حزب بلشویک

است، بحران تاریخیِ رهبریِ پرولتاریا در سطح جهانی منجر به رشد 
و  گرایشات دسته راستی و نژادپرست شده « چپ»تی نظریات رفرمیس

است. این دو گرایش، که هر دو با چشم انداز تداوم و تحکیم نظام 
های دروغینی برای پرولتاریا -«راه حل»سرمایه داری عمل می کنند، 

 و خرده بورژوازی فقیر عنوان می کنند.
 

ام و نافرج بر اساس تجارب و درس های انقالب اکتبر، و دیگر انقالبات
جمهوری های پرولتری که صرفاً چند ماه دوام آوردند، کمونیست های 
انقالبی معاصر اساس بازسازی و احیای مارکسیسم واقعی را در دست 
دارند. مارکسیسمی که به مبارزات زندۀ پرولتاریا و دیگر اقشار تحت 

 هاستثمار و ستم جامعه، چه در کشورهای سرمایه داری عقب افتاده و چ
در کشورهای امپریالیستی، پیوند خرده و در امر تقویت و گسترش 
نهادهای خود سازماندهی به آنان کمک، یاری و همکاری مرتب داشته 

 باشد.
 

چنین مارکسیسمی، که درگیر مبارزات روزانه است، ولی برای یک لحظه 
هم استراتژی و چشم انداز سرنگونی نظام سرمایه داری، داغان کردن 

سرکوب دولت آن و جایگزینی آن با دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا  دستگاه
را فراموش نمی کند، خود نیز از توده های مبارز می تواند بیاموزد که 
چگونه تئوری ها و نظریاتی که دستاورد تاریخ مبارزات جهانی هستند 

ی تبدیل لنینیست-را به برنامه ای انقالبی برای ساختن حزب بلشویک
نین برنامه ای نه فقط جوابگوی مطالبات پرولتاریا خواهد بود، کند. و چ

بلکه آن طبقه را برای رهبری همۀ طبقات و اقشار تحت استثمار و ستم 

که خواهان مبارزه بر علیه  –زنان، اقلیت های ملّی، جوانان و غیره  –
 طبقۀ سرمایه دار و دولتش هستند، در دست بگیرد.

 
م ی با انقالب اکتبر، دولتی پرولتری، کمونیسپس از صد سال کار بورژواز

و حتی فرد لنین تمام نشده است. کتاب های جدید، مقاالت، نمایشگاه 
های هنری، برنامه های تلویزیونی و فیلم ها همان دروغ های قدیمی 

 را با استفاده از تکنولوژی –مانند اسطورۀ اکتبر یک کودتا بود!  –را 
ه اند. و یا با استفاده از آمار و ارقام مجرد های جدید چهره ای جدید داد

مثال بدون اینکه اشاره ای به جنگ داخلی کنند از افزایش گرسنگی  -

لی مسئلۀ اص –در زمان لنین در مقایسه با زمان تزار سخن می گویند! 
پیروزی انقالب اکتبر را ناگفته می گذارند: انقالب اکتبر برای اولین بار 

رت دولتی رساند. نظرات مارکس را دیگر از تئوری به پرولتاریا را به قد
برای رهایی پرولتاریا و کلّ نسل بشری تبدیل  هعلمی برای هدایت مبارز

کرد. قدرت دولتی مسئلۀ کلیدی هر انقالب و سیر آن است، و برای 
انقالب پرولتری قدرت دولتی در محدودیت یک کشور باالخره به 

 انحطاط کشیده می شود.
 

لنینیست ها هم انقالب اکتبر را فراموش -صد سال بلشویکپس از 
نکرده اند. امروز ما به آن چون اساس فعالیت انتقادی و انقالبی خود 

 می نگریم.
 

   ۲01۷نوامبر  ۷ - مراد شیرین

*** 
 

 مفهوم سوسياليسم

سوسیالیسم نه مفهومی ست متعلق به دوران تاریخ مُدرن بشر و نه 
کارگر. تاریخ مساوات و عدالت اجتماعی، تاریخ  ۀمفهومی ست ویژه طبق

بشری است. در واقع از مقطعی که دوران کمونیسم اولیه  ۀهزاران سال
و مالکیت قبیله ای سپری شد بشریت هم چنان در آرزوی رجعت به 

 مالکیت جمعی به سر می برده است.« دوران طالیی»

 

مسیح، که خود از زمان افسانه های یونان قرن هشتم قبل از میالد 

تا زمان  -(suiarC« )کرونوس»محصول سنتی قدیمی تر دوران 
و آموزش مذاهب مختلف، به ویژه در دوران اولیه آن ها. « افالطون»

این قبیل عقاید برای اقشار فقیر و بی چیز بسیار جذابیت داشت. مثال 
 ۀلیمردم( دوران او ۀالفاظ فراتر رفت، بیت المال )خزان ۀجالبی که از حیط

مسلمان پُر شد. به هر حال،  اسالم است. این خزانه از غارت اموال غیر
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در اکثر موارد، در حالی که ادیان جدید تدریجاً به بخشی از دستگاه 
بهشت »دولتی تبدیل می شدند، علمای مقدس به موعظه درباره 

بود  فقر ۀمشغول بودند. این همه اما، انواع گوناگون توزیع دوبار« موعود
ثروت. با پیدایش بورژوازی، صنعتی شدن تولید و شکل گیری  تا

 پرولتاریا پایه مادی آزادی بشریت در دوران سرمایه داری به وجود آمد.

 

 علمی مسوسياليس

تری از سوسیالیسم "علمی"در اوایل قرن نوزدهم هم درک عملی تر و 
« یلسوسیالیسم تخی»آغاز به رشد کرد. این تئوری ها که بعداً به نام 
بدون در نظر گرفتن "شناخته شدند، به خاطر پژوهش اجتماعی آن ها 

مل ع"با  "ابتکار عمل شخصی"و جایگزینی  "تفکیک طبقاتی
مورد انتقاد مارکس و انگلس قرار گرفتند. و این به این خاطر  "تاریخی

بود که به پرولتاریا، که در آن زمان در دوران طفولیت به سر می برد، 
د. اما نگریسته می ش "بقه ای بدون هرگونه ابتکار تاریخیط" ۀبه مثاب

 "اشرایط رهایی پرولتاری"رشد نازل و نسبی صنعت هنوز به وجود آمدن 
 "یخیال"شرایط  ۀرا موجب نمی گشت. با قرار دادن مبنای خود بر پای

ست ، تعجبی نداشت که سوسیالی"شرایط رهایی تاریخاً مهیا گشته"و نه 
 را مردود می "اعمال سیاسی، به ویژه عمل انقالبی تمام"های تخیلی 

با رشد نیروهای مولده و مبارزه طبقاتی پرولتاریا، این تئوری  1شماردند.
ها ارزش عملی خود را از دست داده و راه را برای درک مفاهیم علمی 

 سوسیالیسم هموار ساختند.

 

محدود  تخیلیمارکس و انگلس اما، خود را به انتقاد از سوسیالیست های 
نقالبی، ا نکردند. آن ها هم چنین در انتقاد به سوسیالیسم فئودالی ی ضد

وایی نیز بورژ ۀسوسیالیسم خرده بورژوایی و سوسیالیسم محافظه کاران
ثابت قدم بودند. سوسیالیسم به عنوان آلترناتیو سرمایه داری، در ذهن 

« بیسمارک» ۲طبقات مختلف دارای معانی و انگیزه های متفاوت است.
 ضد»قانون  1۸۷0که در مقام ریاست حکومت آلمان در اواخر دهه 

را تصویب کرد، چند سال پس از آن اعالم داشت که: « سوسیالیستی
 ٣"دولت باید به معرفی بیشتر سوسیالیسم در پارلمان ما بپردازد."

 

دولت « پدرخانی»آن چه که در پی این مسئله هویدا گشت. سوسیالیسم 
ن اولین سیستم تأمین اجتماعی در اروپا بود. این سیستم شامل به عنوا

بیمه سوانح کارگری، بیمه درمان و حق بازنشستگی بود. برقراری این 

                                                 
، مسکو 1، منتخب آثار جلد «مانیفست حزب کمونیست»مارکس و انگلس،  1

 . کلیه نقل قول ها به زبان انگلیسی هستند.1٣4 -1٣5ص  1۹۸٣
 1۲۷ -1٣4همان جا، ص  2
اکثر کتاب ها در مورد بیسمارک چنین مطالبی را شامل می شوند. یک  3

، لندن «لوتارگول»نوشته  «بیسمارک: انقالبی سفید»نمونه مشخص کتاب 
سوسیالیسم دولتی در "آن کتاب آمده است که:  1۲۹است. در صفحه  1۹۸۶

حرکت به پیش است و به هیچ وجه کسی نمی تواند جلوی آن را بگیرد، هر 
 ."را به چنگ خواهد آورد. قدرترا بپذیرد  کس آن

سیستم به تقویت و استحکام دولت بورژوایی کمک شایان کرده و به 
این گونه رفرم ها که  4مُدلی برای دیگر کشورهای اروپا تبدیل گردید.

به سرمایه داری ظاهری پسندیده می بخشد، تا به  در ذهن کارگران
امروز ادامه داشته است. حتی صرفاً صحبت از این قبیل رفرم ها دارای 

 کاربردی سیاسی است.

 

 انتقالی ۀلزوم دور

سوسیالیست های انقالبی از آن زمان تا کنون  ۀمارکس و انگلس و هم
صرف د در فردای تبر این باور بوده اند که ساختمان کمونیسم نمی توان

قدرت سیاسی توسط پرولتاریا صورت گیرد. بدیهی ست که برای رسیدن 
« ومانترناسیونال د»کمونیستی )که به خاطر نفوذ  ۀبه مرحله اول جامع

سوسیالیستی شناخته می شود(. جامعه ای که در آن طبقات  مرحلۀبه نام 
کارشان  نیروی و دولت ناپدید گشته و همگان از تولید اجتماعی بر مبنای

برداشت می کنند، به دوران انتقالی ای نیاز است که طی آن نیروهای 
مادی شرایط زوال تدریجی دولت و طبقات  ۀمولده رشد کرده و پای

 فراهم می گردد.

 

ر باالتر( د مرحلۀدوم آن )  ۀاول جامعه کمونیستی و مرحل ۀتفاوت مرحل
و  5ورژوایی وجود دارداول هنوز نوعی از حق ب مرحلۀاین است که در 

نیازش از تولید اجتماعی تعلق می  ۀباالتر به هر کس به انداز مرحلۀدر 
گیرد. در این مرحله تفاوت کار فکری و کار یدی از میان خواهد رفت. 
واضح است که برای رسیدن به این مرحله از رشد، به ویژه در کشورهایی 
که از لحاظ اقتصادی عقب مانده اند، به یک دوران انتقالی نیاز است. 

ال )و شریک نامیمون آن سوسی استالینیسم ۀبه هر حال به دلیل ضرب
دمکراسی( این مفاهیم اولیه عمدتاً در هاله ای از ابهامات قرار گرفته اند 
استالینیست ها یا لزوم وجود چنین دورانی )انتقالی( را منکر می شوند و 
یا، همین دوران، )یعنی، به اعتقاد مارکس مرحله اول جامعه کمونیستی( 

 د.سوسیالیستی می نامن مرحلۀرا 

 

اوالً، آن ها فراموش می کنند که بین وجوه مختلف تولیدی، همیشه 
دورانی از انتقال وجود داشته است. هنگامی که پرولتاریا به کسب قدرت 
سیاسی نایل آید، پس از آن باید توسط دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا تمام 

رزه روابط جامعه کهن را از طریق ابزارهای انقالبی متحول سازد. مبا
طبقاتی با برقراری دیکتاتوری پرولتاریا خاتمه نمی یابد. بر عکس، از 
آن جا که مانع اصلی در مقابل هژمونی پرولتری، یعنی دولت بورژوایی، 

با کسی که دارای حقوق بازنشستگی است... راحت تر می توان کنار آمد " 4
بیسمارک هم چنین در مورد حقوق  "تا کسی که چنین آینده ای ندارد.

به پرورش افکار محافظه کارانه در ذهن منجر "بازنشستگی می گوید که آن 
 .1۲۹همان جا  "می گردد.

حق برابر "یعنی،  "در این جا اصوالٌ حق برابر هنوز حق بورژوایی است" 5
به این دلیل که  "هنوز مهر محدودیت های بورژوایی را بر خود دارد.

تولیدکنندگان متفاوت دارای قدرت جسمی و توانایی ی فکری متفاوت 
نید ع ک. رجو"حق برابر حقی است نابرابر برای کار نابرابر"هستند. در نتیجه 

، مسکو، ٣، آثار منتخب مارکس و انگلس جلد «نقد برنامه گتا»به مارکس 
 .1۸، ص 1۹۸٣
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از میان برداشته شده است، مبارزه طبقاتی برای اولین بار در تاریخ بشر 
مارکننده ثاست ۀبه از میان رفتن طبقات منجر می گردد و نه به ظهور طبق

 نوین.

 

بنابر این با آغاز دوران انتقالی، همان طور که مارکس مکرراً تأکید 
 «دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا»داشت، قدرت دولتی چیزی به جز 

اگر قدرت دولتی چیزی به جز این باشد، نه تنها انتقالی به  ۶نیست.
 تمرحله اول جامعه کمونیستی صورت نخواهد گرفت، بلکه در نهای

 ۷جامعه به دوران سرمایه داری عقب گرد خواهد کرد.

 

دوماً، استالینیست ها دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا، یعنی دوران انتقالی را 
می نامند. اما آن ها هم چنین فراموش می کنند که در « سوسیالیسم»

 اول جامعه کمونیستی طبقات و دولت دیگر مرحلۀسوسیالیسم به عنوان 
ندارند. و به هر کس به اندازه کارش در چارچوب تولید وجود خارجی 

به عالوه، از آن جا که پرولتاریا مستقیماً درگیر  ۸اجتماعی تعلق می گیرد.
تفاوت های  ۀسازماندهی و برنامه ریزی جامعه می شود، ضرورتاً شالود

 کار فکری و یدی مورد تحول قرار می گیرد. 

 

 دوران انتقالی

زمانی که این گونه بدفهمی های رایج در مورد مفهوم بدیهی ست که تا 
سوسیالیسم وجود دارد مشکالت عدیده ای بر سر راه برداشتن قدم های 
مشخص برای رسیدن به آن وجود خواهد داشت. این پژوهش از سوی 

در حالی  ۹«بوخارین»و « پروبراژنسکی»بلشویک ها و به ویژه توسط 
بر سر راه برقراری پایه های اولیه که از طریق جدال با مشکالتی که 

جامعه نوین سوسیالیستی در کشوری عقب مانده )هم چون روسیه در 
آن مقطع( وجود داشت، به توضیح و موشکافی این مفاهیم اولیه 
پرداختند. اکنون زمان آن فرا رسیده که این توضیحات و موشکافی های 

ست که م چنین ضروریآنان از زیر آوار استالینیسم بیرون کشیده شود. ه
مبارزه طبقاتی مورد  ۀسال گذشت ۷0این مفاهیم اولیه در پرتو حداقل 

 بازنگری قرار گیرند.

 

هیچ یک از وجوه تولیدی به شکل خالصی رشد نکرده اند. رشد یک 
وجه تولید نوین به معنی خلع ید از اشکال اقتصادی موجود است. این 

ط این اشکال اقتصادی تحت تسلخلع ید به این معنی است که در ابتدا 
وجه تولید نوین قرار گرفته و در نهایت از میان برداشته خواهند شد. 
رشد وجه تولید نوین اما، بر اساس آشکار شدن جنبه های ذاتی و قوانین 

آن. و به صورت خطی، انجام نمی گیرد. قوانین وجه تولید حاکم  ۀویژ

                                                 
 .۲۶همان جا. ص  ۶
 «.دوران انتقالی»رجوع کنید به بخش بعدی این نوشته  ۷
بر طبق آن، تولیدکنندگان منفرد پس از کسر مخارج )اداری، اجتماعی و " ۸

یافت می کند که به آن داده صندوق های بیمه( همان چیزی را از جامعه در
است. همان مقدار کاری را که او به شکلی به جامعه تحویل داده به شکل 

 .1۸مارکس و انگلس منتخب آثار ص  "دیگری دریافت می کند.

یق اشکال دیگر بر آن وارد تأثیر نیروهای مقاومی که از طر ۀبه واسط
 می گردد، همیشه از مسیر این رشد خطی جدا می گردند.

 

انتقال به سوسیالیسم با دوران انتقالی وجوه تولیدی دیگر، تفاوت های 
اساسی دارد. برای مثال، اگر انتقال از دوران فئودالی به سرمایه داری را 

ایسه به سوسیالیسم مقدر نظر بگیریم و آن را با انتقال از سرمایه داری 
 کنیم، به دو تفاوت اصلی بر خواهیم خورد.

 

 ۀاول، تولید کاپیتالیستی )کاالیی( قبل از انقالب بورژوایی در بطن جامع
فئودالی آغاز به رشد می کند. در نتیجه انقالب بورژوایی تنها رشد سریع 

ی تتر تولید کاالیی و در واقع سرمایه داری را تسهیل می کند. در صور
که ساختمان پایه های اقتصاد سوسیالیستی جامعه آینده پس از تسخیر 
قدرت توسط پرولتاریا آغاز می گردد. آن چه که در اختیار بورژوازی 
 ست، پرولتاریا تنها از طریق دیکتاتوری انقالبی خود به دست می آورد.

 

بنیاد و اساس اقتصاد سوسیالیستی مجموعه ای الینفک را تشکیل می 
د. بنابر این نه می توانند به صورت نطفه ای در جامعه سرمایه داری دهن

در دوران « خود بخودی»آغاز به رشد کنند، و نه این که به شکل 
سوسیالیسم تنها می تواند از طریق « پیشا تاریخی»انتقالی. دوران 

دخالت سیاسی و انقالبی ی آگاهانه پرولتاریا در اقتصاد آغاز گردد. از 
دهای دولت کارگری، صنایع بزرگ، به عنوان اولین انباشت طریق نها

سوسیالیستی، به مالکیت اجتماعی )سوسیالیستی( در خواهند آمد. این 
مالکیت اجتماعی از طریق متمرکز کردن صنایع بزرگ در دست دولت 
کارگری و تحت کنترل مستقیم کارگران صورت می گیرد و نیازمند 

دهی رهبری سوسیالیستی صنعت خواهد حداقلی از منابع، جهت سازمان
 بود.

سرمایه داری صنعتی شامل دوران « پیشا تاریخ»دوم، دوران 
است. تنها وجود چند مانوفاکتور الزم بود تا برتری وجه « مانوفاکتورها»

تولید نوین )سرمایه داری( به وجه تولید کهن )فئودالی( ثابت گردد. در 
نمی  به کار« و جدل پارتیزانی جنگ»مورد سوسیالیسم اما، این گونه 

آید. انباشت جزئی و یا تدریجی ی سوسیالیستی قادر به حل مسائل پایه 
ای سازماندهی سوسیالیستی تولید نخواهد بود. جامعه ای که در حال 

 انتقال به سوسیالیسم است به آن چنان انباشتی نیازمند است که:

مورد کشورهای ی امکان به دست آوردن )و در دولت بخش به -1
پیشرفته، حفظ سطح تکنولوژی موجود( سطح تکنولوژی موجود در 

 کشورهای پیشرفته صنعتی را بدهد؛

اقتصاد دولتی، سازماندهی علمی  ۀی اداری کل مجموعریز برنامه به -۲
 ؛تکنیکی اقتصاد دولتی، کمک رساند ۀنیروی کار و تغییر الزم در پای

؛ و 1۹۶5پروبراژنسکی، آکسفورد « علم اقتصاد نوین»رجوع کنید به  ۹

پ اثر بوخارین شامل . این چا1۹۷1، بوخارین، نیویورک «اقتصاد دوران گذار»
یادداشت های حاشیه ایی لنین نیز می شود. بنابر این می توان به نظر او در 

 مورد آثار بهترین تئوریسین های بلشویک در مورد دوران گذار پی برد.



 
1۷ 

، و نه تنها بخش هایی از آن، را اقتصاد دولتی ۀمجموع تمام رشد -٣
تضمین کند. زیرا بخش های وابسته کل مجموعه، باید در پیشرفت خود 

 با هم هماهنگ شوند.

 

واضح است که، از آن جا که در دوران گذار اقتصاد ترکیبی از اشکال 
متفاوت است، به یک ضمانت سیاسی برای طی کردن این دوران گذار 

در دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم نیاز است. و از آن جا که 
تفاوت بنیادین بین شکل سیاست و شکل اقتصاد تنها در نوع سازماندهی 
آن هاست، لذا در طول این دوران تسلط سیاست بر اقتصاد از ملزومات 
است. برای مثال، کارخانه ای که تحت کنترل کارگری ست می تواند 

د، تولید همان کاالهایی مشغول باشبا استفاده از تکنیکی مشخص، به 
دیگر، با همان تکنیک مشابه، اما بدون کنترل کارگری،  ۀکه کارخان

تی اولی در خدمت انباشت سوسیالیس ۀتفاوت اینست که تولید در کارخان
دوم در جهت خرابکاری در روند  ۀقرار خواهد گرفت و تولید در کارخان

یش از هر چیز، در مقابل تحت مجموعه شرایط خاصی، ب"این انباشت. 
سازمان های کارگری را داریم. کامالً  خود تغییر عملکردهای دیالکتیکیِ

واضح است که این وضعیت تا آن جا که به جا به جائی روابط حاکم 
که  کارگری ۀمربوط می کردد، چیز دیگری نمی تواند باشد، زیرا طبق

ی اپذیری به قدرتقدرت دولتی را به دست آورده باید به طور اجتناب ن
و این دقیقاً  10"تبدیل گردد که به عنوان سازمانده تولید ظاهر می شود

چک کو"همان دلیلی ست که اهمیت ماهیت دولت را برجسته می کند. 
ترین هسته های ابزار کار باید به عوامل آن روند عمومی سازماندهی 

 ۀبقط ای تبدیل گردند که به طور سیستماتیک توسط منطق جمعیِ
کارگر رهبری می شود. طبقه کارگری که تجسم مادی خود را در 
باالترین و متشکل ترین شکل سازمانی خود، یعنی ابزار دولتی خود، در 

 11"می یابد.

 

بنابر این، تضمین کننده اصلی دوران گذار از سرمایه داری به 
رین تمام است. بوخا« دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا»سوسیالیسم همانا 

 «در دوران انتقالی "ماوراء اقتصادی"»فصل از اثر خود را به قهر یک 
اختصاص می دهد. لنین کل محتوای این فصل که شامل نقل قول 
هایی از مارکس و انگلس در رابطه با قهر و قدرت سیاسی ست را تأیید 

هر جامعه کهنی ست که آبستن جامعه ای نوین  ۀزور قابل" 1۲می کند.
برای بلشویک ها این بسیار واضح  1٣"صادی ست.است. خودِ قدرت اقت

قدرت دولت انقالبی نیرومندترین اهرم انقالب اقتصادی "بود که 

                                                 
. لنین زیر تمام این پاراگراف را خط ۷۸ -۷۹بوخارین، همان جا ص  10

 ی!(.عال بسیار) کشیده و در حاشیه نوشته است:
 . ۷۹همان جا، ص  11
. در پایان این فصل لنین می نویسد: 14۸ -1۶1ص  10همان جا، فصل  1۲

 این فصل بسیار عالی ای ست.
، لندن 1بوخارین از مارکس نقل قول می آورد )مارکس. کاپیتال جلد  1٣

 .150(، همان جا، ص ۷0٣، ص 1۹۸٣
 .151همان جا، ص  14

قدرت دولتی ]پرولتاریا[، دیکتاتوری آن، دولت شورایی عامل " 14"است.
از میان برداشتن پیوندهای کهن اقتصادی و برقراری پیوندهای نوین 

قدرت سیاسی در جوهر واقعی خود چیزی `اقتصادی را در خود دارند. 
برای سرکوب طبقه دیگر  یک طبقه ۀبه جز قدرت سازمان یافت

روی بورژوازی به عنوان قدرتی « هقدرت متمرکز یافت» 15`نیست.
اقتصادی نمایان می گردد، قدرتی خواهد بود که بعد از هم پاشیدن 
روابط تولیدی سرمایه داری منجر گشته و اسکلت عینی مادی تولید را 

 1۶"در خدمت پرولتاریا قرار می دهد...

 

از دست دادن همین قدرت سیاسی و اقتصادی منجر به منحرف شدن 
یر خود شد و خودِ بوروکراسی، به عنوان نتیجه تأثیر شکست تاریخ از مس

انقالب جهانی، عامل شکست انقالبات بسیاری گردید. بنابر این ما باید، 
به بررسی آن دالیلی بپردازیم که باعث مرگ دیکتاتوری انقالبی 

 پرولتاریا و جایگزینی آن با دیکتاتوری ضد انقالبی بورکرات ها شد.

 

 پرولتاريا و ماهيت طبقاتی دولت شورویمرگ ديکتاتوری 

روشن است که انقالب اکتبر سیستم سرمایه داری را در امپراطوری تزار 
سرنگون کرد و پس از آن جنگ داخلی و شکست انقالب در اروپا، به 
 ویژه در آلمان، به مقدار زیادی موقعیت دولت کارگری را تضعیف کرد.

 

امتیازاتی به کوالک ها و  )نپ( به دادن« سیاست نوین اقتصادی»
عوامل مشابه، به عنوان فرجه ای جهت فراهم آوردن شرایط رشد 
نیروهای مولده، منجر گردید. از آن جا که قدرت دولتی توسط دولتی 

، اعمال می «ناهنجاری های بورکراتیک»اگرچه به شکل  -کارگری
 ماهیت انتقالی ی جامعه شوروی را تهدید نمی« نپ»شد، امتیازات 

 کرد.

 

یا عمالً قدرت دولتی را از پرولتار بوروکراسیاما مقطعی فرا رسید که این 
-غصب کرد؛ و از آن جا که عامل اصلی برای انتقال جامعه ای فرا

انقالبی به جامعه ای سوسیالیستی همانا وجود دیکتاتوری انقالبی 
ا ر پرولتاریاست، بنابر این از این مقطع به بعد نمی توان جامعه شوروی

به عنوان جامعه ای در حال گذار به سوسیالیسم تلقی کرد. )از آن جا 
که بسیاری از به اصطالح طرفداران سوسیالیسم دیگر به آن اعتقاد 

شوروی  در مورد« سوسیالیستی»ندارند، بنابر این ما در این جا به تزهای 
 1۷نمی پردازیم.(

قدرت سیاسی به مفهوم "می گوید: در همان جا بوخارین از قول مارکس  15

درست آن، چیزی به جز قدرت سازمان یافته ی یک طبقه برای سرکوب 
. ص «مانیفست حزب کمونیست»مارکس و انگلس  "طبقه ی دیگر نیست.

 . لنین زیر این جمله را خط کشیده است.1۲۷
 .151همان جا، ص  1۶
که تئوری  شاید بهترین استدالل نقل قول های خودِ بوخارین باشد 1۷

را برای بوروکراسی، پس از مرگ لنین، تئوریزه « سوسیالیسم در یک کشور»
موقعی که هنوز یک بلشویک بود او چنین نوشت:  1۹۲0کرد. در سال 

دیکتاتوری پرولتاریا، در صورت ایزوله بودن پرولتاریای کشورهای متفاوت از "
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اندن مسئول برگردو در مورد کسانی که ادعا می کنند استالینیست ها 
سرمایه داری به شوروی هستند، هرچند به شکل انحصار دولتی ی آن، 
باید گفت که تمام شواهد امر عکس آن را ثابت می کند. این دوستان 
با استناد به استدالل فوق نمی توانند تغییرات کنونی در شوروی را پاسخ 
 دهند. اگر شوروی سرمایه داری است دیگر مشکل خصوصی سازی
سرمایه های ملی شده )یعنی دولتی شده( از کجا نشأت می گیرد؟ آیا 

سرمایه داری  ۀکشورهای بسیاری و از آن جمله کشورهای عقب افتاد
هم چون مصر به راحتی به این نوع خصوصی سازی در مدتی کمتر از 

 چند هفته دست نیافتند؟

 

ن گر تا کنودیگر هم دارد. ا ۀتز سرمایه داری دولتی اما، مشکالت عدید
سرمایه داری در شوروی برقرار شده است، چه موقع این عمل صورت 
گرفت؟ تأثیر آن بر جامعه شوروی چه بود؟ آیا عدم توافق جناح های 
مختلف در روند خصوصی سازی سرمایه ها می توانست متضمن وقوع 

 گردد؟« کودتا»

 

ا مشکل بتولید کاالیی ست. اما شوروی  ۀسرمایه داری شکل تعمیم یافت
کمبود تولید اجناس مواجه است. آن چیزی هم که تولید می شود اکثراً 
به شکل گسترده ای قابل استفاده نیست )مثالً هزار تا کفش یک لنگه!( 
و یا خطرناک تر از این )مثالً تولید تلویزیون هایی که از داخل قابل 
منفجر شدن هستند(. به وضوح اکثر اجناس ساخت شوروی ارزش 

فی ندارند، چه رسد به ارزش مبادله. یک کاال باید دارای هر دو مصر
 خواند.« کاال»خصلت فوق باشد تا بتوان آن را 

 

به عالوه، این چه نوع سرمایه داری ای است که دارای بحران تولید 
مبود گذاری اولیه و ک"سرمایه"کاال در سطح پائین تر از تقاضا، کمبود 

کات مقابل آن چیزی ست که به عنوان نیروی کار است؟ این ها همه ن
جنبه های مختلف بحران سرمایه داری شناخته می شوند. اگر مثال 
های مجارستان و چکسوالکی را مرتبط فرض کنیم. وضعیت در 

سرمایه داری  ۀکشورهای فوق نشان می دهد که به کاراندازی دوبار
ش را در خود خواهد داشت: ارت "بدترین جنبه های هر دو نظام"

 بیکاران، تولید نازل و کمبود سرمایه.

 

آن هایی که تزهایی هم چون پیدایش جامعه طبقاتی ی نوین و یا 
اجتماعی ی نوین را مطرح می کنند. در واقع یکی از اولیه « فرماسیون»

                                                 
، یک ، یک همبستگییکدیگر، به پیروزی نخواهد رسید. بنابر این، یک اتحاد

به هم پیوستگی، یک پیمان بین تمام پرولتاریای در حال خیزش جمهوری 
همان جا.  "های شورایی ضرورتی الزم االجرا در روند مبارزه طبقاتی است.

 .1۷٣ص 
ثار منتخب آ«. پیش گفتار بر سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی»مارکس،  1۸

 .504، ص 1مارکس و انگلس، جلد 
شوروی در برابر حمله نظامی، موقعی که این تهدید وجود داشت، دفاع از  1۹

و  ترکیه -مسئله دیگری است. اگر ما موضع مارکس را در مورد جنگ روسیه
موضع تروتسکی در مورد جنگ ایتالیا )دوره فاشیسم( و اتیوپی را در نظر 
بگیریم. در خواهیم یافت که در هر دو مورد مسئله اساسی این است که 

ماعی هیچ نظام اجت"ترین نکات ماتریالیسم تاریخی را از خاطر می برند: 
تمام نیروهای مولده آن نظام که  ای ناپدید نخواهد شد مگر این که

هنوز جای رشد برای آن ها باقی ست، رشد کرده باشند، و هیچ روابط 
تولیدی ی نوینی جایگزین روابط تولیدی کهن نخواهد شد مگر این که 
شرایط مادی جدید برای رشد آن ها در بطن جامعه کهن فراهم شده 

شرایط مادی  نوین کشف شده به کجا می رفت؟ ۀاین جامع 1۸"باشد.
 در حال نُضج گرفتن به چه نوع روابط تولیدی ای منتهی می شد؟

 

 ۀهمیشه در حال یک دور« اتحاد شوروی»اکنون واضح است که 
)رنسانس( به یک سیستم سرمایه داری به سر می برد. اتحاد  "تجدد"

شوروی جامعه ای در حال ایستا بود که پایه های اقتصادی اش همواره 
آن در  "بطن"د رحال انحطاط بود. بنابر این شرایط مادی ای که در 

حال نُضج گرفتن بود به دوباره ظاهر شدن اجتناب ناپذیر روابط تولیدی 
 داری منجر گردید.سرمایه 

 

دفاع می کنند علیرغم « دولت کارگری منحط»آن هایی که از تز 
قراردادن خود بر پایه ای استوار، اما دارای مشکالتی نیز هستند. آن ها 
از درک این مسئله که انحطاط خود دارای درجات مختلف است؛ و این 

ا ند. تکه، انحطاط خود به پیدایش پدیده جدیدی منجر می گردد، عاجز
را دولت منحط کارگری خواند؟  بوروکراتیکچه مدتی می توان دولت 

انتقالی، بر این اساس که برنامه ریزی  ۀچطور می توان همواره از جامع
 1۹دولتی و مالکیت ملی وجود دارد، دفاع کرد؟

 

دولت کارگری و یا دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا بر اساس نمایندگی ی 
ر کشورهای عقب افتاده، شوراهای دهقانان( بنا شوراهای کارگری )و د

ارگان های قدرت  ۀنهاده شده است. قدرت شوراها در روسیه به مثاب
 جنگ داخلی متوقف گردید. ۀپرولتری، درهمان سال های اولی

 

 «حزب کمونیست روسیه»هشتم  ۀگزارش لنین به کنگر 1۹1۹در سال 
ند. میان برداشته شده ا استثمارکنندگان از"به نکات زیر اشاره داشت: 

اما سطح فرهنگی توده ها رشد نکرده است، و بنابر این بوروکرات ها به 
لنین مکرراً به  ۲0"بازگشتن به موقعیت های سابق خود پرداخته اند.

کشور پیشرفته تر به ایجاد توازن قوایی در جهت منافع پرولتاریا، در شکست 
سطح جهانی، منجر می گردد. برای مثال می توان به نامه ی مارکس به 

شکست روس ها به تسریع "رجوع کرد.  1۸۷۸فوریه  4، «ویلیام لیبنخت»
. مارکس و انگلس، مجموعه "هر چه بیشتر انقالب در روسیه منجر می گردد

. هم چنین رجوع شود به نوشته ی ۲۹۶، ص 1۹۹0، لندن 45ر جلد آثا
نگاشته شده است.  1۹٣5که در ژوئیه  "اتیوپی -جنگ ایتالیا"تروتسکی، 

تجات نوش "البته که ما خواهان شکست ایتالیا و پیروزی اتیوپی هستیم."
 .41، ص 1۹۷۷، نیویورک 1۹٣5 -٣۶لئون تروتسکی 

 .1۸4ص ، ۲۹لنین، مجموعه آثار جلد  ۲0



 
1۹ 

دولت کارگری انگشت می گذارد. با توجه  ۲1"ناهنجاری بوروکراتیک"
آن  رادیکال ترینبه از میان رفتن بخش عظیمی از پرولتاریا، به ویژه 
ی «فانکسیونرها»ها، در جنگ داخلی، کنترل هر چه بیشتر در دست 

کست با ش "ناهنجاری بورکراتیک"سابق دولت تزاری قرار گرفت. این 
 انقالب پرولتری در کشورهای پیشرفته صنعتی، هرچه بیشتر تقویت شد.

 

ادغام هر چه بیشتر دولت و حزب، و پس از آن از میان رفتن کامل 
، برای بورکرات های تزاری و «عضوگیری لنینیستی»حزب از طریق 

مقام طلبان جدید امکان به دست آوردن تمام آپاراتوس دولتی فراهم 
ور و ترمید ۀدولت کارگری و مسئل»خود  ۀتروتسکی در نوشت ۲۲گشت.

ترمیدور... "به چندین نتیجه گیری رسید؛ اول این بود که، « بناپارتیسم
ر ندارد بلکه آن را پشت سر گذاشته ایم. ترمیدوری ها درمقابل ما قرا

 1۹۲5سال  ۲٣"می توانند تقریباً دهمین سالگرد خود را جشن بگیرند.
کارگر  ۀپایان دولت کارگری را نشان می زند. دولت کارگری ای که طبق

در سنگرهای انقالب و میدان های جنگ داخلی بر علیه ارتش سفیدها 
به دست آورده بود، در نهادها و وزارتخانه های قدرت امپریالیستی  1۲و 

 دولتی از دست داد.

 

بورکراسی ای که در روسیه بین پرولتاریا و دهقانان و، در سطح بین 
المللی بین پرولتاریا و سرمایه داری قرار گرفته بود. از طریق برقراری 
یک باالنس قدرت بین این طبقات و در مقابل یکدیگر قراردادن آن ها 

ز بسیاری ا ۀخود موفق گردید )این خود توضیح دهند ۀحفظ سلط به
زیگزاگ های آن است(. بورکراسی که از رهبری کارگری در انقالب و 
جنگ داخلی خالص شده بود، برای اولین بار قدرت دولتی و کنترل 
منابع جامعه را به انحصار خود در آورد. این منشاء و جوهر دولت 

 د شوروی است.بورکراتیک حاکم در اتحا

 

بوروکرات ها نمی توانستند بدون به کارگیری مقدار زیادی سرمایه های 
کشورهای امپریالیستی و قبوالندن آن به طبقه کارگر، به استقرار مجدد 
سرمایه داری در روسیه موفق گردند. آن ها هم چنین باید خود به 

رت در قدخادمین عادی جامعه سرمایه داری تبدیل می شدند. موقعی که 
قرار گرفتند. دیگر از دست دادن آن برای آنان میسر نمی بود؛ و هر چه 

                                                 
وظایف فوری حکومت "لنین در نوشته ی خود  1۹1۸از همان سال  ۲1

از ضرورت مبارزه علیه این انحراف سخن می گوید. رجوع کنید به  "شوروی
 .۲۷4، ص ۲۷مجموعه آثار لنین، جلد 

هم چنین تعداد معدود از کارگران به بخشی از بورکراسی تبدیل شده  ۲۲

می شدند که یا شوق انقالبی خود را از  بودند. این کارگران شامل آن بخشی
جایگاه اجتماعی "دست داده بودند و یا به لحاظ سیاسی کم تجربه بودند. 

کمونیستی که اتومبیلی و یا آپارتمان زیبایی در اختیار دارد با کمونیستی که 
خطرات »رجوع کنید به راکوفسکی،  "در یک معدن کار می کند فرق دارد.

 – ٣0منتخب نوشتحات در مورد اپوزیسیون در شوروی در«. حرفه ایِ قدرت
 .1۲۶ ص. 1۹۸0 لندن ،1۹۲٣

 .1۸۲، ص 1۹۷4، نیویورک 1۹٣4 -٣5نوشتجات لئون تروتسکی  ۲٣

بیشتر در قدرت باقی می ماندند به بدتر شدن وضعیت اقتصادی منجر 
می گشت. از لحظه ای که بوروکراسی خود به قشر حاکم تبدیل شد 

 امکان انتقال به سوسیالیسم دیگر از میان رفته بود.

 

 ب اکتبردستاوردهای انقال

بسیاری از رفقا با شور و شوق زیادی از دفاع از دستاوردهای اکتبر 
صحبت می کنند. اما آن ها هیچ گاه مشخصاً در مورد این دستاوردها 
حرفی نمی زنند. موقعی ای هم که تحت فشار به آن ها می پردازند 

مالکیت ملی و یا  طبق معمول به مخمصه های رایج در می غلطند:
برنامه ریزی دولتی، اشتغال کامل، سوبسیدهای دولتی، رشد انتقالی، 

عظیم نیروهای مولده و غیره. آن ها این مسئله که وظایف اساسی و 
 بنابر این دستاوردهای بلشویک ها چه بود را به فراموشی می سپارند.

 

اصلی ترین دستاورد انقالب اکتبر برقراری دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا 
دستاوردها صحبت شود، بنابر این باید به جنبه های مختلف بود. اگر از 

این دیکتاتوری رجوع کرد: داغان کردن پلیس دیکتاتوری تزاری، ارتش 

( و جایگزینی آن ها با میلیشیای onauaaiو پلیس مخفی تزار)

(؛ sahnaکارگری، ارتش سرخ و پلیس مخفی دولت کارگری روسیه )
رسمی و قضات، و قراردادن  مأمورانانتخاب و نه انتصاب نمایندگان، 

آنان تحت استیضاح لحظه ای و صرفاً پرداخت دستمزدی معادل 
میانگین دستمزد یک کارگر؛ و دیگر جنبه های قدرت طبقه کارگر که 

جامعه از طریقی که  ۀبه برداشتن قدم هایی در راستای حاکمیت و ادار
اعی گر طبقات اجتمدر نهایت به از میان برداشتن خود طبقه کارگر و دی

 می رسید. به عبارتی مادیت بخشیدن به اولین فاز جامعه کمونیستی.

 

تا آن جا که به این دستاوردهایی که رفقا با اکراه مطرح می کنند بر می 
گردد، این ها دستاوردهای بوروکراسی هستند و نه دستاوردهای ما، 

انجام برخی از دالیل اجتماعی و مادی ای وجود دارد که بوروکراسی به 
 ۲4[.۲5اقدامات و به اعالم برخی از گفته ها پرداخت]

در طول دوران انتقالی دولت چیزی به جز دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا 
نمی تواند باشد و ملی کردن نه به مفهوم اجتماعی )سوسیالیستی( کردن 

اگر مالکیت دولتی کنترل کارگری  ۲5تر از آن. پاییناست و نه مرحله ای 

 4آن هایی که به اساسنامه استالینیست ها توهم دارند باید به ماده  ۲4

 :)بریتانیا( رجوع کنند در این ماده آمده است "حزب کارگر" 1۹1۸اساسنامه 
مالکیت اشتراکی ابزار تولید و بهترین سیستم اداری مردمی و کنترل هر "

به عنوان یکی از اهداف حزب است. رجوع کنید به پیش  "یک از صنایع
نویس اساسنامه به اضافه ی دفترچه قوانین حزب کارگر. که به کنفرانس 

ون . این قان4، ص 1۹1۷ارائه شد. لندن  1۹1۸، ۲٣ -۲5ناتینگهم، ژانویه 
 .(1۹۹5اخیراً تغییر کرده است )آوریل 

برای بلشویک ها تفاوت بین ملی کردن و اجتماعی کردن کامالً واضح  ۲5

ملی کردن ". ۸٣پروبراژنسکی، ص  "علم اقتصاد نوین"بود. رجوع کنید به 
آن چه که توسط سرمایه داری انباشت شده شامل دوره اولیه انباشت 

نید هم چنین رجوع ک "برعکس، آغاز آن است.سوسیالیستی نمی شود. بلکه 
واضح است که دولتی کردن ". 1۲0بوخارین، ص  "اقتصاد دوران گذار"به 
دارای محتوای مادی طبقاتی ی متفاوتی است. به طبق کاراکتر « در کل»



 
۲0 

کنترلی که خود شکلی انتقالی برای رسیدن به  -را دربر نداشته باشد
هرگز این مالکیت به مالکیت اجتماعی تبدیل  -مدیریت کارگری، دارد

نخواهد شد. به عالوه برای مارکس روابط اصلی در جامعه روابط مالکیت 
ه تعریفی از مالکیت ب"نبودند، بلکه روابط تولیدی مطرح بودند. هر 

ابطه ای مستقل، مقوله ای جداگانه... چیزی به جز توهم عنوان ر
 ۲۶"متافیزیکی و یا روی آوری به حقوق الهی نیست.

تا آن جا که به برنامه ریزی مربوط می شود، این برنامه ریزی توسط 
بورکراسی برای حفظ موقعیت اجتماعی خود انجام گرفته بود. برنامه 

 برای رفع نیازمندی های ریزی ای نبود که توسط خود تولیدکنندگان
خود آنان انجام گرفته باشد )از این مسئله که این برنامه ریزی هرگز در 
رابطه با سطح تولید واقعی نبود، می گذریم(. برنامه ریزی ای که توسط 
کارگران انجام گرفته باشد باید هدف تقلیل ساعات کار را نشان دهد تا 

خود در جهت باال بردن سطح  این که پرولتاریا بتواند از وقت فراغت
 هر چه بیشتر در اداره دولت و جامعه استفاده کند.  ۀفرهنگ برای مداخل

اشتغال کامل در روسیه از طریق پایین نگه داشتن سطح تکنیک و 
ی عمل به این معن نتیجتاً سطح نازل بارآوری کار صورت می گرفت. در

 خیابان ها در ( به جاروب کردنaahrCanaبود که زنان سالخورده )
ساعات اول روز بپردازند و به همین صورت بکارگیری دیگر اشکال 

اشتغال  1۹٣0 ۀده ۀتکنولوژیک عقب مانده. فراموش نکنیم که در دور
 بردهِ کشی در کمپ های سیبری بود. سطحکامل به معنی چیزی در 

سوبسید دولتی به تحمل پذیر کردن سختی های اقتصادی تحمیل شده 
اریا منجر گردید و در واقع به عنوان عاملی در روند حفظ از هم به پرولت

 ۲۷پاشی جامعه عمل می کرد.

نکته مورد توجه در مورد رشد اقتصادی اتحاد شوروی این است که 
علیرغم تمام شواهد عینی در رد آن. بسیاری از ارقام اغراق آمیز که از 

ر کرده اند. طرف بوروکراسی در این مورد انتشار یافته است را باو
دستاوردهایی از قبیل موفقیت در بکارگیری تکنولوژی فضایی و صنعت 
اسلحه سازی از استثنائات هستند. از طریق ارجحیت دادن به پروژه های 
خاصی، منابع موجود چه به لحاظ کیفی و چه کمی به این بخش از 

د همیشه به رش بوروکراسیصنعت منتقل شود. به هر حال ادامه حیات 
 صنعتی وابسته بوده است. ۀن دو رشتای

به خاطر این، پیشرفت بخش های صنعت دیگر قربانی این وضعیت 
وخیم شدند. صنعت نفت به عنوان صنعت کلیدی این کشور مثال خوبی 
است. در آذربایجان ماشین هایی که در این صنعت به کار گرفته می 

 متعلق هستند. 1۹40سطح تکنولوژیک به دهه  ظاز لحاشوند 

مقایسه با کشورهای پیشرفته سرمایه داری  رشد اقتصادی روسیه در
ناچیز است، و همین درصد از رشد هم به قیمت شکستن کمر و جان 

« کارگران پرکار جنبش استخانوف»میلیون ها کارگر و 

(ttanaaaik.Ct تمام شده است. زیرا آنان فکر می کردند ) که این
همه تالش شان به ساختمان جامعه سوسیالیستی کمک می رساند. اگر 

                                                 
ما باید صریحاً ملی کردن توسط "در نتیجه  "طبقاتی خود دولت ربط دارد.
ن در کنار جمله فوق لنی "وسط پرولتاریا جدا کنیم.بورژوازی را از ملی کردن ت
شاید زمان آن  ."کامالً همین طور است"چنین یادداشت کرده است: 

بارآوری نیروی کار در اتحاد شوروی از بارآوری نیروی کار در جوامع 
سرمایه داری بیشتر بود اکنون شاهد سرنگونی سرمایه داری می بودیم 

 تا استالینیسم.

شور ک کارگر این ۀمشکالت جامعه شوروی حل شدنی نیست مگر طبق
از دست داد، اقدام  1۹۲0به پس گرفتن آن چیزی که در اواسط دهه 

وین انقالب پرولتری ن«. دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا»یعنی  -کند
همواره از آن مقطع تا کنون در دستور کار این طبقه بوده است. این 

ب کارگر روسیه توسط حز ۀانقالب در صورتی مادیت می بخشد که طبق
 شود. قالبی خود رهبریان پیشتاز

 

 1۹۹1 نوامبر - مراد شیرین

 
گلیسی به ان« نشر کارگری سوسیالیستی»این مقاله نخستین بار توسط 

 simmra.Ct) نشریه تئوریک ۶و  5ی ها شماره در سپس و شد منتشر

otha  ichm.l uiu ehkicrt.iaauO  a.tO 1۹۹۲( در سال 
بود،  1۹۹1اوت « کودتا»مورد  انتشار یافت. در اینجا بخش اول آن، که در

 چاپ نشده است.

 

 

 
 
 
 

را هم  کبوروکراتیفرارسیده که شکل سومی از ملی کردن، یعنی، ملی کردن 
 به رسمیت بشناسیم.

 .14۲، ص 1۹۷۶، مسکو "فقر فلسفه"مارکس،  ۲۶
 .٣شماره رجوع کنید به یادداشت  ۲۷
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 فوریه و ضرورت انقالب پرولتری
 

هادهای ناز زمانی که خبر انقالب فوريه به لنين رسيد او کامالً به ماهيت بورژوايی حکومت موقت واقف بود. او بالفاصله نظريات خود برای گسترش 
ا اين حزب بلشويک را بر اين منظور بازنگری کرد ت خودسازمانيافته کارگران و ديگر توده های تحت استثمار و ستم را به روز کرد و برنامه و تاکتيک های

 نهادها تقويت شوند و به مرحله ای برسند که پرولتاريا بتواند قدرت سياسی را تسخير کند.
ان کرده و شمطالبی که در اينجا گردهم آورده شده اند بينش روشن لنين را از همان اول در تزهايی که برای بلشويک هايی که عازم روسيه بودند خاطر ن

قتری در يآنها را در تلگراف خود به طور بسيار مختصر می گنجاند. اين نکات اصلی پس از چند ماه حضور در وضعيت انقالبی روسيه به طور کنکرت و دق
 جمعبندی شدند.« درس های انقالب»مقالۀ 

 

طرح اوليۀ تزهایی ]در مورد انقالب فوریه و حکومت 

 ۱۹۱۷مارس  ۱۷( 4موقت[، )

 

 پيشگفتار
( مارس ۱۵) ۲نخستين خبر انقالب بورژوا دموکراتيک روسيه در تاريخ 

 هبه لنين رسيد. گزارش پيروزی انقالب و ظهور حکومت سرماي ۱۹۱۷
زئورخر »( مارس در نشريه های ۱۷دار ها و زمين داران  در شب چهارم )

ه منتشر شد. لنين پيش نويس اولي« نويه زئورخر زايتونگ»و « پـُست
تزهايی را نه جهت انتشار، بلکه برای گوشزد وظايف پرولتاريا در انقالب 

رای ببه رشته تحرير در آورد. اين تزها ها به سرعت از استکهلم به اسلو 
بلشويک هايی که عازم روسيه بودند فرستاده شد. لنين در اين تزها 
نخست به ارزيابی اعمال و نقشه های حکومت جديد، و رويکرد سرمايه 
دارانه و سرکوبگر آنان می پردازد و سپس با حمله به آنان و محکوم 
کردن آنها به عنوان غارتگران انقالب پرولتاريا توده و همچنين شورا 

کارگری را به سازماندهی مجدد ترغيب می کند. لنين با شناخت  های
کامل از رويکرد حکومت جديد درباره استثمار کارگران و ادامه جنگ 
امپرياليستی، ضرورت سازماندهی انقالبی پرولتری را درک و به سرعت 
اقدام به نشر اين بينش می پردازد. نوشته حاضر از جمله تالش های 

بر در جهت ضرورت خودسازماندهی پرولتری و رهبر انقالب اکت
همچنين سازمان دهی دهقانان برای برپايی يک انقالب راستين 

 پرولتری است.
 

از آنجايی که اين تزها واکنش بالفاصلۀ لنين در مورد انقالب فوريه و 
حکومت موقت را بيان می کنند، و تا پس از مرگ لنين هم منتشر 

 ندی به خوبی معمول نثر لنين نيست.نشدند، در بعضی جاها جمله ب
 

******** 
 

مارس  ۱۷اطالعاتی که از روسيه به زوريخ رسيده تا اين لحظه، يعنی 
، آنچنان اندک است و حوادث در کشور ما آنچنان به سرعت در ۱۹۱۷

حال توسعه هستد، که هر گونه تصميم گيری در مورد وضعيت موجود 
 نياز به احتياط زيادی دارد.

ديروز نشان می داد که تزار نقداً کناره گيری کرده و حکومت جديد اخبار 

( نقداً با ديگر  نمايندگان خاندان رومانوف توافق *اکتبريست )-کادت

کرده بود. اما امروزه از انگلستان گزارش شده است که تزار هنوز کناره 
گيری نکرده و  محل اقامتگاه او نيز نا معلوم است. اين نشان می دهد 

ه  او در تالش است تا مقاومت کند، حزبی را سازماندهی کند، شايد ک
حتی يک نيروی مسلح را در تالش برای بازگرداندن سلطنت سازمان 
دهد. اگر او در فرار از روسيه و يا متقاعد کردن بخشی از نيروهای 
نظامی موفق شود، تزار ممکن است برای گمراه کردن مردم، اعالميه 

در آن توافق فوری يک صلح جداگانه با آلمان را اعالم ای صادر کند که 
 نمايد!

 
در اين موقعيت موجود وظيفه پرولتاريا بسيار پيچيده است. بدون شک، 
ترديدی نيست که پرولتاريا بايد خود را به کارآمد ترين شيوه سازماندهی 
کند، تمام نيروهای خود را صف آرايی کند، ائتالف خود را با تمام بخش 

توده های کارگری شهر و روستايی مسلح، تقويت و گسترش دهد  های
تا مقاومت شديدی در برابر ارتجاع تزاری ايجاد کند تا يک بار برای 

 هميشه سلطنت تزاری را خرد کند.
 

از ديگر عواملی که بايد در نظر داشت اين است که حکومت جديدی 
تر صحيح که قدرت را در سن پترزبورگ تسخير کرده است، يا شايد

است گفته شود که آن را  از پرولتاريا، که مبارزه پيروزمندانه، قهرمانانه 
و قهر آميز را بر عهده داشت، ربود، متشکل از بورژوازی ليبرال و 
زميندارانی است که از سوی کرنسکی، سخنگوی دهقانان دموکرات و 

اموش راحتماال آن بخش از کارگران که بينش انترناسيوناليستی خود را ف
کرده و به راه بورژوايی هدايت گشته اند، دنبال می شود. حکومت جديد 
متشکل از مدافعان و طرفداران جنگ امپرياليستی با آلمان است، يعنی 
يک جنگ در اتحاد با دولت های امپرياليستی انگليس و فرانسه، جنگی 

ارمنستان، گاليسيا ]در -برای غارت و تسخير سرزمين های خارجی
 ای شرقی[، قسطنطنيه و غيره.اروپ
 

حکومت جديد نميتواند به مردم روسيه )و ملتهايی که به وسيله اين  
جنگ به ما گره خورده اند( يا صلح، يا نان يا آزادی کامل بدهد. بنابراين 
طبقه کارگر بايد مبارزه خود را برای سوسياليسم و صلح ادامه داده و از 

اين امر استفاده کند تا آن را در  وضعيت جديدی که بوجود آمده برای
 ميان توده ها به طور گسترده ای توضيح دهد.

حکومت جديد قادر نيست به مردم صلح اعطاء کند؛ زيرا که نمايندۀ 
سرمايه داران و زمين داران است و همچنين از طريق معاهدات و 
تعهدات مالی به سرمايه داران انگليس و فرانسه وابسته است. سوسيال 

وکراسی روسيه در درجه اول، در عين صداقت و وفاداری اش به دم
انترناسيوناليسم، بايد به مردمی که خواهان صلح هستند توضيح دهد که 
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مسئله بدست آوردن صلح تحت حکومت فعلی امکان پذير نيست. در 
مارس(، به موضوع مهم و  ۱۷نخستين فراخوان ابالغ شده به مردم )

اره ای نشده است. همواره قراردادهای اصلی روز، يعنی صلح، اش
غارتگرانه ای که تزاريسم با انگلستان، فرانسه، ايتاليا ،ژاپن و غيره منعقد 
نموده را پنهان نگه می دارد. می خواهد از مردم واقعيت را در مورد 
برنامه جنگ خود پنهان کند، واقعيتی که معنی ادامه جنگ را دارد، با 

ست. آن موضعی نيست که آنچه مردم به طور نقشۀ پيروزی بر آلمان ا
حياتی نياز دارند را مهيا سازد: به طور صريح و مستقيم به همه ی کشور 
های متخاصم آتش بسی فوری پيشنهاد دهد که دنباله آن صلحی بر 
پايه رهايی تمام مستعمرات و کشور های وابسته و نابرابر است. تحقق 

است که در ابتدا با فقيرترين اين امر، مستلزم يک حکومت کارگری 
بخش جمعيت روستايی متحد شود و سپس با کارگران انقالبی همه 

 کشورهای درگير جنگ، به طور ائتالفی اقدام نمايد.
 

حکومت جديد نمی تواند به مردم نان بدهد. و هيچ آزادی قادر به رضايت 
همتر متوده هايی که به دليل کمبود و توزيع بی کفايت ذخاير موجود، و 

از آن، به دليل تصرف ذخاير از سوی زمينداران و سرمايه داران، از 
گرسنگی رنج می برند، نيست. اين به اقدامات انقالبی عليه زمينداران 
و سرمايه داران نياز دارد تا مردم نان بدست بياورند، و اين اقدامات تنها 

 توسط يک دولت کارگری می توانند انجام شوند.
 

کومت جديد در موقعيتی نيست که به مردم آزادی کامل در نهايت، ح
مارس آن از چيزی به جزء آزادی سياسی  ۱۷دهد، هرچند در بيانيه 

سخن نمی گويد و در مورد ديگر مسائل مهم سکوت می کند. حکومت 
جديد در حال تالش برای رسيدن به توافق با خاندان رومانوف است، 

ها را، بر خالف ارادۀ مردم پيشنهاد زيرا که به رسميت شناختن رومانوف 
کرده است، که بر اساس توافق با نيکوالس دوم تخت پادشاهی را به 
پسرش واگذار کند، و يک نفر از خاندان رومانوف به عنوان نايب السلطنه 
منصوب شود. حکومت جديد در بيانيۀ خود وعدۀ همه نوع آزادی را داده 

م و بدون قيد و شرط خود را است، اما موفق نشده که وظيفۀ مستقي
برای اعمال بالفاصله چنين آزادی هايی مانند انتخاب افسران و غيره، 

( سن amuD« دوما« )»شورا های شهر»توسط سربازان، انتخابات 
پترزبورگ، مسکو و ديگر شهرها بر مبنای حق رأی همگانی و نه صرفا 

لتی و عمومی مردانه، در اختيار قرار گذاشتن تمامی ساختمان های دو
برای برگزاریِ جلساتِ عمومی، اعطاء انتخابات به تمامی نهادهای 

( می کنند، همچنين بر اساس Zemstvo« )زمستوو ها»محلی و 
حق رأی همگانی، همۀ محدوديت های حقوقی نهادهای محلی دولتی 
را لغو کند، همۀ مقاماتی که برای نظارت بر نهادهای محلی دولتی 

ا اخراج کند، ايجاد نه تنها آزادی مذهب، بلکه آزادی اند رمنصوب شده
از مذهب، بالفاصله مدارس را از کليسا جدا کرده و آنها را از کنترل 

 مقامات دولتی و غيره رها کند.
 

مارس حکومت جديد، موجب برانگيختن عميق ترين بی  ۱۷بيانيه 
انجام اعتمادی ها شد. زيرا که اين امر متکی به وعده هاست و امکان 

فوری يکی از اقدامات حياتی که می تواند و بايد در حال حاضر انجام 
 شود را فراهم نمی کند.

 

برنامه حکومت جديد حتی کوچک ترين اشاره ای به هشت ساعت کار 
در روز، يا هر اقدام اقتصادی ديگر جهت بهبود وضعيت کارگران ندارد. 

وارض امالک به آنها، و در مورد زمين برای دهقانان و انتقال بدون ع
يک کلمه هم حرفی نزده است. حکومت جديد با سکوت خود در مورد 
اين مسائل حياتی، ماهيت سرمايه داری و زمينداری خود را نشان می 

 دهد.
 

تنها يک حکومت کارگری که، اوالً، بر اکثريت قريب به اتفاق جمعيت 
 دوماً بر با کارگراندهقانی، کارگران مزارع و دهقانان فقير تکيه دارد، و 

انقالبی تمام کشورهای درگير جنگ تاکيد دارد، می تواند مردم را به 
 صلح، نان و آزادی کامل برساند.

 
( مارس را تنها به ۱۴بنابراين پرولتاريای انقالبی می تواند انقالب اول )

عنوان نخستين انقالبی که به هيچ وجه در مسير خطير خود موفق نبوده 
قرار دهد. چنين حکومتی نمی تواند کار خود را جهت مبارزه مورد توجه 

 برای يک جمهوری دموکراتيک و سوسياليستی تنظيم کند.
 

برای انجام چنين کاری پرولتاريا و حزب کارگر سوسيال دموکرات 
روسيه باالتر از هر چيز بايد از آزادی جزئی و نسبی اجرا شده توسط 

می تواند آن را با ادامه مبارزه انقالبی حکومت جديد بهره بگيرد. و تنها 
 مداوم، پايدار و با پشتکار تضمين و گسترش دهد.

 
واقعيت امر درباره حکومت فعلی و نگرش واقعی آن در مورد مسايل 

های کارکن در شهر ها و روستاها، و همچنين مبرم بايد به همه توده
ند و سازمان يابارتش، شناخته شود. شورا های نمايندگان کارگران بايد 

کارگران نيز مسلح شوند. سازمان های پرولتری بايد به ارتش )که 
حکومت جديد نيز حقوق سياسی به آنها را وعده داده است( و مناطق 
روستايی گسترش داده شوند. به خصوص بايد تشکالت طبقاتی جداگانه 

 برای سازماندهی  کارگران مزارع تدارک ديد.
 

عيت به وسيع ترين توده مردم، و تنها با سازماندهی تنها با شناساندن واق
آنها، می توانيم پيروزی کامل در مرحله بعدی انقالب و فتح قدرت 

 توسط يک حکومت کارگری را تضمين کنيم.
 

انجام اين وظيفه که در دوره های انقالبی و تحت تاثير درس های 
ط ی توسطاقت فرسای جنگ بی اندازه سريع تر از موقعيت های معمول

مردم پذيرفته می شود، حزب پرولتاريای انقالبی را ملزم می سازد تا از 
لحاظ ايدئولوژيک و سازماندهی مستقل باشد. بايد به انترناسيوناليسم 
پايبند باشد و مقهور عبارت و سخنان پر طمطراق دروغين بورژوايی در 

حاضر،  هدر جنگ امپرياليستی و غارتگران "دفاع از سرزمين پدری"قالب 
 نشود.
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نه فقط اين حکومت، بلکه حتی يک حکومت جمهوريخواه بورژوا 
دموکراتيک که اگر صرفا از کرنسکی و ديگر ناردونيک ها و سوسيال 

ی تشکيل شود، نيز نمی تواند نقش رهبر«  مارکسيست»ميهن پرستان 
مردم برای خروج از  جنگ امپرياليستی و تضمين صلح را بر عهده 

 بگيرد.
مين دليل ما نمی توانيم با هيچ نوع بلوکی ، ائتالفی، و يا حتی  به ه

ی که در ميان کارگران اند رضايت دهيم، و «دفاع طلبان»توافق با 
ثال کرنسکی و ام-چخنکلی-پــُترسوف-همچنين  با گرايش گوُدزيف

آنها، و نه با افرادی مانند چخيديزه و ديگران که موضعی متزلزل و 
ن مورد اتخاذ کرده اند. آن توافقات نه تنها يک عنصر نامعينی را در اي

نادرست را به ذهن توده ها تزريق کرده و آنها را به بورژوازی 
امپرياليستی روسيه وابسته می سازد، بلکه موجب تضعيف و اختالل در 
نقش رهبری پرولتاريا در هدايت مردم برای رهايی از جنگ امپرياليستی 

با دوام بين حکومت های کارگری همه  و تضمين صلحی راستين و 
 کشورها می شود.
 ــــــــــــــــ

اکتبريست را برای توصيف حکومت -لنين عادت داشت اصطالح کادت *

 موقت بورژوايی به کار ببرد.

 

 *«تشر فولکس»نامه به روزنامۀ 

 تلگرافی که من نسخۀ تحريف شدۀروزنامه های گوناگون آلمان يک 
مارس، به برخی از اعضای حزب ما در اسکانديناوی  ۱۹در روز دوشنبه، 

که عازم روسيه بودند، و از من توصيه ام را در مورد تاکتيک هايی که 
 .سوسيال دموکرات ها بايد از آنها پيروی کنند، منتشر کرده اند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : متن تلگراف من از اين قرار است

جايز ]هيچ اعتمادی به و هيچ حمايتی از حکومت جديد : تاکتيکهای ما"

مظنون است؛ مسلح   (Kerensky) «کرنسکی»؛ به ويژه [نيست
شورای شهر »کردن پرولتاريا تنها تضمين است؛ انتخابات فوری 

اين را به . [برقرار نشود]؛ هيچ نزديکی سياسی با احزاب ديگر «پتروگراد
 "پتروگراد تلگراف کنيد.

 خارج از کشورمن اين تلگراف را از سوی اعضای کميته مرکزی در 
مجلس مؤسسان رجوع [ در آن به. ]فرستادم، نه از سوی کميته مرکزی

انتخابات مجلس . شهردارینشده است، بلکه به انتخابات نهادهای 
انتخابات شورای . ای تو خالی بوده استمؤسسان تا کنون تنها وعده

 برگزار شوند، اگر که حکومت واقعاً  فوراًنند و بايد شهر پتروگراد می توا
اين انتخابات . قادر به داير کردن آزادی های وعده داده شده خود باشد

های انقالبی خود را می توانند به پرولتاريا کمک کنند تا جايگاه
 .سازماندهی و تقويت کند

 لنين . ن

، روزنامۀ حزب  سوسيال (( thcerskloV«تشر فولکس»اين نامه در  *
در . منتشر شد ،۱۹۱۷مارس  ۲۹، ۷۵دموکرات سوئيس در شهر زوريخ، شماره 

، «نينل. ای. و: »منبع "...رفيق لنين می نويسد ": باالی آن نوشته شده بود
،  ۲3، مسکو، جلد  ۱۹6۴کليات آثار به زبان انگليسی، انتشارات پروگرس،

 .۱۹۱۷، (۱۹)مارس  6نوشته شده پس از . ۲۹3-۲۹۴صفحات 
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 درس های انقالب
 لنين ا. و.
 

هاى هر انقالبى به معناى يک تحول ناگهانى و شديد در زندگى توده
عظيم مردم است. اگر موجبات چنين تحولى فراهم نشده باشد وقوع 
انقالبِ حقيقى غير ممکن است. همان گونه که هر تحولى در زندگى 

ميآموزد و وادارش ميسازد خيلى چيزها را يک فرد، بسى چيزها به او 
ببيند و به چيزهايى پى ببرد، به همان گونه هم انقالب در مدت کوتاهى 

 پر معناترين و گرانبهاترين درسها را به تمام مردم ميآموزد.

 
در دوران انقالب ميليونها و دهها ميليون تن از مردم در هر هفته بيش 

وده چيز ميآموزند. زيرا هنگامى که آلاز يک سال زندگى عادى و خواب
تحول ناگهانى و شديد در زندگى تمامی مردم روى ميدهد، با وضوح 
خاصى معلوم ميشود که هر يک از طبقات مردم چه هدفى را تعقيب 

 ميکند، چه نيرويى دارد و به چه روشهايى عمل ميکند.
ر د هر کارگر بلحاظ طبقاتى آگاه، هر سرباز و هر دهقانى بايد بدقت

درسهاى انقالب روسيه تعمق کند، بخصوص اکنون، يعنى در پايان ماه 
ژوئيه که ديگر صريحا معلوم شده که نخستين مرحله انقالب ما ناموفق 

 بوده است.

 
۱ 

هاى کارگر و دهقان وقتی انقالب ميکردند ببينيم در واقع هدف توده
نها يم انتظار آچه بود؟ چه انتظارى از انقالب داشتند؟ همانطور که ميدان

 آزادى، صلح، نان و زمين بود.
 ولى حاال چه می بينيم؟

 
به جاى آزادى، همان استبداد سابق دارد برميگردد. مجازات اعدام براى 

ها مقرر شده است. دهقانان به جرم تصاحب خودسرانه سربازان در جبهه
امالک مالکانى که معلوم نيست خودشان کجا هستند تحت تعقيب قرار 

هاى کارگرى را تاراج ميکنند. هاى روزنامهاند، چاپخانهفتهگر
هاى کارگرى را بدون محاکمه توقيف ميکنند. بلشويکها را روزنامه

 بازداشت ميکنند، اغلب بدون هيچ اتهامى يا صرفا با اتهاماتى واهى.

 
ها بگويند که تعقيب و دستگيرى بلشويکها نقض آزادى شايد بعضى

 ضى از افراد بدليل اتهامات معينى دستگير ميشوند ونيست، زيرا فقط بع
تحت تعقيب قرار ميگيرند. چنين ادعايى، به هر حال، دروغى 

ورزانه و کذب محض است؛ زيرا چگونه ميتوان بخاطر جرم اين غرض
ا داغان ها ريا آن فرد، حتى اگر در دادگاه به ثبوت رسيده باشند، چاپخانه

اگر دولت قانونا اعالم کرده بود که کل حزب  ها را توقيف کرد؟و روزنامه
بلشويک، با همه نظرات و عقايدش تماما مجرم است، قضيه فرق ميکرد. 
اما همه کس ميداند که دولت روسيه آزاد نه ميتوانسته است چنين 

 حکمى صادر کند و نه عمال چنين کارى کرده است.

 

ها ت عليه بلشويکآنچه بيش از هر چيز ماهيت جعلى و افتراآميز اتهاما
ارى داران با ههاى مالکين و سرمايهرا بيان ميکند اين است که روزنامه
شان عليه جنگ و عليه مالکين و تمام بلشويکها را به علت مبارزه

 و خواستار دستگيرى و تعقيب داران به باد حمله و ناسزا گرفتهسرمايه
ت که حتى هيچ اند، و همه اينها مربوط به زمانى اسبلشويکها شده

 اتهامى هم عليه احدى از بلشويکها ساخته نشده بود.

 
مردم صلح ميخواهند. حال آنکه دولت انقالبى روسيه آزاد، بر اساس 

 داراناى که نيکالى دوم تزار سابق با سرمايههمان قراردهاى محرمانه
انگليس و فرانسه بسته بود، جنگ غاصبانه را از سر گرفته است تا 

اران روس هم امکان غارت ملل ديگر را بدست بياورند. آن دسرمايه
اند. دولت روسيه آزاد با توسل قراردادهاى محرمانه همچنان مکتوم مانده

هاى گوناگون طفره رفته و تا همين امروز هم از پيشنهاد صلحى به بهانه
 عادالنه به تمام ملل خوددارى کرده است.

 
داران و همه می بينند که سرمايه نان نيست. قحطى دوباره فرا ميرسد.

ثروتمندان خزانه دولت را در مقابل تحويل سيورسات جنگى بيشرمانه 
ميليون روبل  ۵٠می فريبند )اکنون جنگ هر روز براى مردم به بهاى 

اى در مقابل نرخهاى گزاف به تمام ميشود( و سودهاى کالن بيسابقه
ر ن کنترل مؤثر کارگران بجيب ميزنند و حال آنکه در زمينه برقرار کرد

توليد و توزيع محصوالت مطلقا هيچ اقدامى به عمل نيامده است. 
تر ميشوند، کارگران را بيرون ميکنند و داران روز به روز گستاخسرمايه

به خيابان ميريزند، و آنهم در زمانى که مردم از قحطی ارزاق بشدت در 
 اند.مضيقه

 
ها با صدايى رسا و يادى از کنگرهاکثريت عظيم دهقانان در تعداد ز

اند مالکيت مالکان را بر زمين بيعدالتى و بنحوى روشن اعالم داشته
دزدی ميدانند. و حال آنکه دولتى که خود را انقالبى و دمکراتيک مينامد 

الوقت فريبشان ماههاست که دهقانان را سر می دواند و با وعده و دفع
رنفِ وزير اجازه نميدادند قانون منع داران ماهها به چميدهد. سرمايه

خريد و فروش زمين را انتشار دهد. و وقتى هم که باألخره اين قانون 
داران بر ضد چرنف دست به تحريکات پليد انتشار يافت، سرمايه

افتراآميزى زدند و اکنون هم آن را ادامه ميدهند. گستاخى دولت در امر 
هقانان را بجرم ضبط دفاع از مالکين بجايى رسيده است که د

 زمين به دادگاه می کشانند. "خودسرانه"
دهقانان را سر می داوانند و ميکوشند آنها را متقاعد کنند که تا تشکيل 
مجلس مؤسسان صبر داشته باشند. ولى تشکيل اين مجلس را 

داران کماکان به تعويق مياندازند. اکنون که تحت فشار سرمايه
، ام سپتامبر شده استوت موکول به سىخواستهاى بلشويکها اين دع

داران آشکارا فرياد ميزنند که اين مهلت بسيار کوتاه و سرمايه
است و خواستار تعويق دعوت مجلس مؤسسانند...  "غيرعملى"

يا  "هاکادت"داران و مالکين يعنى حزب متنفذترين اعضاء حزب سرمايه

ظه ميکنند که علنا موع Paninaاز قبيل پانينا  "آزادى مردم"حزب 
 دعوت مجلس مؤسسان تا خاتمه جنگ بتعويق بيفتد.
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براى دريافت زمين صبر کن تا مجلس مؤسسان تشکيل شود. براى 
تشکيل مجلس مؤسسان صبر کن تا جنگ تمام شود. براى تمام شدن 
جنگ صبر کن تا پيروزى کامل بدست آيد. همه حرفشان اين است. 

ت اکثريت دارند دهقانان را آشکارا به داران و مالکين که در دولسرمايه
 اند.تمسخر گرفته

 
۲ 

اما در يک کشور آزاد، بعد از سرنگونی رژيم تزارى چطور چنين چيزی 
 ممکن شده است؟

ران داشمار از مالکين و سرمايهای انگشتدر کشور غير آزاد، تزار و عده
يچکس هو بوروکراتها هستند که بر مردم حکومت ميکنند، کسانی که 

 انتخابشان نکرده است.
 

در کشور آزاد فقط کسانى بر مردم حکومت ميکنند که از طرف خود 
اند. هنگام انتخابات، مردم به احزاب مردم براى اين کار انتخاب شده

القاعده هر طبقه از اهالى حزب خودش را تشکيل تقسيم ميشوند و علی
کارگران هر کدام حزبى داران، دهقانان و ميدهد؛ مثال مالکين، سرمايه

جداگانه تشکيل ميدهند. به اين ترتيب در کشورهاى آزاد حکومت بر 
مردم از طريق مبارزه علنى بين احزاب و توافقات آزاد آنها با همديگر 

 عملى ميشود.
فوريه سال  ۲۷در حدود چهار ماه پس از سرنگونی رژيم تزارى در 

ه می شد، يعنى از طريق ، روسيه تقريبا مثل يک کشور آزاد ادار۱۹۱۷
مبارزه علنى احزابى که آزادانه تشکيل شده بودند و بر اساس توافقات 
آزاد آنها. بنابراين براى فهم تحول انقالب روسيه بيش از همه الزم 
است که احزاب عمده را بشناسيم، و بدانيم از کدام منافع طبقاتى دفاع 

 ميکردند و چه روابطی با هم داشتند.

 
3 

سرنگونی رژيم تزارى قدرت دولتى بدست اولين حکومت موقت  پس از
ه داران که مالکين هم بافتاد، که از نمايندگان بورژوازى يعنى سرمايه

، حزب عمده "کادت"آنان پيوسته بودند، تشکيل می شد. حزب 
داران، افتخار اين را داشت که حزب حاکم و حزب دولت سرمايه

 بورژوازی باشد.

 
که قدرت تماما نصيب اين حزب شد، گرچه کسانى که بر تصادفى نبود 

ضد نيروهاى تزارى مبارزه کردند و در راه آزادى خون دادند، البته 
داران نبودند بلکه کارگران و دهقانان، ملوانان و سربازان بودند. سرمايه

 داران افتاد اين بود که اين طبقهعلت اين که قدرت بدست حزب سرمايه
و بويژه  ۱۹٠۵وت، سازمان و دانش الزم بود. از سال صاحب نيروى ثر

داران، و مالکين ملحق شده به آنان، در در خالل جنگ، طبقه سرمايه
 روسيه بزرگترين توفيقات را در امر تشکل خود بدست آوردند.

 
و هم  ۱۹٠۵طلب بوده است، هم در سال حزب کادت هميشه سلطنت

ى مردم بر استبداد تزارى، اين . پس از پيروز۱۹۱۷تا  ۱۹٠۵در فاصله 
حزب خودش را جمهوريخواه اعالم کرد. تجربه تاريخ نشان ميدهد که 

ند با ااحزاب کاپيتاليست هميشه هر وقت مردم بر سلطنت فائق آمده
اند، مشروط بر آن که بتوانند از امتيازات جمهوريخواه بودن رضايت داده

 مردم برخودار بمانند.داران و فرمانروايى مطلق آنان بر سرمايه
 

است، ولى در عمل مدافع  "آزادى مردم"حزب کادت در حرف ستايشگر 
طلبان داران. و به همين علت هم بالفاصله تمام مالکين، سلطنتسرمايه

 اش برخاستند. مطبوعات و انتخابات شهود اينو باند سياه به پشتيبانی
رژوازى و تمام مطبوعات هاى بوادعا هستند. پس از انقالب تمام روزنامه

ر طلب، که ديگباند سياه با کادتها همآواز شدند. تمام احزاب سلطنت
جرأت عرض اندام آشکار نداشتند، در انتخابات پشتيبان حزب کادت 

 بودند، بعنوان مثال در پتروگراد.

 
کادتها پس از تصرف قدرت تمام همّ خود را مصروف ادامه جنگ 

دند که تزار نيکالى دوم، در پی عقد ای کرغاصبانه و وحشيانه
داران انگليس و فرانسه، آغاز قراردادهاى سرى جانورصفتانه با سرمايه

داران روس وعده داده شده کرده بود. بموجب اين قراردادها به سرمايه
است که در صورت پيروزى، قسطنطنيه، گاليسى، ارمنستان و غيره را 

ا که به پاسخگويی به خواستهای به تصرف خود درآورند. و اما تا آنج
ها و وعده و مردم مربوط می شد، دولت کادتها با توسل به بهانه

ای گيری در مورد هر مسألهوعيدهاى پوچ همه را بايگانی کرد و تصميم
که براى کارگران و دهقانان مهم و ضرورى بود را به تشکيل مجلس 

ين مجلس تعيين مؤسسان حواله داد، بدون آنکه حتی موعدى براى ا
 کند.

 
با استفاده از آزادى، مردم مستقالنه به تشکل خود مشغول شدند، 

ترين و مهمترين سازمان کارگران و دهقانان که اکثريت قاطع اصلی
 های( نمايندگانجمعيت روسيه را تشکيل ميدهند، شوراهاى )سوويت

ن گيری اين شوراها از هماکارگران، سربازان و دهقانان بود. شکل
روزهاى انقالب فوريه شروع شد و در خالل انقالب در طی چند هفته، 
در اکثر شهرهاى بزرگ روسيه و در بسيارى شهرستانها همه افراد آگاه 

 و پيشرو طبقه کارگر و دهقان در شوراها متحد شدند.

 
شوراها مطلقا بنحوی آزادانه انتخاب می شدند. شوراها سازمانهاى 

گران و دهقانان بودند. شوراها سازمانهاى خالص و اصيل مردم، کار
خالص و اصيل اکثريت عظيم مردم بودند. کارگران و دهقانانی که 

 اونيفورم سربازى به تن داشتند، مسلح بودند.

 
الزم به گفتن نيست که شوراها می توانستند و ميبايست تمام قدرت 

هيچ  ندولتى را قبضه کنند. در دوره انتظار برای تشکيل مجلس مؤسسا
قدرت ديگرى بجز شوراها نميبايست در کشور وجود داشته باشد. فقط 
در آن صورت انقالب ما ميتوانست انقالبی واقعا مردمی و واقعا 

هاى زحمتکش، که واقعا در دمکراتيک باشد. فقط در آن صورت توده
راه صلح می کوشند و ابدا در جنگ اشغالگرانه ذينفع نيستند می توانستند 

صمم و استوار آنچنان سياستى را به اجرا درآورند که هم به جنگ بطور م
غاصبانه پايان دهد و هم به صلح منجر شود. فقط در آن صورت کارگران 
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ز قِبَل ا"داران، که پولهاى هنگفتى و دهقانان می توانستند به سرمايه
 اند، لگامبچنگ آورده و کشور را به ويرانى و قحطى کشيده "جنگ

ى در شوراها فقط اقليتی از نمايندگان جانبدار حزب کارگران بزنند. ول
انقالبى يعنى سوسيال دمکراتهاى بلشويک بودند که خواستار واگذارى 
تمام قدرت دولتى به شوراها بود. اکثريت نمايندگان شوراها از احزاب 

شتيبانى پ "انقالبيون سوسياليست"سوسيال دمکراتهاى منشويک و 
ذارى قدرت به شوراها مخالف بودند. اين احزاب بجاى ميکردند که با واگ

برانداختن حکومت بورژوازى و تعويض آن با حکومت شوراها، در 
پشتيبانى از حکومت بورژوازى و سازش با آن و تشکيل يک ائتالفی با 
آن، اصرار داشتند. اين سياست سازشکارى با بورژوازى که از طرف 

ى که تعقيب می شد، احزاب "ليستانقالبيون سوسيا"احزاب منشويک و 
از اعتماد اکثريت مردم هم برخوردار بودند، محتوای اصلى تمام سير 

 تکامل انقالب در عرض پنج ماه اول آن است.

 
۴ 

 "تانقالبيون سوسياليس"هاى اجازه بدهيد اول ببينيم اين سازشکارى
کثريت ا و منشويکها با بورژوازى به چه ترتيب انجام شد و بعد ببينيم چرا

 مردم به آنها اعتماد کردند.

 
۵ 

ه با در تمام مراحل انقالب روسي "انقالبيون سوسياليست"منشويکها و 
 اند.داران به اَشکال مختلف سازش کردهسرمايه

 
، همينکه مردم به پيروزى رسيدند ۱۹۱۷در همان نزديکهای فوريه سال 

و حکومت تزارى سرنگون شد حکومت موقت کاپيتاليستى، کرِنسکى 

Kerensky  بداخل خود پذيرفت. در حقيقت "سوسياليست"را بعنوان 
[ بود و فقط از ۱کرِنسکى هيچوقت سوسياليست نبود. او ترودوويک]

شد و اين وقتی بود که ديگر  "رولوسيونر سوسيال" ۱۹۱۷مارس سال 
اين امر نه فقط خطرى نداشت، بلکه پر منفعت هم بود. حکومت موقت 

داری بالفاصله کوشيد تا به توسط کرِنسکى که معاونت صدر سرمايه
شوراى پتروگراد را به عهده داشت، اين شورا را به کنترل درآورد و رام 

منشويکها  و "نقالبيون سوسياليستا"کند. شورا هم، يعنى سازمانى که 
در آن تفوق داشتند، اجازه داد که رامش کنند، و بالفاصله پس از تشکيل 

 - "از آن پشتيبانى کند"داری، موافقت کرد که حکومت موقت سرمايه
 هاى خود عمل بکند.اين حکومت به وعده "تا آنجا که'

 
ت فرض ميکرد. شورا خود را بازرس و کنترل کننده اَعمال حکومت موق

[ تشکيل دادند تا با ۲]"کميسيون تماس"سران شورا، کميسيونى بنام 
دولت در تماس و ارتباط باشند. در اين کميسيون تماس، سران اس.آرها 

دارى در ( و منشويکها دائما با دولت سرمايه"انقالبيون سوسياليست")
ارى نه، يا وزتر، مقام وزراى بدون وزارتخامذاکره بودند و به بيان صحيح

 غيررسمى را داشتند.

 
در تمام ماه مارس و تقريبا در تمام آوريل جريان امور به همين منوال 

 تراشى ميگذراندند تا بهداران کار را به دفع الوقت و بهانهبود. سرمايه

اين وسيله فرصت بخرند. حتى يک قدم هم که در بسط انقالب اهميتى 
دارى برداشته نشد. دولت ولت سرمايهداشته باشد در اين دوره توسط د

مطلقا کارى هم در رابطه با وظيفه عاجل خودش هم يعنى فراخواندن 
مجلس مؤسسان انجام نداد؛ اين موضوع را نه به سازمانهاى محلى 
سپرد و نه حتى براى تهيه مقدمات آن يک کميسيون مرکزى تشکيل 

در خفا قراردادهاى داد. همّ و غمّ دولت فقط يک چيز بود، آنهم اينکه 
ه بسته داران انگليس و فرانساى را که تزار با سرمايهالمللى ددمنشانهبين

بود تجديد کند. سير انقالب را به حد امکان با احتياط و بى سر و صدا 
متوقف کند، همه چيز را وعده بدهد ولى هيچيک را عملى نکند. 

انى عمل بسان احمق "کميسيون تماس"اس.آرها و منشويکها در 
ميکردند که گويى خوراکشان حرفهاى خيالپردازانه است و وعده و باز 
هم وعده. اس.آرها و منشويکها مثل کالغ قصه کليله و دمنه به 

 داران را که از قرارهاى سرمايهچاپلوسى از خودشان معتاد شدند و گفته
شوراها را روى تخم چمشان ميگذارند وبدون تأييد آنها قدم از قدم 

 رنميدارند با کِيف گوش می دادند و نشئه می شدند.ب
 

داری براى انقالب مطلقا هيچ کار اما زمان می گذشت و دولت سرمايه
انجام نميداد. درست برعکس، در طى اين مدت دولت فرصت کرد و 
توانست تا درست عليه انقالب، قراردادهاى سرى وحشيانه را از طريق 

سرى با ديپلماتهاى امپرياليست مذاکرات تکميلى به همان درجه 
انگليس و فرانسه، تجديد يا به عبارت صحيحتر، تحکيم کند و به آنها 

. دولت در اين مدت فرصت کرد و توانست درست "اى بدهدجان تازه"
عليه انقالب، يک سازمان ضد انقالبى از )و يا حداقل همبستگى در 

ند. ريزى کگى پىبين( ژنرالها و افسران ارتش درگير در عمليات جن
دولت فرصت کرد و توانست درست عليه انقالب، کار متشکل کردن 

ها را شروع کند، يعنى متشکل کردن صاحبان صنايع و صاحبان کارخانه
کسانى که در زير فشار کارگران بارها مجبور به عقب نشينى شده بودند 

در  اما در همان حال مشغول آسيب زدن و خرابکارى در توليد بودند و
 تدارک اين که در اولين فرصت مناسب توليد را کامال متوقف کنند.

با اين حال سازمانيابى کارگران و دهقانان پيشرو در شوراها پيوسته پيش 
می رفت. پيشروترين نمايندگان طبقات ستمکش، عليرغم توافق 

مابين دولت و شوراى پتروگراد، عليرغم نطق هاى غرّاى کرِنسکى، فى
، احساس می کردند دولت درست مثل "ميسيون تماسک"عليرغم 

ها احساس می کردند سابق دشمن مردم و انقالب باقى مانده است. توده
که امر صلح، آزادى و انقالب ناگزير به هيچ جا نخواهد رسيد، مگر آن 

داران در هم شکسته شود. عدم تحمل و خشم که مقاومت سرمايه
 ها اوج می گرفت.توده

 
6 

آوريل ترکيد. جنبش بطور خودبخود و بى آنکه  ۲۱و  ۲٠در  اين غده
ور شد. اين جنبش با چنان وضوحى دولت کسى آن را تدارک ببيند شعله

را هدف گرفته بود که حتى يک هنگ تا دندان مسلح در اطراف قصر 

حاضر شد تا وزراء را دستگير کند. همه به  Marinskyمارينسکى 
تواند در قدرت بماند. شوراها می چشم خود ديدند که حکومت نمي

توانستند )و می بايست( قدرت را قبضه کنند بى آنکه با کوچکترين 
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جاى اين و منشويکها ب "انقالبيون سوسياليست"مقاومتى روبرو شوند. 
دارى در حال فروپاشى حمايت کردند و با سازشهاى کار، از دولت سرمايه

دم پيش به آن گره زدند و قباز هم بيشتر، سرنوشت خودشان را بيش از 
 تر بود و آن را به سوى نابودىهايى برداشتند که براى انقالب کشنده

 قطعى می کشاند.

 
انقالب، تمام طبقات را با چنان سرعت و عمقى آگاه ميکند که در روزگار 

داران که از هر کس ديگر آميز در عقل نمی گنجد. سرمايهعادى و صلح
ايشان ترند، درسهتر و پرتجربهسياست متشکل در امر مبارزه طبقاتى و

را هم سريعتر از بقيه آموختند. آنها وقتى وضع دولت را نااميد کننده 
رها داران ساير کشوتشخيص دادند، به روشى متوسل شدند که سرمايه

 دولت"اند. اين روش به به بعد، پراتيک کرده ۱٨۴٨دهها سال، از سال 
کابينه مشترکى متشکل از اعضايى از معروف است، يعنى  "ائتالفى

 بورژوازى و اعضايى از سوسياليسم که خوب رنگ عوض ميکنند.

 
در کشورهايى که آزادى و دمکراسى مدتهاى مديد در کنار جنبش 

داران انقالبى کارگرى وجود داشته است، در انگلستان و فرانسه، سرمايه
که  نشان داده است اند. تجربهبارها با توفيق به اين روش متوسل شده

وارد کابينه بورژوايى ميشوند، ديگر  "سوسياليست"وقتى رهبران 
داران، هايى براى سرمايهاند، حائلخاصيت هستند، عروسکمقاماتى بى

 هايى براى فريب دادن کارگران.آلت

 
روسيه هم به همين شيوه پناه  "دمکرات و جمهوريخواه"داران سرمايه
ميق تن الفور به تحو منشويک ها فى "سياليستانقالبيون سو"بردند. 

تلى ره، تسهChernovبا شرکت چرنف  "ائتالفى"دادند، و کابينه 

Tsereteli .و شرکاء در روز ششم ماه مه متولد شد 

 
و منشويک، از خود بيخود و  "انقالبيون سوسياليست"ابلهان احزاب 

خود، از شادى  مسرور در باران جالل و شکوه رهبران به وزرات رسيده
داران دست شعف بهم ميسائيدند چرا که در پوست نميگنجيدند. سرمايه

براى خود مددکارانى در  "رهبران شوراها"توانسته بودند در وجود 
ضديت با مردم پيدا کنند، چرا که توانسته بودند از آنها قولهاى تضميمن 

ى دوباره اندازيعنى از براه  "عمليات تعرضى در جبهه"شده بگيرند که از 
جنگ سبعانه امپرياليستى که مدتى متوقف مانده بود، پشتيبانى ميکنند. 

هاى ناتوانى اين رهبران آگاه بودند، و خوب داران بخوبى از عقدهسرمايه
در مورد کنترل توليد و حتى  -هاى بورژوازى  دانستند که قول می

هرگز جامعه  -سازمان دادن به توليد و در مورد سياست صلح و غيره 
 عمل بخود نخواهد پوشيد.

 
يا تا  ۹همينطور هم شد. مرحله دوم تکامل انقالب از ششم ماه مه تا 

داران مهر تأييد کوبيد و هم ژوئن، هم بر صحت انتظارات سرمايه ۱٨
 بر بر اين که اس.آرها و منشويکها را چه آسان ميتوان تحميق کرد.

 

اسکوبِلُف و  Peshekhonovخف شهطى مدتى که په

Skobelev هاى سرخ شبرنگشان، که از جمله صد در صد  با نطق

 مقاومت"داران از آنها گرفته خواهد شد و اين که ديگر سودهاى سرمايه
عليهذا مشغول فريب خود و مردم و قس "آنان در هم شکسته شده

داران مواضع خودشان را تحکيم ميکردند. هيچ چيز، مطلقا بودند، سرمايه
ن داراارى در اين طى اين مدت، در رابطه با لگام زدن به سرمايههيچ ک

از سوسياليسم به  رقصصورت نگرفت. معلوم شد که جماعت خوش
نيستند، ماشينهايى که  وزرات رسيده، چيزى جز ماشينهاى حرّافى

کارشان منحرف کردن توجه طبقات ستمکش است، در حالى که تمام 
وروکراسى )مقامات رسمى( و بورژوازى دستگاه ادارى عمال در دست ب

بدنام معاون وزارت صنايع  Palchinskyباقى مانده بود. پالچينسکى 
نماى اين دم و دستگاه بود که هر اقدامى بر ضد نماينده خصلت

داران را بلوکه ميکرد. طى مدتى که وزراء به ورّاجى مشغول سرمايه
 بودند همه چيز به همان صورت سابق ماند.

 
تلى وزير براى مبارزه بر ضد انقالب رهبورژوازى بخصوص از تسه

استفاده کرد. وقتى که انقالبيونِ محل بخود جرأت دادند و کميسر 
به  "برقرارى آرامش"تلى براى رهمنصوب شده را برکنار کردند، تسه

هاى خود عليه کرونشتات کرونشتات اعزام شد. بورژوازى در روزنامه
ز توزانه براه انداخت، کمپينى وسيع اصدا، خشن و کينه جنجالى پر سر و

پراکنى و افترائات تهديدآميز، کرونشتات را متهم کردند که دروغ و لجن
، اين دروغها و مهمالت نظير آن را به "ميخواهد از روسيه جدا شود"

هزار زبان تکرار کردند تا خرده بورژوازى و ابلهان را بترسانند. يکى از 
ها از لحاظ حماقت و وحشتزدگى از فرط بالهت، نمونه بهترين

تلى بود که در قورت دادن لجن و کثافتى که بورژوازى ميپراکند رهتسه
 "سرکوب و به اطاعت واداشتن"هيچکس به گردش نميرسيد، او در 

 تر بود، بى آنکه حتىکوشتر و سختکرونشتات از همه کس پرحرارت
ژوازى ضدانقالبى را بازى ميکند. معلوم بفهمد که دارد نقش نوکر بور

با کرونشتات انقالبى بوده است،  "مصالحه"تلى عامل رهشد که تسه
اى که طى آن کميسار کرونشتات ديگر همينطورى از طرف مصالحه

شد بلکه او را اول در محل انتخاب ميکردند و و بعد  دولت منصوب نمی
که جبهه سوسياليسم را شد. وقت وزرايى  می "تأييد"از جانب دولت 

بخاطر بورژوازى رها کرده بودند صرف رسيدن به اين قبيل 
 شد. آور میهاى رقتمصالحه

 
توانست براى دفاع از دولت در برابر کارگران  هر جا وزير بورژوا نمی

مثل  "سوسياليست"انقالبى يا در شوراها ظاهر شود، سر و کله وزيرى 
تر، شد )يا بعبارت صحيح ره پيدا میتلى، چرنف و غيرهاسکوبلف، تسه

بورژوازى اعزامشان ميکرد( و با کمال وفادارى اين مأموريت را انجام 
داد؛ به بهترين نحوى که توانش را داشت از کابينه دفاع ميکرد،  می

 داران را تبرئه ميکرد و با قول و وعده و وعيد مردم را فريب میسرمايه

 باز هم صبر. داد تا صبر داشته باشند، صبر و
ا هاى بورژوايش بود؛ تچرنف وزير باالخص درگير چانه زدن با همپالکى

جديد که پس از جنبش  "بحران حکومتى"همان ماه ژوئيه يعنى تا 
سوم چهارم ژوئيه آغاز شد، تا زمان خروج کادتها از کابينه، چرنف وزير 

يت ابطور دائم مشغول يک کار مفيد و بسيار جالب بود، کارى به نه
همکاران  "متقاعد ساختن"درجه مفيد بحال مردم، و آن عبارت بود از 
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بورژواى خودش، تشويق و ترغيب آنان به اينکه دستکم با منع معامالت 
خريد و فروش زمين موافقت کنند. اين ممنوعيت بشکلى بسيار جدى 

اده داى نمايندگان دهقانان در پتروگراد قول به کنگره سراسر روسيه
د. ولى اين وعده هم همچنان وعده باقى مانده بود. چرنف نه در شده بو

ماه مه و نه در ماه ژوئن نتوانست اين وعده را عملى کند تا آنکه باالخره 
برآمد انقالبى، شورش خودبخودى سوم و چهارم ژوئيه که با خروج 
کادتها ازکابينه همزمان شد، امکان اجراى اين اقدام را فراهم کرد. حتى 

وقع هم معلوم شد که اين اقدام به هر حال مستثنى از قاعده، آن م
اى که دهقانان عليه مالکين بر سر زمين ميکردند نميتواند به مبارزه

 بشکلى محسوس خدمتى بکند.

 
در اين ميان، در جبهه جنگ، وظيفه امپرياليستى و ضدانقالبى از سر 

نفورِ مردم مگيرى جنگ سبعانه امپرياليستى، يعنى کارى که گوچکفِ 
ر و تازه ، عضو ت"دمکرات انقالبى"نتوانسته بود انجام دهد را، کرِنسکى 

با موفقيت و بنحوى درخشان به انجام  "انقالبى-سوسياليست"حزب 
ميرساند. او سرمست فصاحت خود و بوى عود و اسفندى بود که 

ر د امپرياليستها برايش دود ميکردند، امپرياليستهايى که از او مثل پياده
شان استفاده ميکردند، مجيزش را می گفتند و تصدقش بازى شطرنج

 داران خدمتچرا که او با نهايت وفادارى و ايمان به سرمايه -می رفتند 
ر را در از س "ارتش انقالبى"ميکرد، می کوشيد با استدالل رضايت 

گيرى جنگ جلب کند، همان جنگى که هدفش برآوردن مقاصد 
، داران انگليس و فرانسه بودار نيکالى دوم و سرمايهقراردادهاى بين تز

همان جنگى که قند تصرف قسطنطنيه و لووف و ارزروم و طرابوزان را 
 داران روس آب ميکرد.در دل سرمايه

 
ژوئن، هم به همين منوال  ۹دومين مرحله انقالب روسيه، ششم مه تا 

اى سپرى شد. بورژوازى ضدانقالبى در پناه و در حمايت وزر
قوت گرفت، مواضعش را تحکيم کرد و براى تعرض  "سوسياليست"

آماده شد، تعرض هم بر ضد دشمن خارجى و هم بر ضد دشمن داخلى 
 يعنى کارگران انقالبى.

 
۷ 

روز نهم ژوئن حزب کارگران انقالبى، بلشويکها، در پتروگراد در کار 
افزون وزتدارک تظاهراتى بود که بيان سازمانيافته نارضايى و خشم ر

و منشويک که  "انقالبيون سوسياليست"عمومى باشد. رهبران 
سازشهايشان با بورژوازى دست و پايشان را بکلى بسته بود و به سياست 
امپرياليستى تعرض مقيّد شده بودند، به وحشت افتادند و احساس کردند 

 اى همگانىها در حال نابودى است. زوزه و عربدهنفوذشان در بين توده
يه تظاهرات براه افتاد و کادتهاى ضدانقالبى هم به آن ملحق شدند، عل

آنها  و منشويکها. تحت رهبرى "انقالبيون سوسياليست"اينبار به همراه 
هاى داران، چرخش تودهو بعنوان نتيجه سياست سازش آنها با سرمايه

خرده بورژوازى بجانب ائتالف با بورژوازى ضدانقالبى کامال قطعى و با 
ژوئن و معناى  ۹وح تمام عيان شد. اهميت و جايگاه تاريخى بحران وض

 طبقاتى آن، همين اتفاق است.

 

بلشويکها برگزارى تظاهرات را لغو کردند، چرا که به هيچ وجه 
نميخواستند کارگران را در آن لحظه به نبردى محکوم به شکست در 

ويکها نشو م "انقالبيون سوسياليست"مقابل نيروهاى متحد کادتها، 
اى ماندهبکشانند. ولى اس.آرها و منشويکها، با اين قصد که دستکم ته

ها را حفظ کنند مجبور شدند يک تظاهرات عمومى براى از اعتماد توده
ژوئن فرا بخوانند. بورژوازى بشدت بخشم آمد چرا که به درست  ۱٨روز 

انب از اين حرکت دريافته بود که دمکراتهاى خرده بورژوا دارند بج
پرولتاريا ميچرخند و به همين دليل تصميم گرفت اين آکسيون دمکراتها 

 را با تعرضى در جبهه فلج کند.

 
ژوئن پيروزى درخشانی از رواج شعارهاى پرولتارياى  ۱٨در واقع 

 ۱۹انقالبى، شعارهاى بلشويسم، در بين مردم پتروگراد بود. و در روز 
[ با جديت اعالم کردند که 3ژوئن بورژوازى و کرِنسکى بناپارتيست]

 ژوئن آغاز شده است. ۱٨تعرض در جبهه در همان روز 

 
اين تعرض در عمل، از سر گيرى همان جنگ سبعانه بود، جنگى به نفع 

داران و کامال بر ضد خواست اکثريت عظيم زحمتکشان. بهمين سرمايه
دليل اين تهاجم جنگى ناگزير از يک سو با رشد بى حد و حصر 
شووينيسم و انتقال قدرت نظامى )و نتيجتا قدرت دولتى( به دار و 

اى نظامى از بناپارتيستها همراه بود، و از سوى ديگر، با موجى از دسته
ات، ها، پيگرد انترناسيوناليستها، منع آزادى تبليغقهر و خشونت عليه توده

 و دستگيرى و تيرباران مخالفين جنگ.

 
ى به و منشويکها را با طناب "ون سوسياليستانقالبي"اگر ششم ماه مه، 

ژوئن آنها را با قالده و زنجير  ۱۹ارابه پيروزى بورژوازى گره زده بود، 
 داران بست.به غالمى سرمايه

 
٨ 

رعت ها با سدر اثر از سر گيرى جنگ آدمکشانه، طبعا خشم و نفرت توده
ى خشم و حدت بيشترى باال گرفت. سوم و چهارم ژوئيه روزهاى فوران

بود که بلشويکها تالش ميکردند کنترل شده باشد، خشمى که صد البته 
 بايد زحمت می کشيدند تا به حد ممکن سازمانيافته بروز کند.

 
و منشويکها، غالمان بورژوازى، در قالده و  "انقالبيون سوسياليست"

زنجير ارباب، با همه چيز موافقت کردند: اعزام نيروهاى نظامى ارتجاعى 
پتروگراد، برقرارى مجدد مجازات اعدام، خلع سالح کارگران و به 

ها. سپاهيان انقالبى، دستگيرى و پيگرد، و توقيف بدون محاکمه روزنامه
قدرتى که بورژوازى و دولتش نميتوانست بطور تام و تمام قبضه کند و 

اى از نظاميان افتاد، شوراها هم آن را نمی خواستند، به دست دار و دسته
پارتيستها، کسانى که البته بطور کامل مورد پشتيبانى کادتها، باندهاى بنا

 داران بودند.داران و سرمايهسياه، زمين
ويکها که از و منش "انقالبيون سوسياليست"نزول از نردبان، پله به پله. 

نردبان سازش با بورژوازى باال رفته بودند، الجرم به پايين سُر خوردند، 
فوريه در شوراى پتروگراد قول دادند  ۲٨هاى عمرشان. ترين روزبه سياه

بطور مشروط از دولت بورژوايى پشتيبانى کنند؛ در ششم مه اين دولت 
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را از فروپاشى نجات دادند و با موافقت خود با تعرض نظامى اجازه دادند 
ژوئن با  ۹دولت آنها را به غالمان و محافظان خود تبديل کند. در 

ى در کمپينى از خشم لجام گسيخته، دروغ، افتراء و بورژوازى ضدانقالب
ژوئن به از سر  ۱۹لجن پراکنى عليه پرولتارياى انقالبى متحد شدند. در 

ژوئيه با بسيج نيروهاى  3گيرى جنگ جنايتکارانه صحه گذاشتند. در 
نظامى مرتجع موافقت کردند، که خود آغاز تسليم کامل آنان به قدرت 

 ول از نردبان، پله به پله.بناپارتيستها بود. نز

 
ها و منشويک "انقالبى-سوسياليست"اين سرانجام ننگين احزاب 

پا يعنى خرده تصادفى نيست، بلکه نتيجه موقعيت اقتصادى مالکان خُرده
بورژوازى است، چيزى که تجربه اروپا بارها و بارها آن را نشان داده 

 است.

 
۹ 

خودش را به آب و آتش  پاهمه کس ديده است که چگونه مالک خرده
ه جرگه ، آقايى بشود، ب"بجايى برسد"ميزند و به هر ريسمانى ميآويزد تا 

دارى حکم کارفرمايان قدرتمند بپيوندند و بورژوا بشود. تا وقتى سرمايه
ار داى جز اين ندارد که يا به جايگاه سرمايهپا چارهميراند، مالک خرده

ا براى صد يکشان ميسر است( ي صعود کند )کارى که در بهترين حالت
اينکه به پايين سقوط کند، نيمه پرولتر و نهايتا پرولتر بشود. اين در 
سياست هم صادق است: دمکراتهاى خرده بورژوا، بخصوص رهبرانشان، 

رو بورژوازى باشند. رهبران دمکراتهاى گرايش به اين دارند که دنباله
و ضمانت درباره امکان رسيدن  خرده بورژوا پيروانشان را با قول و وعده

داران بزرگ اميدوار نگه ميدارند؛ در بهترين حالت و به توافق با سرمايه
داران حقوقى جزئى براى قشرى اى بسيار کوتاه، از سرمايهبراى دوره

کوچک از بخش باالى طبقه کارگر کسب ميکنند؛ اما در قبال هر 
مهم، دمکراتهاى خرده موضوع تعيين کننده ديگر، در مورد هر مسأله 

 اند، همچوناختيار آن شدهرو بورژوازى و زائده بىبورژوا هميشه دنباله
ابزارى مطيع در دستهاى سالطين مالى. تجربه انگلستان و فرانسه بارها 

 و بارها اين را به ثبوت رسانده است.
در زمانى که اتفاقات بويژه  ۱۹۱۷تجربه انقالب روسيه از فوريه تا ژوئيه 

تحت تأثير جنگ امپرياليستى و بحران عميق ناشى از آن با سرعتى 
ترين العاده روى ميدادند، اين واقعيت کهنه مارکسيستى را به قطعىفوق

ترين شکل ممکن تأييد کرد که موضع خرده بورژوازى ناپايدار و ملموس
 و متزلزل است.

 
ين ل آهندرس انقالب روسيه اين است که کارگران براى نجات از چنگا

داران جز اين که با احزاب جنگ، فالکت، و اسارت مالکين و سرمايه
نى و منشويک بکلى قطع رابطه کنند و به روش "انقالبى-سوسياليست"

از نقش خائنانه آنها آگاه باشند، جز اينکه به هر سازشى با بورژوازى 
ت ادست رد بکوبند و مصممانه جانب کارگران انقالبى را بگيرند، راه نج

ديگرى ندارند. تنها کارگران انقالبى، وقتى که از پشتيبانى دهقانان فقير 
داران را در هم بکوبند، مردم را مند باشند، ميتوانند مقاومت سرمايهبهره

به زمين، آزادى کامل و پيروزى بر قحطى و فالکت و جنگ، و به 
 صلحى پايدار برسانند.

 پسگفتار
آن معلوم است در پايان ژوئيه نوشته شده اين مقاله همانطور که از متن 

 است.
سير انقالب در ماه اوت آنچه در اين مقاله گفته شده را کامال تأييدکرد. 

[ موجب چرخش جديدى در انقالب ۴در پايان ماه اوت شورش کورنيلف]
شد، چرا که آشکارا به تمام مردم نشان داد که کادتها به اتفاق ژنرالهاى 

شوراها را منحل و رژيم سلطنت را احيا کنند. اينکه ضدانقالبى ميکوشند 
اين چرخش جديد انقالب تا چه حد نيرومند است و اينکه آيا موفق 
ميشود به سياست هالکتبار سازش با بورژوازى پايان دهد يا نه، 

  موضوعى است که آينده نزديک نشان خواهد داد.
  ن. لنين
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نوشته شده است. اصل مقاله  ۱۹۱۷( سپتامبر ۱۹) 6پسگفتار در تاريخ 
 "کارگر"در روزنامه  ۱۹۱۷اوت(  3۱و  3٠سپتامبر ) ۱3و  ۱۲اولين بار در 

 )رابوچی( منتشر شده است.
 

 زيرنويسها

يک گروه انقالبى از دهقانان و روشنفکرانى  - Trudovik[ ترودوويک ۱]

 ميکردند، تا دهقانان که براى دهقانان از يک برنامه ارضى انقالبى طرفدارى

 دارى روسيه ادغام شوند.تماما در سرمايه

تن از نمايندگان دهقانان در  ۱۴٠تا  ۱3٠، گروهى متشکل از ۱۹٠6در آوريل 

دوما )مجلس قانونگذار دوره مشروطيت( از کادتها جدا شدند تا حزب مستقل 

 ها يک برنامه اصالحات ارضىخودشان را تشکيل بدهند. اين ترودوويک

داشتند که ادامه مطالبات دهقانان در رابطه با مالکيت همه زمينها بود. عليرغم 

اين آنها نه در پى سرنگون کردن دولت، بلکه فقط سرنگونى نظام ارضى بودند. 

بنابراين اين جنبش، تالش براى پااليش جامعه روسيه از بقاياى فئوداليسم را 

آزاديهاى کاپيتاليستى برخوردار  نمايندگى ميکرد، و اين که دهقانان از همه

 شوند.

ها هرگز نتوانستند در دوما )مجلس( جايگاهى مستقل کسب کنند، ترودوويک

و هميشه بين کادتها و سوسيال دمکراتهاى انقالبى در نوسان بودند. در خالل 

 ها موضع سوسيال شووينيستى اتخاذ کردند.جنگ جهانى اول اکثر ترودوويک

ها دربست از دولت موقت حمايت کردند. ، ترودوويک۱۹۱۷يه بعد از انقالب فور

يکى از آنها بنام زاردونى بعد از وقايع ژوئيه وزير دادگسترى شد و به نهايت 

ها درجه به تعقيب حزب بلشويک پرداخت. بعد از انقالب اکتبر، ترودوويک

 تالش کردند دولت شوراها را سرنگون کنند و بعد از هم پاشيدند.

کميسيونى که توسط  - Contact Commissionيسيون تماس [ کم۲]

مارس تقويم  ۲۱مارس ) ٨منشويکها و اس.آرها برپا شد. اين کميسيون در 

تأسيس شد تا ارگان رسمى ارتباط بين کميته اجرايى شوراى  ۱۹۱۷قديم( سال 

ند و بر ک "البى"پتروگراد با دولت موقت باشد. منظور اين بود که کميسيون 

موقت تأثير بگذارد و عمدتا نقشى اصالحى ايفا کند، البته بدون هيچگونه دولت 

 قدرت.

، اسِتکُف Chkheidzeاعضاى اين کميسيون عبارت بودند از چخيدزه 

Steklov سوخانُف ،Sukhanov فيليپُفسکى ،Fillipovsky  و

 Tsereteliتِلى رهو تسه Chernovبعدا چِرنُف ) Skobelevاسکوبِِلف 
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، يعنى تا زمان ۱۹۱۷ميسيون شدند(. اين کميسيون تا ماه مه هم عضو ک

 تشکيل دولت موقت ائتالفى موجود بود.

ها دو امپراتور فرانسه( به حکومتى اطالق ميشود [ بناپارتيسم )بنام بناپارت3]

که ميکوشد خود را مستقل از هر حزبى وانمود کند، در حاليکه از مبارزه شديد 

ن و کارگران استفاده ميکند يک چنين حکومتى که عمال دارابين احزاب سرمايه

داران خدمت ميکند بيش از همه کارگران را با وعده و وعيد و صدقه به سرمايه

 هاى ناچيز فريب ميدهد.

شورشى عليه  - (۱۹۱٨-۱٨۷٠) Kornilov, Lavr[ شورش کورنيُلف ۴]

داده شد. رهبر سازمان  ۱۹۱۷انقالب بود که توسط بورژوازى و مالکين در اوت 

آن ژنرال تزاريست، کورنيُلف بود که در زمان خودش فرمانده کل نيروى زمينى 

گران اين بود که پتروگراد را تصرف کنند، حزب بلشويک را بود. هدف توطئه

در هم بکوبند، شوراها را منحل کنند، يک ديکتاتورى نظامى برقرار کنند، و راه 

. کِرنسکى، رئيس دولت موقت به اين را براى احياى سلطنت هموار سازند

گرانه ملحق شد. اما وقتى اين شورش که با کورنيُلف تداعى ميشد حرکت توطئه

شروع شد، کرنسکى از ترس اينکه کورنيلف پس از موفقيت بساط او را جارو 

 کند، کورنيلف را ياغى عليه دولت موقت اعالم کرد.

کورنيلف لشگر سوم سواره نظام را سپتامبر( شروع شد.  ۷اوت ) ۲۵شورش در 

بسوى پتروگراد روانه کرد. در خود پتروگراد سازمانهاى ضدانقالبى حامى 

 کورنيلف خودشان را براى عمليات آماده کردند.

حزب بلشويک مردم را عليه شورشى که کورنيلف براه انداخته بود طبق توصيه 

منشويکش رهبرى کرد. هاى اس.آر و لنين، براى افشاى دولت موقت و دنباله

در پاسخ به فراخوان کميته مرکزى حزب بلشويک، کارگران پتروگراد، و 

سربازان و ملوانان انقالبى بسيج شدند تا به جنگ شورشيان بروند. کارگران 

پتروگراد به سرعت واحدهاى گارد سرخ را سازمان دادند. در محلهاى مختلف 

ليغات هاى کورنيلف متوقف شد و تبهاى انقالبى برپا شد. پيشروى نيروکميته

 شان را تخريب کرد.بلشويکى روحيه

شورش کورنيلف توسط کارگران و دهقان و تحت رهبرى حزب بلشويک دفع 

شد. زير فشار مردم، دولت موقت مجبور شد حکم دستگيرى و محاکمه 

  کورنيلف و همدستانش را صادر کند.
 

 – ۴٨3جلدی آثار لنين به فارسى صفحات  منتشر شده در منتخب يک
۴٨٨ . 
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 شورا، کنترل کارگری و نقش پرولتاریا در انقالب
ی توده نهادهای خود سازماندهبرای هر کسی که خواهان دنباله روی و توسعۀ سنن بلشويسم است مسئلۀ برجسته کردن نقش شوراهای کارگری و ديگر 

« سکيستتروت»پرطمطراقی که حتی خود را « بين الملل های»و « رهبران»متأسفانه در چند دهۀ اخير . های تحت استثمار و ستم بايدامری کليدی باشد
يده می بها جلوه می دهند و يا حتی آنها را ناد می نامند، و يا خود را به عنوان جانشين لنين و تروتسکی می بينند، نقش شوراها در انقالب اکتبر را يا کم

ايی و نه نهاده –آنان حزب، و به خصوص رهبری حزب، را آنچنان عمده می کنند که شوراها ديگر به نهادهای صرفاً پيرو حزب تبديل می شوند . گيرند
  که اساس ديکتاتوری پرولتاريا بودند.

 
د ميتوانيم بار ديگر نقش مهم شوراها را ببينيم و همچنين بر اهميت به دست آوردن اکثريتی در آنها برای در متن هايی که در اين بخش گرد آورده شده ان

دست  که قدرت دولتی را در( rhivkV)نقش شورا های شهری کارگران . اينکه بلشويک ها بتوانند تسخير قدرت پرولتاريا را سازمان دهند تاکيد ورزيم
ولتری بودند بلکه در اصل نمايانگر تلفيق قوه های مقننه و مجريه بودند. شورا های شهری کارگران که مسلح بوده و بر اساس داشتند، و نه فقط پارلمان پر

 نمايندگی از کميته های کارخانه در بخش وسيع روسيه انتخاب می شدند.
 

 
 

 

 نامۀ انتخابات شوراهاآیين

در صفحۀ اول نشريۀ بلشويکی  ۱۹۱۷مه  ۷بيانۀ پيشِ رو، به تاريخ 
نامۀ انتخاب نمايندگان شورای نويس آيينپيش»و زير عنوان « پراودا»

تين منتشر شد. با انتشار اين بيانيه، نخس« نمايندگان کارگران و سربازان
در يک بيانيۀ حزبی « تمام قدرت به دست شوراها»بار بود که شعار 

دهندگان شوراها نامه، کمک به رأیآمد. هدف از اين آيينرسمی می
برای تمييز دادن نامزدهای حقيقتاً انقالبی از نامزدهای اسماً انقالبی 

 بود.

*** 

ما ضمن انتخاب نمايندگان خود در شورای نمايندگان کارگران و 
 داريم:سربازان، وظيفۀ دفاع از موارد ذيل را به آنان محول می

 

 جنگ -۱

 تاجدارانِ راهزنِ بیدار و سرمايهدشاهان تاججنگ کنونی را تزارها و پا
آغاز کردند؛ اين جنگ، يک جنگ غارتگرانه است که برای تمام مردمان 

، دارآورد و برای مُشتی سرمايهجهان تنها مرگ و نابودی به ارمغان می
داران ای که نيکوالیِ سفاک با سرمايهسودهای کالن. معاهدات پنهانی

ين وجود اند. با انعقد کرد، تا به امروز منتشر نشدهانگلستان و فرانسه م
هنوز تا به همين لحظه به خاطر اين معاهدات سياه و شنيع، خون ما 

 جاری است.

يعنی  -مادام که قدرت به دست کارگران و سربازان و فقيرترين دهقانان
يد چنان بانرسد، خون ما هم -خواهندآنانی که حقيقتاً غارتگران را نمی

 دار و مالک سرازير شود.حفظ منافع مُشتی سرمايه برای

پايان دادن به جنگ غارتگرانۀ کنونی با يک صلح عادالنه، تنها برخالف 
ران داداران و زمينهای کنونی، تنها با رهايی از شرّ سرمايهارادۀ حکومت
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های تمامی کشورها پذير است. سوسياليستتمامی کشورها امکان
 ونۀ کارل ليبکنشت را دنبال کنند که به خاطر مبارزهبايست الگو و نممی

به اعمال شاقه محکوم « خود»دارانِ و سرمايه« خود»عليه ويلهلمِ 
 است.شده

 زمين -۲

طور سراها که هميننه فقط امالک تزاری و دولتی و صومعه -تمام زمين
بايست بدون پرداخت غرامت به دهقانان می -امالک متعلق به مالکين

 ل شوند.منتق

ها را فوراً مصادره و بالفاصله زير کشت بايست اين زميندهقانان می
ببرند. ما نبايد منتظر مجلس مؤسسان شويم که حتی تا به اآلن 

ازد. اندفراخوانده نشده است. هرگونه تأخير کلّ اين اقدام را به خطر می
امور را  هبار خواهد بود! برنامۀ مالکين اينست کبه انتظار نشستن، فاجعه

به درازا بکشند و در صورت توفيق در اين امر، کل انتقال زمين به 
 دهقانان را مختل کنند.

شکل زمين در کنار سرمايۀ مرده و زندۀ امالک مالکان بايد به
شده و تحت نظارت شوراهای نمايندگان دهقانان و سازماندهی

ترين که کوچک نمايندگان کارگران کشاورز مصادره شود. نبايد اجازه داد
نظمی و اختاللی رخ دهد. انضباط انقالبی ضروری است. سربازان بی

ه بر هايی کبايد از جبهه هيئت نمايندگانی خود را به شوراها و کميته
 تسخير زمين کنترل خواهند داشت، اعزام و معرفی کنند.

 کار -3

 و هشت ساعت کار بايد برای کليۀ کارگران اعم از زن و مرد در شهرها
روستاها همراه با افزايش دستمزد متناسب با هزينۀ معاش اعمال شود. 
بايد کنترل شوراهای نمايندگان کارگران و سربازان را بر توليد و توزيع 

و رمحصوالت اعمال کنيم. بدون اين کار، کشور با خطر قطحی روبه
داران، بلکه کنترل شورای نمايندگان سرمايه« کنترل»شود. نه می

ی تر را براتواند نانِ شهر و اقالم صنعتی ارزانران و سربازان میکارگ
 روستاها تأمين کند.

 قدرت -۴

تمام قدرت کشور بايد تنها به شوراهای نمايندگان کارگران و سربازان 
آهن و دهقانان و سايرين تعلق داشته باشد )بايد شوراهای کارگران راه

نها داران و تتوافق با سرمايهو ساير خدمۀ دولتی را نيز لحاظ کنيم(. 
دار با اين قدرت، منجر به طوالنی شدن جنگ گذاشتن حضرات سرمايه

 شود.تر وضعيت داخل کشور میو وخامت بيش

گرفتۀ }ائتالف اخيراً شکل« جديد»نبايد به هيچ رو به حکومت 
نان چها{ اعتماد کرد، چرا که اين حکومت، همها و ليبرالسوسياليست

داران است. هيچ حمايتی نبايد از آن داشت. حتی يک حکومت سرمايه

شاهی هم نبايد صرف آن کرد. هيچ اعتمادی نبايد به احزاب 
داران و مشارکت در حکومت افق با سرمايهداشت که تو« طلبیدفاع»

 کنند!داران را موعظه میسرمايه

 پليس -۵

تحت هيچ شرايطی نبايد اجازۀ بازگشت پليس را بدهيم. ما به جای 
پليس و به جای ارتش دائمی، نيازمند ميلشيا و تسليح همگانی کليۀ 

 شهروندان اعم از مرد و زن هستيم.

 معاشفروپاشی اقتصادی و هزينۀ  -6

پايان ( ۱آميز با سقوط اقتصادی و فقدان نان، نيازمند )مبارزۀ موفقيت
ترِ تمام قدرت به دستان انتقالِ هرچه سريع( ۲جنگ در اسرع وقت، )

شوراهای نمايندگان کارگران و سربازان است. يک حکومت انتقالی که 
تواند به طور دار است، نمیهنوز متشکل از اکثريت سرمايه

ميزی با فروپاشی اقتصادی مبارزه کند؛ بلکه از سود آموفقيت
خواهد به کارگران کند و نمیداران و مزايای مالکان صيانت میسرمايه

همان  -اجازه دهد که بر توليد و توزيع محصوالت کنترل داشته باشند
 کنترلی که به تنهايی می تواند فروپاشی را تخفيف دهد.

ته تمهيدات انقالبی است که به حکومت موقت عاجز از انجام آن دس
 تنهايی قادرند کشور را از قحطی نجات دهند.
تمام قدرت به دست شوراهای نمايندگان کارگران و سربازان! تمام دنيا 
به اين قدرت باور خواهد يافت. تنها در اين صورت است که خواهيم 
توانست به جنگ پايان دهيم و خوشبختی را برای روسيه به ارمغان 

 يم.آور
*** 

ند. نامه در شورا عمل کهيئت نمايندگی ما ملزم است بر مبنای اين آيين
هر کسی که از اين روال عدول کند، از سوی ما عزل و در عوض به 
جای او نمايندۀ ديگری که حامی ديدگاه هايمان باشد انتخاب خواهد 

 اگر نمايندۀ ما با ديدگاه های مشروحه اشتراک نظر ندارد، تقاضا شد.
کنيم که از منصب خود استعفا دهد تا ما رفيق ديگری را انتخاب می

 کنيم.

 ۱۹۱۷مه  ۷پراودا، 

 

 ترجمه از روسی به انگليسی: الرس لی

 ترجمۀ فارسی: آرام نوبخت

 

 



33 

 

 شورای پتروگراد« ۱فرمان شمارۀ »

 

 شورای نمايندگان کارگران و سربازان پتروگراد

 ۱مارس ) ۱۴*شورای پتروگراد بنا به خواست سربازان در تاريخ 
را صادر کرد که « ۱فرمان شمارۀ »مارس بنا به تقويم قديم( 

يف توص« يگانه سند ارزشمند انقالب فوريه»تروتسکی آن را 
 کرد.می

*** 

به پادگان ناحيۀ پتروگراد و کليۀ سربازان گاردها و نيروی زمينی 
دريايی جهت اجرای فوری و دقيق و به و توپخانه و نيروی 

 کارگران پتروگراد جهت اطالع.

دهد شورای نمايندگان کارگران و سربازان بدين وسيله فرمان می
 که:

ها، دپوهای توپخانه، آتشبارها، ها، هنگها، گردانکليۀ گروهان( ۱
های های خدمات مختلف نظامی و کشتیها و بخشاسکادران

های نمايندگان منتخب و متشکل از کميته نيروی دريايی، فوراً
 های نظامی مذکور را انتخاب کنند.های پايين واحدرده

کليۀ واحدهای نظامی که هنوز نمايندگان خود را در شورای ( ۲
ز هر بايست يک نماينده ااند مینمايندگان کارگران انتخاب نکرده

 اشتنبايست با همراه دگروهان انتخاب کنند؛ نمايندگان می
مارس در محل  ۲صبح روز  ۱٠های مقتصی تا ساعت اعتبارنامه

 ساختمان دومای دولتی حاضر شوند.

های سياسی خود مطيع هر واحد نظامی در تمامی فعاليت( 3
 .های آن خواهد بودشورای نمايندگان کارگران و سربازان و کميته

دستورات کميسيون نظامی دومای دولتی }حکومت موقت{ ( ۴
در مواردی قابل اجرا هستند که با دستورات و تصميمات  تنها

 شورای نمايندگان کارگران و سربازان منافاتی نداشته باشند.

ها و خودروهای ها و مسلسلهای سالح نظير تفنگتمامی رده( ۵
بايست در دسترس و تحت کنترل ها میزرهی و نظاير اين

ردی نبايد در های گروهان و گردان باشند و در هيچ موکميته
 قرار گيرند. -حتی بنا به خواست آنان -اختيار افسران

ای خود سربازان در حين خدمت و انجام وظايف حرفه( 6
بايست انضباط اکيد نظامی را رعايت کنند؛ اما خارج از خدمت می

و در زندگی سياسی و مدنی و خصوصی خود سربازان به هيچ وجه 
 روم شوند.نبايد از حقوق کليۀ شهروندان مح

به خصوص خبردار ايستادن و سالم نظامی اجباری در خارج از 
 شوند.خدمت ملغا می

جناب، جناب و نظير عالی -به همين ترتيب القاب افسران( ۷
ملغا و عبارات آقای ژنرال، آقای کلنل و غيره جايگزين  -غيره

 شوند.ها میآن

ص خطاب های نظامی و به خصوبرخورد گستاخانه با تمامی رده
ممنوع است و هرگونه تخطی از اين « تو»ها با ضمير کردن آن

ه بايست بتفاهامات ميان افسران و سربازان میامر به همراه سوء
 های گروهان اطالع داده شوند.کميته

 شورای نمايندگان کارگران و سربازان پتروگراد
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 ساختار شوراها
 

 *آندره نين
 

 ۱۹3۲قلم آندره نين است که در سال ای به متن زير بخش پنجم جزوه
مۀ ، منتشر شد. ترج« منشاء، توسعه و عملکرد آنها :هاسوويت»به عنوان 

 ،۷اره شم ،«کاو و کند»اقتباسی از اين جزوه برای اولين بار در نشريۀ 
منتشر شد. در اينجا با کمی « شوراها در روسيه»، به عنوان ۱3۵۷بهار 

 ترميماتی جزئی منتشر می شود.
 

 ساختار شوراها
کارخانه دژ عمومی شوراها بود. معيارهای انتخابات، بنا به شهر و ناحيه 

ای داشت ولی در همه جا مطلقاً تمام کارگرانی که تنوع قابل مالحظه
کردند، بدون محدوديت رتبه و سلسله مراتب در در کارخانه کار می

هر  برای کردند. در پترزبورگ و مسکوانتخاب نمايندگان شرکت می

( برای هر askrrDشد؛ در اودسا )نفر يک نماينده انتخاب می ۵٠٠

نفر، به عالوه هيچ  ۲۵(، برای هر ahrVshuDنفر، در کستروما ) ۱٠٠
معيار مشخص و انعطاف ناپذيری هم وجود نداشت. به هر حال شوراها 
در همه جا اکثريت عظيم طبقۀ کارگر، و در پترزبورگ، مسکو و 

. اعتبار آنها کردندتقريباً تمام طبقۀ کارگر را نمايندگی می اکاترينبورگ
در برخی نقاط به حدی بود که حتی برخی از خرده کاسب کاران نيز 

 کردند.تظاهر به انتخاب شورا می

(، vhrVhiسازماندهی شوراها چگونه بود؟ در پترزبورگ، رستف )

ت دس (، و ساير نقاط کارگران مستقيماkhihshrvreًنوورسيسک )
به انتخاب شوراهای عمومی زدند. در مسکو، اودسا، و برخی ديگر نقاط، 
همراه با شوراهای عمومی شوراهای محلی هم انتخاب شدند. در مسکو 
شوراهای محلی مستقيماً به شورای عمومی، يا مرکزی، نماينده 

فرستادند. در برخی نقاط ديگر اول انتخاب شوراهای محلی شروع می
 آورد.موعۀ اينها شورای ناحيه را بوجود میشد، و مجمی

به طور کلّی هر شورا برای خود يک کميته يا کميسيون اجرائی، يا يک 
کرد. رئيس، دبير و ديگر مسئولين مهم شورا هيأت رهبری انتخاب می

کرد. هر شورائی دست به ايجاد مراجع را مجمع عمومی انتخاب می
 به بيکاران، سازماندهی وابسته مختلفی از قبيل کميسيون کمک

ه زد. و هر جا کتظاهرات، بخش انتشارات و تبليغات، مسکن و غيره می
شد، گرفت، يا تبديل به ابزار قدرت میشورا رهبری قيام را در دست می

شدند. به عالوه شورا خود های مسلح و ميليس نيز تشکيل میگروه
 ند )پست وآمدمسئولين مؤسساتی را که تحت کنترل شورا در می

کرد. در بعضی نقاط که سربازانی که از تلگراف، راه آهن( انتخاب می
کردند، مثالً کراسنويارسک و گشتند نقش مهمی ايفا میجبهه بر می

 ای برخوردار بودند.ريگا، شوراها از نيروی نظامی قابل مالحظه
همۀ شوراها چاپخانه و مطبوعات خود را نداشتند. بعضی از آنها از 

ا از کردند. چاپ ايزوستيبوعات قانونی يا مطبوعات حزبی استفاده میمط
گرفت. همه شوراها دست ها صورت میطريق در اختيار گرفتن چاپخانه

زدند که نفوذ خيلی زيادی در امر آژيتاسيون هائی میبه انتشار اعالميه

داشت. به طور کلّی هيچ قاعده خشک و انعطاف ناپذير سازمانی وجود 
ت. اين اشکال بنابر ماهيت و وظايف شورا و شرايط، پيکر ملموس نداش

 گرفت.به خود می
 
در کنگره بين الملل  «هاکنفدراسيون آنارشيست» ۀآندره نين نمايند*

بود، و به سمت دبير آن انتخاب شد. در سال  ۱۹۲۱سرخ در سال  یسنديکاي
ز اتحاد داشت ا یکه به سمت تروتسک یهاياستالين او را به علت گرايش۱۹3٠

 يوناپوزيس یاخراج کرد. پس از بازگشتنش به اسپانيا رهبر یجماهير شورو
 یندهقا یکمونيست چپ را به عهده گرفت و تا پيوستن به بلوک کارگر

مت ( اين سیوحدت مارکسيست ی)حزب کارگر« پوم»  یو پايه گذار« نيمور»
در تشکيل  یر دادگستر، در مقام وزي۱۹36در پائيز سال  یرا به عهده داشت. و

 یمکاره ين( شرکت جست. ای)حکومت در کاتالون ینراليته کاتالونژحکومت 
 یم ، که قبال با تشکيل پوم و شرکت در جبهه خلقسانشعاب او را با تروتسکي

در بارسلون توسط  ۱۹3۷آغاز شده بود عميق تر کرد. پس از قيام ماه مه 
 .شته شداستالينيست ها دستگير، مفقود االثر و ک
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  دستاوردهای آنان انقالب و رنقش زنان د
 

در انقالب فوريه، انقالبی که بسياری از سوسيال دموکرات های روسيه را غافلگير کرد، . زنان از همان اول نقشی کليدی در انقالب روسيه داشتند
، در و از همان مقطع زنان در جامعه، کارخانه و خانه. اعتراضات و تظاهرات پر شوق کارگران زن برای نان يکی از پديده های مهم و چشمگير بود

نوع دولتی به  هيچ دانستند می که چون –چند ماه بعد، در زمان انقالب اکتبر، آنان از دليرترين مبارزان طبقۀ کارگر بودند . پيشبرد مبارزات دخيل بودند
 .غير از دولت کارگری نمی تواند ابتدايی ترين مطالبات آنان را برآورده کند

 
 شامل –! نداشتند أیر حق هنوز آمريکا و بريتانيا مانند امپرياليستی کشورهای در زنان هنوز که زمانی در –کابينۀ ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا در روسيه 

 زنان عيتوض بهبود عالوه به. داشتند رهبری های مقام انقالب ای توده متفاوت نهادهای در بسياری زنان. بود عمومی رفاه کميسر کولونتای، آلکساندرا
در متنی که در اين بخش درج شده لنين دستاوردهای دولت کارگری به رهبری . ری وضعيت زنان دهقان را کامالً دگرگرون کردکارگ دولت کارگر

 .بلشويک ها را در طول مدت يک ساله خالصه می کند و به مبارزات آينده چشم دوخته است

 راسری زنان کارگرس ۀسخنرانی لنين در اولين کنگر

 .(تنمايندگان مورد استقبال قرار گرف ویسشور و شوق از رفيق لنين با )

ای هاهميت ويژ بخش زنان ارتش کارگران ۀاين کنگر از يک لحاظرفقا، 
 به حرکت یترين چيزها در هر کشورکه يکی از سختدارد، زيرا 

 اهميت ويژه ای معنای مُعين ازبه يک . درآوردن  زنان بوده است
، مگر نددبه وقوع بپيوانقالبی سوسياليستی نمی تواند . برخوردار است

يفا ا از زنان کارگر در آن نقش بزرگیبسيار زيادی تعداد  در ،ناينکه زنا
 .دکنن

، زنان درواقع آنها ترينحتی در پيشرفته ،کشورهای متمدنهمۀ در 
داری زنان در هيچ دولت سرمايه. يستندخانگی نبيش از بردگان چيزی 

 .هاحتی در آزادترين جمهوری ،از برابری کامل برخوردار نيستند

 یهااصلی جمهوری شوروی لغو تمامی محدوديت تکاليفيکی از 
 هرسيدگی بموانع قوانين  ۀهم شوروی کامالً حکومت. حقوق زنان است

منبع تخريب، سرکوب و ، که يکسره لغو کرده استطالق را  درخواست
 .ندستهتحقير بورژوايی 

شد،  گذراندهزودی يک سال از زمانی که قانون آزادی کامل طالق  به
تمايزات بين فرزندان مشروع و  همۀ حکم لغوما . خواهد گذشت

. ايمدهکر تصويب نيز های سياسی رانامشروع و از بين بردن محدوديت
طور کامل  دی زنان کارگر بهدر هيچ جای ديگر جهان برابری و آزا

 .برقرار نشده است

 وانينق هایفشارکلّ دانيم که اين زن طبقه کارگر است که بايد ما می

 .را تحمل کند منسوخ

پايمال برای اولين بار در تاريخ، قانون ما هر آنچه که حقوق زنان را 
ها و در شهر. مهم قانون نيست مسئلۀاما . ده استکرکرد را حذف می
، اما دکنمیعمل خوبی  اطق صنعتی اين قانون آزادی کامل ازدواج بهمن

ازدواج مذهبی هنوز  ادر آنج. در بسياری از موارد بی اثر است هادر روستا

آن ا مبارزه بی که رـَش است، اين به خاطر نفوذ کشيشان . است غالب

 .ستقديمی اتر از مبارزه با قانون  سخت

ما بايد در مبارزه با تعصبات مذهبی بسيار مراقب باشيم؛ برخی از افراد 
در اين مبارزه با به خشم درآوردن احساسات مذهبی باعث آسيب فراوانی 

با مته روی . ما بايد از تبليغات و آموزش استفاده کنيم. شوندمی
می عمومبارزه ممکن است ما تنها ناخشنودی اين ر خشخاش گذاشتن د

 اسبر اس تفرقۀتمايل به  های مبارزاتیروشن يچنکنيم؛ ريک تحرا 
 وحدتکه قدرت ما در د، درحالیهنی دممردم تداوم را در بين  مذهب

آن  و ؛ترين منبع تعصب مذهبی فقر و جهل استعميق. نهفته است
 .آن مبارزه کنيمعليه  ربايد بما است که  یرـَش

نان به ز ؛قايسه شده استبرده م يکوضعيت با وضعيت زنان تا کنون 
تواند آنها را از آن وضعيت ، و تنها سوسياليسم میگره خورده اند خانه

طور کامل آزاد خواهند شد که ما آنها تنها در صورتی به. نجات دهد
 و کار جمعیاشتراکی به کشاورزی را مقياس کوچک  فردیِ کشاورزیِ

ه ک حاال ولی. است یدشوار وظيفۀيک  و اين .بر زمين تغيير دهيم
ه وقت آن رسيده است ک، ندشده اتشکيل «ی دهقانان فقيرهاهکميت»

 .شودقويت حکيم و تت انقالب سوسياليستی

 ردهکشروع به سازماندهی تازه فقيرترين بخش جمعيت روستايی تنها 
دهقانان فقير پايه ای  های در اين سازمان دسوسياليسم دار است، و

 .بدست می آوردقوی 

 .انقالبی شدند و سپس روستاها هاشهرابتدا گذشته، اغلب در

آن در است و اهميت و قدرتش  هااما انقالب حاضر متکی به روستا
بخش نشان داده است که رهايی  هایجنبش ۀ همۀتجرب. نهفته است

. دزنان در آن دارمشارکت به ميزان موفقيت يک انقالب بستگی 
برای توانمند کردن زنان در  ت شوروی هر آنچه در توان داردموحک

 .به کار می گيرد انجام کار سوسياليستی پرولتری مستقل
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 های شوروی در موقعيت دشواری قرار دارد، زيرا امپرياليست حکومت
در حال آماده شدن دارند و و  از روسيه شوروی متنفرند کشورهاهمۀ 

دی تعداآتش انقالب را در ، چون که انقالب ما هستندآن برای جنگ با 
م سوی سوسياليس بهای های قاطعانهاز کشورها برافروخته است و گام

 .برداشته است

است  به اين دليل د،هستنانقالبی  روسيۀاز بين بردن که در صدد  اهآن
 دانيد کهشما می. زمين زير پاهايشان در حال آتش گرفتن است که

ران ارک کارگدر دانم. يابدچگونه جنبش انقالبی در آلمان گسترش می
در سوئيس و هلند جنبش انقالبی . دهستن حکومت خوددر حال مبارزه با 

 خودی جنبش انقالبی در اين کشورهای کوچک به. شودر میتدارد قوي
که ای است دارای اهميت ويژهروی آن از خود هيچ اهميتی ندارد، اما 

وط مشر"آنها دارای هيچ جنگی در اين کشورها وجود نداشته و  چون
، ز برخيزندنيا هاگر کشورهايی مانند اين. ندهستدموکراتيک نظام  "ترين

دهد که جنبش انقالبی در سراسر جهان در به ما اين اطمينان را می

  .استتقويت حال 

 متحکو. جمهوری ديگری قادر به رهايی زنان نبوده استهيچ کنون تا 
چراکه  ناپذير است، ما شکست هدف. کندکمک می اننآشوروی به 

ين ا. ستخيزش اکشورها در حال  ۀناپذير در هم کارگرِ شکست ۀطبق
 .ناپذير است شکست سوسياليستیِ جنبش نشانگر گسترش اين انقالبِ

 .(نددهمه سرود انترناسيونال را خوان .تشويق طوالنی)

  ۱۹۱٨ر نوامب ۱۹

« زوستيايا» ۲۵3 ۀشمار در ۱۹۱٨ر نوامب ۲٠تاريخ در اين سخنرانی 
، ۲٨مجموعه آثار لنين، انتشارات پروگرس، مسکو، جلد . )منتشر شد

 (.۱٨٠-۱٨۲ ، صفحات ۱۹٨۱سال 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



37 

 

 مسئلۀ ارضی
رگری بر عليه ادر درون روسيه دهقانان فقير متحد اصلی طبقۀ کارگر بودند. با جمعيتی چندين برابر پرولتاريا، آنان نقشی کليدی در پشتيبانی از دولت ک

ر ارتش در ت چند ميليونی دبورژوازی و فئودال ها و مدافعان امپرياليست آنها داشتند. از توليد خوراک و ديگر کاالهای مورد نياز صنايع و شهرها، تا عضوي
ها خالصه می  کزمان جنگ داخلی، دهقانان فقير پايۀ مهم ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا بودند. قطعنامۀ زير نکات مهم مسئلۀ ارضی را از نقطه نظر بلشوي

شوراهای ش ، تحکيم و گسترورژوازی دهقانیبعليه  پرولتاريای روستايی مبارزۀ طبقاتیکند. سه مسئلۀ مهم که به خصوص مد نظر آنان بودند مسئلۀ 
 به جای خصوصی ساختن آنها از سوی دولت کارگری بودند. ملی کردن تمامی اراضی کشورو همچنين  نمايندگان دهقانان

 

 قطعنامه در بارۀ مسئلۀ ارضی
 

هفتمين کنفرانس کشوری )آوريل( حزب کارگر سوسيال دموکرات 
 روسيه)بلشويک( 

 
 ۱۹۱۷مه(  ۷-۱۲آوريل ) ۲۹-۲۴

 
ال کان فئودالم تکيه گاه مادی قدرتوجود زمينداری اربابی در روسيه 

الکيت منظام و تضمينی برای امکان استقرار مجدد سلطنت است. اين 
ر، به فق ،يعنی دهقانان را ،بر زمين لزوماً تودۀ عظيم جمعيت روسيه

ون ماندگی در تمام شئکشور را به عقب یبندگی و ستمديدگی، و تمام
  د.کنزندگی محکوم می

 های تقسيم شده )اشتراکی مالکيت دهقانی زمين در روسيه هم در زمين
به  شده( اریو خريد ایو هم در زمينهای خصوصی )اجاره  و خانواری(

ندی دهقانان بوسيلۀ قيود و روابط نيمه فئودالی کهن، به وسيلۀ تقسيم
ه از زمان سرواژ بو غيره « از کشتزاربنظام »به وسيلۀ ی که هايبه رده

ارث رسيده است، محدود شده است. نياز به امحاء تمامی اين 
زمين، نوسازی و « بی مرز کردن»محدوديتهای کهنه و مضر، لزوم 

ی منطبق بر شرايط کشاورزاصالح مجدد تمام روابط مالکيت ارضی و 
 ملی ه سویدهقانان ب سوقمادی  جديد اقتصاد روسيه و جهان، پايۀ

  د. دهاراضی کشور را تشکيل می تمامیکردن 

مبارزۀ  رؤياهای خرده بورژوايی که همۀ گروهها و احزاب نارودنيک
دهقانان عليه مالکيت بزرگ فئودالی و تمام قيود فئودالی کل سيستم 
مالکيت و تصدی زمين را در روسيه بر اساس آنان شکل ميدهند، هر 

-ورژواکامالً بنفسه بيان تالش قاطعانۀ که باشند، اين مبارزه فیطور 
کراتيک، بی شک مترقی و از نظر اقتصادی حياتی برای شکستن ودم

 ت. تمامی آن قيود اس

ملی کردن اراضی اگر چه اقدامی است بورژوايی اما به معنای آزادی 
ی به ورژوايبرای مبارزۀ طبقاتی و آزادی تصدی زمين از تمام زوائد غيرب

 ت. داری استرين درجۀ قابل تصور در جامعۀ سرمايهممکن

بعالوه ملی شدن زمين، همانطور که الغاء مالکيت خصوصی زمين 
نمايانگر آن است، در حقيقت، آنچنان ضربۀ نيرومندی به مالکيت 
خصوصی بر هر گونه ابزار توليد وارد ميکند که حزب پرولتاريا بايد به 

 د. رای چنين رفرمی را تسهيل کنهر شکل ممکن اج

از طرف ديگر دهقانان مرفّه روسيه از مدتها پيش عناصر بورژوازی 
 باعث تقويت، تحکيم و «استوليپين»ارضی  اصالحاتدهقانی را که 

اند. در قطب ديگر جمعيت روستايی، افزايش آنها شده بود، به وجود آورده
که  ياتارپرول دهقانان نيمه کارگران کشاورزی مزدبگير، پرولتاريا و تودۀ

 د. انبه پرولتاريا نزديک اند نيز از نظر قدرت و تعداد افزايش يافته

تر، و هر چه تر و پيگيرانهقاطعانه هر چه تجزيه و امحاء امالک ارضی 
 تر ودموکراتيک بطور عام در روسيه قاطعانه-ارضی بورژوااصالحات 

مرفه  پرولتاريای کشاورزی عليه دهقانانتر باشد، مبارزۀ طبقاتی پيگيرانه
 ت. تر و شديدتر رشد خواهد ياف)بورژوازی دهقانی( سريع

 شرف در پرولتاری انقالب اينکه مگر –سرنوشت و نتيجۀ انقالب روسيه 
 بستگی – بگذارد کشورمان روی بر نيرومندی و مستقيم تأثير اروپا وقوع

 کشاندن به موفق شهری پرولتاريای آيا که داشت خواهد اين به
نبال خود روستايی به د ياوستايی همراه با تودۀ نيمه پرولتارر پرولتاريای

خواهد شد و يا اينکه اين توده از بورژوازی روستايی که به سوی اتحاد 
 داران و مالکان، و بطور کلی به، با سرمايه«ميليوکف»و « گوچکف»با 

 د. کرانقالب تمايل دارد، پيروی خواهد  سوی ضد

 د: نظر به موقعيت طبقاتی و تعادل نيروها کنفرانس مقرر ميدار

حزب پرولتاريا با تمام قدرت برای تصاحب کامل و فوری همۀ اراضی  (۱
در روسيه )و همچنين اراضی سلطنتی، اراضی کليسا و غيره(  نمالکا

 مبارزه ميکند؛ 

ر ان يافته داز انتقال فوری کليۀ زمينها به دهقانان سازم حزب جداً( ۲
شوراهای نمايندگان دهقانان يا در ديگر ارگانهای محلی خودمختار که 
به شکل واقعاً دموکراتيک انتخاب شده و بطور کلی مستقل از مالکان 

 و مأموران دولتی اند، حمايت ميکند؛ 

حزب پرولتاريا خواهان ملی شدن تمام اراضی کشور است؛ ملی شدن  (3
لکيت تمامی اراضی به دولت است، حق ادارۀ که به معنی انتقال حق ما

 نمايد؛ اراضی را به مؤسسات دموکراتيک محلی واگذار می

حزب بايد قاطعانه از يک طرف عليه دولت موقت که هم از طريق  (۴
ور سعی به مجب اشتراکیو هم به وسيلۀ اظهارات  «شينگاريوف»دهان 

نای که به مع« انمالکتوافق داوطلبانه با »ساختن دهقانان به تقبل 
است و دهقانان را بخاطر ارتکاب  مالکانی موافق منافع اصالحتحميل 

تهديد به تنبيه ميکند، که اين به مفهوم اِعمال « عمل خودسرانه»به 
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 داران( عليه اکثريت است، وخشونت توسط اقليت )زمينداران و سرمايه
 ها ويکاز طرف ديگر عليه نوسانات خرده بورژوايی اکثريت نارودن

های منشويک که دهقانان را به عدم اشغال تمامی کراتودم-سوسيال
 اراضی قبل از اجالس مجلس مؤسسان نصيحت ميکنند، مبارزه کند؛ 

کند که اراضی را به شکلی سازمان يافته حزب به دهقانان توصيه می( ۵
ای به امالک را ندهند و طرقی کنند، اجازۀ کوچکترين صدمه مصادره

 را در پيش گيرند که سبب افزايش توليد شوند؛ 

روی هم رفته، اصالحات ارضی تنها وقتی ميتوانند موفق و با دوام  (6
کراتيزه شود، يعنی از يک طرف پليس، ارتش وباشند که تمام دولت دم

باشند، و از طرف ديگر سيستم دائمی و بوروکراسی ممتاز الغاء شده 
کامالً از هر گونه نظارت و سرپرستی ای که گستردۀ خودمختاری محلی

 از باال به دور باشد، ايجاد گردد؛ 

سازماندهی مستقل و مجزای پرولتاريای کشاورزی بايد فوراً و در هر  (۷
کجا، هم در شکل شوراهای نمايندگان کارگران کشاورزی )همچنين 

( و هم در شکل ياداگانۀ نمايندگان دهقانان نيمه پرولتارشوراهای ج
های پرولتاری در درون شوراهای عمومی نمايندگان گروهها يا جناح

دهقانان، در تمامی نهادهای دولتی محلی، شهری و غيره بايد انجام 
 شود؛ 

های دهقانی که در تعدادی از زب بايستی که از ابتکار آن کميته( ح٨
ر حال انتقال احشام و وسايل کشاورزی مالکان به مناطق روسيه د
ها به منظور استفادۀ اجتماعی يافته در همان کميتهدهقانان سازمان

تحت يک روش با قاعده برای کشت تمامی اراضی ميباشند، پشتيبانی 
 کند؛ 

حزب پرولتاريا بايد به پرولتاريا و نيمه پرولتاريای روستايی توصيه  (۹
سبتاً به مزارع نمونۀ ن ای تبديل تمام اراضی مالکانبربکوشند کند که 
 طوسبه ته کای که بر اساس خطوط عمومی تعيين شده گسترده

شوراهای نمايندگان کارگران کشاورزی، تحت نظر متخصصان 

  .ها اداره ميشوند، تالش کنندکشاورزی و با کاربرد بهترين تکنيک

به « پراودا»روزنامۀ  ۴۵در شمارۀ  ۱۹۱۷آوريل(  3٠مه ) ۱3در تاريخ 
 چاپ رسيد.

مجموعه آثار لنين، )  ۱۹۱۷آوريل(  3٠مه ) ۱3،  ۴۵شمارۀ  «پراودا»
 (.۲۹٠-۲۹3، صفحات ۲۴جلد 
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 مسئلۀ ملّی
 

دار کلّ روسيه در امر رهبری قاطع و راديکال توده ها را به خود اختصاص داد. عقيم ماندن طبقۀ سرمايه « بازداشتگاه ملل» روسيۀ تزاری به درستی لغب 
نثی کردن خ در انقالبی بورژواز دموکراتيک روزنه را برای گرايشات ناسيوناليستی مليت های تحت يوغ نظام فئودالی و مستعمراتی بيشتر باز کرد. برای

ارزه بر عليه انحرافات سوسيال دموکرات های روس و ملل تحت نفوذ اين گرايشات خط بلشويک ها در مورد ملل تحت ستم، که پس از سال های مب
 ستم )و حتی رفقايی در درون حزب خود( به عنوان موضع رسمی حزب اتخاذ شد، بر يک نکته بيش از هر چيزی تمرکز داشت: حق تعيين سرنوشت ملل

 ريای کشور ستمگر راه را برای اتحاد آزاد بين پرولتاريای آنتحت ستم تا سر حد جدايی و تشکيل دولت مستقل. قبول کردن اين موضع از سوی پرولتا
 کشور و کارگران کشور هايی که زير سلطۀ آن هستند باز می کند.

و دولت  هبرای بلشويک ها اين موضع يک اصل مهم بود و آن را به عمل گذاشتند: فنالند، اوکراين، آذربايجان، گرجستان و ارمنستان از روسيه جدا شد
 ود را تشکيل دادند. اين قطعنامه به طور خالصه نظريات بلشويک ها را در مورد مسئلۀ ملّی جمعبندی می کند.مستقل خ

 

 قطعنامه در بارۀ مسئلۀ ملّی
هفتمين کنفرانس کشوری )آوريل( حزب کارگر سوسيال دموکرات 

 )بلشويک( روسيه
 ۱۹۱۷مه(  ۷-۱۲آوريل ) ۲۹-۲۴

داران و خرده بورژوازی به منظور حراست از امتيازات سرمايهمالکان و 
های مختلف از طبقاتی خويش و ايجاد افتراق بين کارگران مليت

سياست اعمال ستم ملی که ميراث حکومت و رژيم سلطنت است 
ابع معاصر که به کوشش خود برای ت منمايند. امپرياليسپشتيبانی می

 جديد تشديد ستم ملّی است. افزايد عاملنمودن ملل ضعيف می
 داری امکان پذير باشد،اگر بر انداختن ستم ملّی در يک جامعه سرمايه

اين فقط هنگامی است که در کشور نظام جمهوری دموکراتيک پيگيری 
ها را حکمفرما باشد که بتواند برابری تام و تمام حقوق کليۀ ملل و زبان

 تأمين نمايد.
شکيل دولت مستقل برای کليۀ مللی که جزء بايد حق جدايی آزادانه و ت

روسيه هستند به رسميت شناخته شود. نفی اين حق و خودداری از اتخاذ 
تدابيری که اجرای آن را عمالً تضمين نمايد برابر است با پشتيبانی از 
سياست اشغالگری يا الحاق طلبی. فقط در صورتی که پرولتاريا حق جدا 

ن همبستگی کامل کارگران ملل گوناگو شدن ملل را به رسميت بشناسد
 تأمين گرديده و به نزديکی واقعاً دموکراتيک ملل کمک خواهد شد.

اختالفی که امروز بين فنالند و حکومت موقت روسيه پيدا شده است 
دهد که نفی حق جدائی آزادانه مستقيماً به به وضوح خاصی نشان می

 شود.ادامه سياست تزاريسم منجر می
توان با مسئله ملل به جدايی آزادانه را به هيچ وجه نمی مسئله حق

صالح بودن جدايی فالن يا بهمان ملّت در فالن يا بهمان لحظه مخلوط 
ر ای به طونمود. اين مسئله را حزب پرولتاريا بايد در هر مورد جداگانه

کامالً مستقل و از نقطه نظر مصالح تمام سير تکامل اجتماعی و نيز 
 زۀ طبقاتی پرولتاريا در راه سوسياليسم حل کند.مصالح مبار

ای، الغاء نظارت از طرف حزب خواستار خود مختاری وسيع منطقه
مقامات باال و الغاء زبان اجباری دولتی و نيز خواستار آن است که تعيين 
حدود مناطق خود مختاری که خود اداره امور را در دست دارند بر اين 

اهالی محل شرايط اقتصادی و معيشتی و اساس انجام يابد که خود 
 ترکيب ملّی اهالی و غيره را در نظر گيرند.

 ، يعنی خارج«خود مختاری فرهنگی ملّی»حزب پرولتاريا با اصطالح 
ساختن ادارۀ امور مدارس و غيره از صالحيت دولت و واگذاری آن به 

کند. خود مختاری فرهنگی ملّی اختيار مجلس ملّی را جداً رد می
های واحدی کار کارگرانی را که در يک محل زندگی و حتی در بنگاه

ور به ط« فرهنگ ملّی»کنند، بنابر تعلق آنها به فالن يا بهمان می
نمايد، يعنی ارتباط کارگران را با فرهنگ مصنوعی از يکديگر جدا می

کند و حال آنکه وظيفۀ سوسيال های آنان تقويت میبورژوازی ملّت
ن است که فرهنگ بين المللی پرولتاريای تمام جهان را دموکراسی اي
 تقويت کند.

در قانون اساسی اعالم گردد که هر گونه خواهان آن است که حزب 
امتيازی متعلق به هر ملّتی که باشد و هر گونه تخطی نسبت به حقوق 

 های ملّی بال اعتبار است.اقليت
ه های روسيليتکند کارگران کليه ممنافع طبقۀ کارگر ايجاب می

اتحاديه  اعم از سياسی،: داشته باشندهای پرولتری واحدی سازمان
کئوپراتيوی )همکاری( و غيره با يکديگر  کارگری، مؤسسات آموزشی

اگون های گونمتحد گردند. فقط يک چنين درآميختگی کارگران مليت
 دهد عليه سرمايۀهای واحد است که به پرولتاريا امکان میندر سازما

 بين المللی و ناسيوناليسم بورژوايی پيروزمندانه مبارزه نمايد.
سالداتسکايا »روزنامۀ  ۱3در شمارۀ  ۱۹۱۷( ماه مه 3) ۱6در تاريخ 

 به چاپ رسيد.« پراودا
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 اثرات بين المللی انقالب اکتبر

 
 –های کارگری و سوسياليستی در بسياری از کشورهای جهان انقالب اکتبر نه فقط جامعۀ روسيه را دگرگون کرد بلکه همچنين اثرات عظيمی بر جنبش

ها جنبش در ۱۹۱۷های پرولتریِ پس از ها و شورشقيامها، گذاشت. منشأ طوفان انقالب –و نه فقط در کشورهای امپرياليستی و سرمايه داری پيشرفته 
در بين پرولتاريا، حتّی در اوج تعصبات ناسيوناليستی، کوشش به سازماندهی اپوزيسيون به اين جنگ  جنگ جهانی امپرياليستیهايی که در طول و گرايش

مستعمرات  ديگر اقشار فقير ها کارگر اروپايی و همچنين کارگران، دهقانان وارتجاعی که در صدد گسترش سود سرمايه داران بود، نهفته بود. جنگ ميليون
 را به مرگ در جبهه کشاند و مسايل اقتصادی، اجتماعی و سياسی در همۀ کشورها را تشديد کرد. 

 
تاريای جهان شوند را به کلّ پرولانقالب اکتبر درفش سرخ مبارزه و پيروزی بر عليه جنگ، فقر، گرسنگی و نظام استثمارگری که منطقاً به آنها منجر می

، در ميان سخت ترين روزهای جنگ داخلی، که همچنين جنگی بود با ارتش های متعدد امپرياليسم، بلشويک ها ايجاد بين الملل ۱۹۱۹داد. در سال نشان 
تجارب دد انتقال ، در ص«کمينترن»جديدی برای جايگزينی بين الملل خيانتکار و ننگين سوسيال دموکراسی را به ارمغان آوردند. بين الملل کمونيست، 

 های روسيه به پرولتاريای جهان بود تا احزاب لنينيستی در کشورهای ديگر نيز ايجاد شوند.انقالب
 

های آلمانی برای تحکيم همبستگی پرولتری در بين کشورهای اصلی امپرياليستی  تايم نشانگر ادامۀ مبارزۀ کمونيسمطالبی که در اين بخش گرد آورده
بين دولت کارگریِ روسيه و امپرياليسم آلمان هنوز به جنگ ادامه می دادند؛  احيای « برست ليتوفسک»در  ۱۹۱۹مارس  که پس از امضاء عهدنامۀ صلح

  از کمينترن، هستند. یبه مثابۀ بخش« حزب کمونيست ايران»؛ و ايجاد «مجارستانی ايجمهوری شور»و « ی بايرنايجمهوری شور»کوتاه مدت 

 

 خطاب به کارگران و سربازان کشورهای متفقين 
 

 کارل ليبکنخت

 
 .۱۹۱٨اکتبر  3۱برلين، 

 
 .به زبان های انگليسی و فرانسوی منتشر شداولين بار اين اطالعيه 

 .(۱۹۱۹، ۱، جلد «بين المللی کمونيست»نشريۀ : منبع)

 

 !دوستان، رفقا، برادران
 

ايی که توسط جامعۀ از زير ضربات جنگ جهانی، در ميان ويرانی ه
امپرياليستی تزاری ايجاد شده است، پرولتاريای روسيه دولت خود را برپا 

ت اين دول. جمهوری سوسياليستی کارگران، دهقانان و سربازان: کرد
ين ا. ايجاد شدبه آن،  ، نفرتتصورات اشتباه نسبت به آنعلی رغم 
ه ايجاد کنظم جهانی سوسياليستی است،  مهمترين پايه برایجمهوری 

نقالب ا. آن در حال حاضر وظيفۀ تاريخی پرولتاريای بين المللی است
ای کل انقالبی شدن پرولتاري روسيه به درجۀ بی سابقه ای سبب بيشتر

مجارستان در حال حاضر در جريان و  اتريش ،بلغارستان. استجهان 
اما در راه . انقالب هستند؛ انقالب در آلمان دارد بيدار می شودبروز 

تودۀ مردم آلمان با ما . پيروزی پرولتاريای آلمان موانعی وجود دارند
ين وجود، با ا. قدرت دشمنان منفور طبقه کارگر فرو پاشيده است. هستند

 آنها تالش می کنند تا مردم را فريب دهند، تا به اين ترتيب زمان رهائی
 .بکشانندمردم آلمان را به درازا 

 
غارت و خشونت امپرياليسم آلمان در روسيه، و همچنين صلح خشونت 

های ، امپرياليست«بوخارست»و صلح « ليتوفسک-برست»آميز 
کشورهای متفقين را تحکيم و تقويت کرده است؛ و  به همين دليل 

يۀ روساست که حکومت آلمان تالش می کند تا از حمله متفقين به 
 .سوسياليستی برای حفظ قدرت خود، استفاده کند

 
شما بی شک شنيده ايد که حال که ديگر تزاريسم از بين رفته است، 

يش، چند روز پ. نمايندۀ پـَـست ترين شکل ارتجاع است« ويلهلم دوم»
های متفقين در امور پرولتاريای روسيه را برای او مداخلۀ امپراتوری

جديدی در ميان توده های کارگر استفاده زی ستيجنگ شروع تحريکات 
 .کرد

 
ما نبايد اجازه دهيم که دشمنان پست ما از هيچ يک از ابزار و نهادهای 
دموکراتيک برای پيشبرد هدف خود استفاده کنند؛ پرولتاريای کشورهای 

ما می دانيم که شما . متفقين نبايد اجازه دهد که چنين چيزی رخ دهد
در اعتراض به دسيسه های حکومت های خود بروز نقداً صدای خود را 

سم يک جبهه واحد امپريالي. شودداده ايد؛ اما خطر دارد بيشتر و بيشتر می
يابد، که در وهلۀ اول بر عليۀ جهانی عليه پرولتاريا دارد تحقق می

 .جمهوری روسيه شوروی، مبارزه می کند
 

 .دهممن در اين مورد به شما هشدار می
 

ی جهان نبايد بگذارد که شعلۀ انقالب سوسياليستی خاموش پرولتاريا
 شکست. شود، چون که تمام اميال و تمام قدرتش از بين خواهد رفت

 .جمهوری سوسياليستی روسيه، شکست پرولتاريا تمام جهان خواهد بود
 

 !دوستان، رفقا، برادران عليه حاکمان خود برخيزيد
 !روسيهزنده باد کارگران، سربازان و دهقانان 

 !زنده باد انقالب پرولتاريای فرانسوی، انگليسی، آمريکايی
زنده باد رهايیِ کارگران همۀ کشورها از پرتگاه شرير جنگ، استثمار و 

 .بردگی
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فرزند ويلهلم ( thcenkbliL lraK - ۱۹۱۹-۱٨۷۱) کارل ليبکنخت
. ، بود«حزب سوسيال دموکرات آلمان»، يکی از بنيانگذاران ليبکنخت

در « حزب سوسيال دموکرات آلمان»او يکی از اولين نمايندگان 
 ۱۹۱۴بود که انضباط حزبی را زير پا گذاشت و در دسامبر « رايخشتاگ»

او رهبر مبارزه بر عليه ميليتاريسم . بر عليه اعتبارهای جنگی رأی داد
های ضد جنگ او آنقدر موفق بود فعاليت. نگ شدو ج( نظامی گرايی)

 ۱۹۱6، لغو شد و از مه «رايخشتاگ»که مصونيت وی، به عنوان عضو 
آلمان از زندان  ۱۹۱٨پس از انقالب نوامبر . زندانی شد ۱۹۱٨تا نوامبر 
او بالفاصله درگير مبارزه شد و همراه با رزا لوکزامبورگ يکی . آزاد شد

« اکوساسپارت»پس از قيام . بود« مونيست آلمانحزب ک»از بنيانگذاران 
از سوی افسران ارتش قيصر، با رضايت ضمنی ( لوکزامبورگهمراه با )

به قتل  ۱۹۱۹ژانويه  ۱۵، در «حزب سوسيال دموکرات آلمان»رهبران 
 .رسيد

 

 «یرنی باایجمهوری شور»پيام تبریک به 

 Dhksvrlok ) «رنيبا یشوراي یجمهور» ۱۹۱۹آوريل  ۷در تاريخ 

viVkskemecve يا kiplopks viVkskemecve ) در شهر
« فرايکورپس» ینيروها ۱۹۱۹مه  3در تاريخ . مونيخ برپا شد

(sskvehser) وارد مونيخ شدند و اين  یارتجاع انيو ديگر نظام
ن از رک یيک بعدها« فرايکورپس. »را نابود کردند یپرولتر یجمهور

 یدر اين پيام لنين نکات مهم. مان بودها در آل یحکومت ناز یاصل یها
به  در نظر دارد، یو تضعيف بورژواز یتقويت قدرت پرولتر یرا که برا

ر اساس نکات مندرج در اين پيام ب. کند یم هيانقالبيون ايالت بايرن توص
يه ترسيم در روس تارياپرول یانقالب یديکتاتور ۀيک سال و پنج ماه تجرب

 .شده اند

ميم ص به نوبه خود از ، وی می کنيمسپاسگزار تانپيامبابت ما از شما 
 .يمخوش آمد می گوي« ی بايرنايجمهوری شور»قلب به 

در ی به ما اطالعات قطعی مکررداريم که ما از شما درخواست مصرانه 
ا جالدان بتا د ياداشته ربرا  يیاه چه قدم شما: بفرستيدزير مورد نکات 

مبارزه  او شرک( nlokvsksuDpp« )شايدرمان»امسال  بورژوا،
شوراهای کارگران و کارمندان در بخش های مختلف شهر آيا  کنيد؟

ح بورژوازی خلع سالند؟ آيا کارگران مسلح شده اآيا  شده اند؟ تشکيل
برای کمک فوری و  انبار شده و اقالم ديگرها لباس ؟ آيا شده است

ای رو به خصوص ب، قرار گرفته انداستفاده مورد گسترده به کارگران 
 فقير؟و دهقانان کشاورزی ه کارگران کمک ب

در مونيخ و مزارع سرمايه ان سرمايه دارهای و ثروت ها کارخانه آيا 
مسکن و اجاره  های وامند؟ آيا ضبط شده اشهر در اطراف آن ان دار

 وکشاورزی کارگران  هایدستمزدند؟ آيا لغو شده ا فقيردهقانان  های
غذ های کا ی انبارتمامآيا  ند؟دو و يا سه برابر شده اکارگران غير ماهر 

جزوات و روزنامه ها  تا بشود ،انده دمصادره شچاپ دستگاه های و 

با همراه شش ساعت کار در روز ند؟ آيا برای توده ها چاپ شومردمی 
به عمل گذاشته شده دولتی  یدر امور ادار هآموزش دو يا سه ساعت

ران کارگتا  ،شده استمصادره بورژوازی مونيخ از مسکن مازاد آيا  ؟است
 ۀمهما ش ؟ آيادننراحت نقل مکان کهای بالفاصله به آپارتمان بتوانند 

صفوف بورژوازی گروگان بين شما از  آيا يد؟ه ادررا مصادره کبانک ها 
ژوازی ا بوردر مقايسه بباالتر برای کارگران  ۀشما جيرآيا  ايد؟ گرفته

جمهوری نظامی از ]کارگران برای دفاع  ۀهم تعيين کرده ايد؟ آيا
شده  بسيجحومه و برای تبليغات ايدئولوژيک در روستاهای [ یايشور
  ؟اند

ا ، همراه بو اقدامات مشابه فوری و گسترده چنين اقداماتبسيار اجرای 
بر اساس  - ، وکشاورزیابتکار شوراهای کارگران، شوراهای کارگران 

ی را تقويت مشما موقعيت فقير؛ شوراهای دهقانان  - آنهاگانۀ اقدام جدا
 ،گرانشود، و وضعيت کار بورژوازی وضع راضطراری ب یماليات بايد .ندنک

بهبود اً عواقبالفاصله و به هر قيمتی  فقيردهقانان کشاورزی و کارگران 
  .يابد

 .موفقيتآرزوی صميمانه و درودهای با 

 لنين

 ۲۲ ،۱۱۱ ۀشمار« داپراو» در:رانتشا يننخست  .۱۹۱۹ آوريل ۲۷: نوشته
انگليسی، انتشارات  ، چاپ چهارملنين مجموعه آثار: عمنب. ۱۹3٠آوريل 

 .3۲۵ -3۲6، صفحات ۲۹، جلد ۱۹۷۲پروگرس، مسکو، 

 

 شورای حاکم انقالبی مجارستان

، پرولتاريای ۱۲۹۷اسفند  ۲۹، برابر با ۱۹۱۹مارس  ۲۱در تاريخ 
به غير از روسيه، مجارستان . دست گرفتمجارستان قدرت دولتی را در 

تنها کشوری بود که در آن موج انقالبی چند سال پس از جنگ جهانی 
رهبر جمهوری . به تسخير قدرت انجاميد ۱۹۱۴-۱۹۱٨امپرياليستی 

 نيز مقام کميسر آموزش« گئورگ لوکاچ»بود و « بـِال کون»مجارستان 
با حمالت بورژوازی  اين جمهوری. و پرورش و فرهنگ را در آن داشت

رومانی که از سوی امپرياليست های بريتانيا و فرانسه پشتيبانی می شد، 
اطالعيۀ زير در تاريخ . اوت همان سال سرنگون شد 6در تاريخ 

 .صادر گرديد( ۱۲۹٨اول فروردين ماه )مارس  ۲۲

 !به همگان

ود خرا در دست  امروز پرولتاريای مجارستانی تمامی اختيارات ]دولتی[
متالشی شدن دنيای بورژوازی و ورشکستگی حکومت . می گيرد

توليد  .ائتالفی، کارگران و دهقانان را وادار می کند که اين قدم را بردارند
فقط کمونيسم است که می تواند . سرمايه دارانه متالشی شده است

 .کشور را از هرج و مرج محفوظ نگاه دارد
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نفرانس ک. جعۀ کاملی مواجه هستيمدر سياست خارجی نيز ما با چنين فا
( تصميم گرفته است که نزديک به کل مجارستان را اشغال ۱پاريس)

نظامی کند، و به مرز اشغال به مثابۀ مرز سياسی قطعی نگاه می کند و 
نجات ما . بدين گونه ارائۀ خوراک و زغال سنگ را غيرممکن می سازد

کامل  اين هدف، اتحاد [ققتح] برای. در ديکتاتوری پرولتاريا نهفته است
بنابراين حزب سوسيال دمکرات و حزب . پرولتاريا الزم می باشد

حزب سوسياليست مجارستان از اين پس . کمونيست متحده شده اند
 .تمامی مردان و زنان کارگر کشور را به عضويت قبول می کند

قدرت می دهد که حکومت را به « شورای حاکم انقالبی»اين حزب به 
اين حکومت شوراهای کارگران، دهقانان و سربازان را در . گيردعهده 

سراسر کشور توسعه خواهد داد، که حوزه های قدرتی مقننه، مجريه و 
مجارستان يک جمهوری شورايی می شود، که . قضائيه را اعمال کنند

امالک  .بالفاصله اصول سوسياليسم و کمونيسم را به اجرا می گذارد
های بزرگ صنعتی، بانک ها و وسايط نقليه، بزرگ، معادن، شرکت 

به  [زمين ها]اصالحات ارضی نه از طريق تقسيم . اشتراکی خواهند شد
قطعات کوچک، بلکه از طريق شوراهای تعاونی به اجرا گذاشته خواهند 

به سوداگران، و آنان که بر گرسنگی و نيازمندی احتکار می کنند، . شد
 .بی رحمانه برخورد خواهد شد

راهزنان ضدّ انقالب و . خواهان انضباط آهنين است« ورای حاکمش»
شورا يک ارتش . ياغی های غارتگر با حکم مرگ مجازات خواهند شد

پرولتری قدرتمند سازمان می دهد که تا ديکتاتوری کارگران و دهقانان 
( ۲های)«بويار»عليه سرمايه داران و زمين داران مجارستان، و همچنين 

 .بورژوازی چکسلواکی حمايت کندرومانی و 

صميميت و همدلی کامل معنوی و آرمان خود را با  [شورای حاکم]
حکومت شورايی روسيه اعالم می کند، و به آن پيشنهاد پيمان نظامی 

درودهای برادرانه به کارگران انگلستان، فرانسه، ايتاليا و امريکا . می دهد
ی برای يک دقيقه هم می فرستد، و آنان را فرا می خواند که حت

لشکرکشی شرورانه و درندۀ حکومت های سرمايه داری عليه جمهوری 
کارگران چکسلواکی، رومانی، . شورايی مجارستان را متحمل نشوند

صربستان و کرواسی را به الحاق پيمان نظامی عليه بورژوازی، 
و .ها، زمين داران و خاندان های سلطنتی دعوت می کند«بويار»

مجارستان و آلمان را به گسست پاريس و الحاق خود –تريشکارگران ا
به مسکو فرا می خواند، که يک جمهوری شورايی احيا کنند، و با 

 .امپرياليست های فاتح سالح به دست مقابله کنند

ما به سختی ها و فداکاری هايی که با آن رو به رو خواهيم شد، آگاه 
 ابع و آذوقۀ خوارک و معادنما می بايست که مبارزه کنيم تا من. هستيم

 ما به. را آزاد کنيم، و آزادی برادرانمان و هستی خود را کسب نماييم
ما مسيری را انتخاب می کنيم که . شجاعت پرولتاريا اطمينان داريم

برای ما سختی، تهی دستی و رنج به ارمغان خواهد آورد، چرا که فقط 
کنيم، و  اليسم کمکبه اين ترتيب می توانيم به پيروزی جنبش سوسي

ما همگان را فرا می خوانيم که يا مشغول کار و يا . جهان را رها کنيم
 .وارد ارتش پرولتری شوند

لد دوم، ، ج«تاريخ مستند کمونيسم»، (ويراستار)دانيلز . رابرت و: منبع
 .۱۹6۲، نيويورک، «وينتج»، انتشارات ۹۱-۹3. ص. ص

 

که در آن قدرت های  ۱۹۱۹نشستی در سال «: کنفرانس صلح پاريس» - ۱
امپرياليستی پيروزمند شرايط صلح را بر قدرت ها و کشورهای شکست خورده 

و ( در مورد تسليم شدن آلمان« )ورسای»قراردادهای . تحميل کردند
از سلسله قراردادهايی بودند که ( در مورد تسليم شدن مجارستان« )نونياتر»

 .اين اجالس تهيه شدنددر 

 .اشراف - ۲

 
 

 پيام حزب کمونيست ایران به کنگرۀ مؤسس کمينترن

 [۱۲۹۷اسفند  ۲۹] ۱۹۱۹مارس  ۲٠

حزب کمونيست مسلمانان* ]ايرانی[ )عدالت( ]برگزاری نخستين 

خود را  های برادرانۀکنگره[ انترناسيونال سوم را تهنيت گفته، شادباش

عليه سرمايه، اين دشمن ديرينۀ  مبارزهدارد و موفقيت در تقديم می

 کند.رنجبران را آرزو می

 فرقه عدالت )باکو(

 ]ترجمه از روسی[

در  -در قفقاز به ايرانيان و ديگر مسلمانان محلی  - (يادداشت ناشر) *

 کردند و از اينجاست نامخطاب می« مسلمان» -تقابل با اهالی مسيحی

 مسلمان.

 ستیو کموني گری سوسيال دموکراسیجنبش کار منبع: اسناد تاريخ

  .٨۹. ص. ۱3۵٨، چاپ دوم، انتشارات مزدک، تهران، 6ايران، جلد 
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 روسيه ۱۹۱۷نقد مارکسيستی  انقالب اکتبر به پيشگفتار 

 ۱3۹6 مهر -اول دفتر -مازيار رازی  مباحثات و مقاالت منتخباز:

 
روسيه، متکی بر پيش بينی های  ۱۹۱۷صدمين سالگرد انقالب اکتبر 

ه طبقه کارگر ککارل مارکس، نخستين و تنها انقالب سوسياليستی است 
و زحمتکشان را در يک جامعه عقب افتاده روسيه تزاری، بر مصدر قدرت 

 قرار داد. 

گرچه اين انقالب پس از چند سال به کجراه رفت، اما  تجارب آن چه 
در عرصه نظری و چه در عرصه عملی کماکان به مثابه غنی ترين 

ی تجارب در تاريخ بشريت محسوب می شود. به سخن ديگر، برا
نخستين بار در تاريخ معاصر  اکثريت مردم ستمديده جامعه، قدرت 
سياسی را با تشکيل شوراهای کارگری به مثابه ارکان قدرت سياسی، 
مستقيما در دست  خود گرفته، و آغاز به ساختن جامعه سوسياليستی 
کردند. در دوره پس از تسخير قدرت سياسی توسط شوراهای کارگری، 

 مکراتيک ترين جوامع بشريت  در تاريخ  بوديم. ما شاهد يکی از د

بر خالف ادعای های مغرضانه مخالفان انقالب از جمله سوسيال 
دمکرات  ها، آنارشيست  ها و سايه روشن های گرايشات خرده بورژوا، 

سازماندهی کارگران و دهقانان و سربازان -اين انقالب توسط ابزار خود
ست که حزب بلشويک به رهبری بوجود آمده و رهبری شد. بديهی ا

ايفا    ۱۹۱۷لنين و تروتسکی نقش تعيين کننده در رهبری انقالب اکتبر 
  کردند.

تحقق اولين انقالب سوسياليستی در جهان منجر به نگرانی ها و هراس 
 ۱۴روسيه،  ۱۹۱۷تمامی جهان امپرياليستی شد. از ساعات اوليه انقالب 

ارتجاعی  آنها در روسيه به رهبری کشور امپرياليستی و متحدان 
امپرياليسم بريتانيا،  آغاز به يکی از  وحشيانه ترين تهاجمات نظامی 
عليه  يک دولت جوان کارگری، کردند. اما، حمله نظامی تمامی نيروهای 
نظامی امپرياليستی در مقابل ارتش سرخ به رهبری لئون تروتسکی پس 

ريب های اقتصادی توسط از دو سال به شکست انجاميد. اما، تخ
امپرياليسم و توطئه های دائمی نيروهای ارتجاعی و کشته شدن صدها 
هزار تن از پيشروان کارگری در جبهه های جنگ، شرايط را برای 

 پيروزی يک ضد انقالب  ترميدوری به رهبری استالين آماده کرد.

کسب تجارب اين انقالب، برای جوانان مبارز ضد سرمايه داری در 

از اينرو مطالعه دقيق غير . يران، بسيار  حائز اهميت و حياتی استا

مغرضانه و غير متعصبانه تاريخ انقالب روسيه به تمام جوانان مبارز 

 .انتشار اين دفتر تالشی است در اين راستا. ايران توصيه می شود
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 روسيه ۱۹۱۷ضرورت و روش تشکيل حزب لنينی  به مناسبت صدمين سالگرد انقالب اکتبر پيشگفتار به 

 ۱3۹6 آبان – دفتردوم -مازيار رازی  مباحثات و قاالتم منتخب از

 
روسيه، متکی بر پيش بينی های  ۱۹۱۷صدمين سالگرد انقالب اکتبر 

کارل مارکس، نخستين و تنها انقالب سوسياليستی است که طبقه کارگر 
و زحمتکشان را در يک جامعه عقب افتاده روسيه تزاری، بر مصدر قدرت 

 قرار داد. 

گرچه اين انقالب پس از چند سال به کجراه رفت، اما  تجارب آن چه 
در عرصه نظری و چه در عرصه عملی کماکان به مثابه غنی ترين 
تجارب در تاريخ بشريت محسوب می شود. به سخن ديگر، برای 
نخستين بار در تاريخ معاصر  اکثريت مردم ستمديده جامعه، قدرت 
سياسی را با تشکيل شوراهای کارگری به مثابه ارکان قدرت سياسی، 

آغاز به ساختن جامعه سوسياليستی  مستقيما در دست  خود گرفته، و

کردند. در دوره پس از تسخير قدرت سياسی توسط شوراهای کارگری، 
 ما شاهد يکی از دمکراتيک ترين جوامع بشريت  در تاريخ  بوديم. 

يکی از دستآوردهای مرکزی اين انقالب، اهميت حضور سياسی حزب 
بود. در واقع  ۱۹۱۷پيشتاز کارگری  يا حزب لنينی  در انقالب اکتبر  

می توان به جرات اذعان داشت که بدون حضور چنين حزبی که از سال 
 توسط لنين طراحی شد، اين انقالب  به پيروز ی نمی رسيد. ۱۹٠٠

در انقالب آتی ايران نيز، چنانچه چنين حزبی، پيش از بحران های 
اجتماعی و اقتصادی،  توسط کارگران پيشتاز ساخته نشود و تدارک 

الب توسط آن پی ريزی نشود، در وضعيت اعتالی انقالبی محققا  انق
دستگاه دولت سرمايه داری سرنگون نخواهد شد. به سخن ديگر، يا 
همين رژيم به مصدر قدرت باقی مانده و يا رژيم ديگری با ظاهری 
نوين برای تداوم استثمار کارگران به قدرت خواهد رسيد. تجربه انقالب 

 سالگرد انقالب ني(: به مناسبت صدمیراز اري)ماز هيروس ۱۹۱۷به انقالب اکتبر  یستيمارکس ینقد

 هيروس ۱۹۱۷سالگرد انقالب اکتبر  ني(: به مناسبت صدمیراز اري)ماز ینيحزب لن ليضرورت و روش تشک
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اريويی  را به نمايش گذاشت.  به سخن ديگر، چنين سن ۱3۵۷بهمن 
رژيم شاه توسط اعتصاب عمومی کارگران سرنگون شد ،  رژيم خمينی 
به جای آن مستقر شد و دولت سرمايه داری دست نخورده باقی ماند. 
در نتيجه استثمار طبقه کارگر و ستم بر ملت های تحت ستم و زنان و 

 اقشار اجتماعی ادامه يافت. 

و، يکی از وظايف مرکزی جوانان  سوسياليست و ضد سرمايه از اينر
داری در ايران شناخت دقيق چنين حزبی و  تدارک برای  تشکيل آن 

 همرا ه با  کارگران پيشتاز است. 

موانعی اصلی در درون جنبش کارگری که در مقابل تشکيل  حزب  
 لنينی  درچند دهه پيش وجود داشته از قرار زيرند: 

قيم مآبی که «  کمونيستی»و « کارگری»حزاب به اصطالح ا اول،  
کاريکاتور  حزب لنينی را ساخته و  قصد دارند خود را جايگزين  نهادهای 

سازمانده کارگران  کرده و دولت کارگری آتی را توسط حزب  -خود 
 خود  به جای شوراهای کارگری تشکيل دهند. 

 

 

 

 

 

 

دوم، گرايشات  آنارشيستی  و شبه آنارشيستی که ضرورت حزب اخص 
« الراديک»کارگران سوسياليست را نفی کرده و با شعارهای به ظاهر 

اقدامات روزمره کارگران را در يافتن راه حلی مشخص برای ارتقاء 
 آگاهی سياسی برای تدارک انقالب را مسدود می کنند. 

سوم، گرايشات سنديکاليستی که با تشکيل حزب کارگران ضد سرمايه 
داری  برای تدارک سرنگونی دولت سرمايه داری مخالفت کرده و 

 فعاليت های خود را محدود به تحقق  مطالبات صنفی  می کنند. 

گسست و مقابله با اين سه گرايش انحرافی در درون جنبش کارگری 
 ی هموار خواهد کرد. راه را برای تشکيل حزب لنين

انتشار اين دفتر به منظور بررسی  و  کمک رسانی به ساختن  حزب  
لنينی در ايران است. مطالعه و بحث در مورد اين دفتر به تمامی جوانان 

 سوسياليست  و مبارز  ضد سرمايه داری در ايران،  توصيه می شود.

 ۲٠۱۷  اکتبر  –مازيار رازی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


