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پيشگفتار
اي ن متن اديت شده و تنظيم شده بحثی است که در سه سخنرانی در انجمن مارکس لندن در سالھای  ٢٠٠١و  ٢٠٠٢ارائه شد
و فاي ل ھا ی صوتی آن از طريق سايت انجمن مارکس – حکمت ) (ww.marxhekmatsociety.comقابل دسترس است.
ھمين فايل ھا ھم بعالوه در يک سر سی د ی توسط انجمن مارکس لندن ،قبل از باال کشيدن اي ن انجمن توسط رھبری جديد
حزب کمونيست کارگری ايران ،ھم منتشر شده است .تز اصلی اين بحث نشان دادن تماي ز ميان بلشويسم و لنينيسم و ھمينطور
لنينيسم و منشويسم است.
انقالب  ١٩١٧روسيه و شکست بعدی آن واقعه ای بسيار مھم در تالش برای رھائی از چنگال استثمار و نظام سرمايه داری
است .اگر کمون پاريس در مقابل ناتوانی در تشخيص اھميت استقرار ديکتاتوری پرولتاريا شکست خورد ،انقالب روسيه در
دادن پاسخ سوسياليستی به مسئله سازمان دادن جامعه ،که بعد از دوره تثبيت حکومت در نيمه اول دھه  ٢٠قرن بيست در
مقابل کمونيست ھا قرار گرفت ،شکست خورد.
شکست کمون پاريس سر راست بود .بورژوازی به زور آن را درھم شکست و کموناردھا در غياب تشخيص اھميت سازمان
دھی دولت و اعمال قدرت سياسی مھمترين سالح خود را بدست نگرفتند .در روسيه شکست پيچيده تر است .لنينيسم تجربه
کمون پاريس را تمام و کمال بکار ميگيرد .اما بعد از پشت سر گذاشتن دوره ای که کمون در آن شکست خورد )يعنی دوره
تثبيت دولت و حکومت سوسياليستی( در مقابل چالش جديد يعن ی سازمان دھی اقتصاد سوسياليستی در جامعه فاقد پاسخ روشن
بود و درنتيجه سرنوشت جامعه روسيه را به پاسخ جنبش ديگری ،جنبش ناسيوناليسم مدرنيست و ترقی خواه روس ميسپارد.
استالين و حزب بلشويک پرچمداران اين جنبش ناسيوناليستی بودند .استالينيسم چيزی فراتر از تجديد نظر در عقايد
مارکسيستی يا زير پاگذاردن دمکراسی درون حزب يا درون جامعه است .عقايد استالينيستی بروز نياز به انطباق مارکسيسم
بر حرکت يک جنبش ديگر  ،ناسيوناليسم روس ،است .به اي ن معنی ھمانطور که در کمون پاريس کمونيسم مارکس،
مارکسيسم ،در مقابل امر سازماندھی قدرت دولتی نمايندگی نشد و از طريق ناتوانی ھا ی آنارشيسم به بورژوازی باخت ،در
مقابل صورت مسئله سازمان دھی اقتصاد سوسياليستی در روسيه ھم کمونيسم مارکس و لنين ،لنينسم نمايندگی نشد و انقالب
ما به ناسيوناليسم مدرنيست روس باخت.
اي ن توضي ح ،توضيحی است که توسط منصور حکمت فرموله شده است که در مقابل توضي ح راي ج قرار ميگيرد.
شاخه ھای مختلف تروتسکيست ھا اساسا با توسل به رد پروبلمامتيک خود ساخته "انقالب سوسياليستی در يک کشور" و
تاکيد بر اھميت انقالب جھانی ،ناتوانی در پاسخ گوئی به امر سازمان دادن سوسياليستی جامعه را تقديس و تئوريزه ميکنند.
مائوئيست ھا ،استالينيست ھا و چپ سنتی ،که اي ن شکست را با رويزيونيسم ،ارتداد و تغيير در عقايد توضيح ميدھند.
کمونيسم و مارکسيسم را درست مانند مذھب به يک سلسله احکام عقيدتی تبدي ل ميکنند و برا ی مقابله با روي زيونيسم جز يک
سيستم دائم کنترل ،تصفيه و انقالب ايدئولوژيک راھی در مقابل خود ندارند.
توضيح آنارکوسنديکاليستی شکست اين انقالب را به عدم اتکا به شوارھا و جايگزينی حکومت حزب بجای حکومت طبقه و
غيره منسوب ميکند که اساسا يک نقد دمکراتيک و نه سوسياليستی از اين انقالب است ،معلوم ني ست چرا دمکراسی زير پا
گذاشته شد؟ اگر شوراھا بودند چه سياستی را برا ی اقتصاد جامعه داشتند؟ اين سياست خودبخودی و از دل خاليق بيرون
ميزند؟
چپ سنتی امروز در جھان اما ملغمه ا ی از ھمه توضيحات است.
موضوع اين سلسله سخنرانی ھا در انجمن مارکس لندن تنھا باز کردن تزھای حکمت در مورد انقالب روسيه نبود ،بلکه
بعالوه پيش گذاشتن تز جديدی بود که بر طبق آن بلشويسم چيز ی جز منشويسم راديکاليزه شده نيست .آنچه در پروسه باسخ
گوئی به امر سازمان دان سوسياليستی جامعه در سال ھای  ١٩٢٠نمايندگی نشد لنينيسم بود.
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از زاويه اين تز ميتوان به عقب برگشت و کل تاري خ انقالب روسيه را بر پايه ای قابل فھم تر و قابل يادگيری تر و لذا قابل
اجتناب تر قرار داد .موضوع اي ن سخنرانی نشان دادن پايه ھا ی جنبشی ناسيوناليسم بلشويک ھا و منشويک ھا در مقابل
لنينيسم است .نشان ميدھد که چرا مرحله بندی کردن انقالب به انقالب سوسياليستی و دمکراتيک ،چه طرفدار انقالب
دمکراتيک باشيد و چه سوسياليستی ،در تقابل ھم ديدن "تزھای آوري ل" لني ن با بحث او در "دو تاکتيک سوسيال دمکراسی"...
و بحث دولت دمکراتيک کارگران و دھقانان ،تعريف لنينيسم با انضباط و ديسيپلين تشکيالتی ،با مسئله ملی و جنبش ضد
امپرياليستی و  ...نه تنھا ربطی به لنينيسم ندارد بلکه ھمان افق ناسيوناليستی را در اوضاع و متن جديد نمايندگی ميکنند.
اگر تروتسکيست ھا و طرفداران انقالب جھانی انجام انقالب سوسياليستی را به يک "معاد سوسياليستی" جھان ی و خارج از
کنترل انسان احاله ميدھند ،اگر مائويست ھا و چپ سنتی با توسل به رويزيونيسم ،چرخش به راست در عقايد و کال احاله
دادن دليل شکست انقالب اکتبر به حيطه تفکر ،مارکسيسم را به يک مذھب و حزب کمونيستی را به يک فرقه تبديل ميکنند که
گويا راه نجات را بايد در يک خلسه دائم ايدئولوژيک و يک انقالب مداوم ايدئولوژيک جستجو کرد ،اگر اينھا ھمه دنيا ی
بيرون و قدرت سياسی و سازمان جامعه را به بورژوازی وا ميگذارند و طبقه کارگر و کمونيست ھا را به جست و خيز و به
خود مشغولی در دھليزھای ايدئولوژيک مشغول ميدارند .نقد سوسيالسيتی منصور حکمت به اين تجربه و نقدی که در اين
سلسله سخنرانی ھا ارائه شده است ،توجه کمونيست ھا و طبقه کارگر را به سه محور معطوف ميکند :اول اينکه انقالب
سوسياليستی ممکن است ،دوم اينکه انجام اي ن انقالب به دخالت آگاھانه و تحزب يافته سياسی کمونيست ھا گره ميخورد و سوم
اينکه در مقابل ناتوانی ھای عملی انقالب اکتبر در پاسخ گوئی به سازمان دادن سوسياليستی جامعه راه حل و پاسخ قرار
ميدھد .کمونيست ھا و طبقه کارگر را به دنيای بيرون و به تغيير اين دنيا معطوف ميکند.
***
اي ن بحث ھا در حزب کمونيست کارگری ايران و در سرنوشت آن نقش داشت.
وقتی در توضيح تفاوت بلشويسم و لنينيسم در انجمن مارکس صحبت ميکردم و توضيح ميدادم که چرا بلشويسم خود
ناسيوناليسم مدرنيست روس است يکی از شرکت کنندگان پرسيد که آيا با اين توضي ح نبايد نتيجه گرفت که ميان کمونيسم
کارگری و حکمتيسم ھم ھمين اختالف وجود دارد؟ در آن جلسه از سوال کننده ،شايد به غلط ،خواھش کردم که فعال به اين
النه زنبور چوب فرو نکند اجازه بدھد که بحث ھا با ذھن باز تعقيب شود .اما واقعيت اي ن بود که ارزيابی من از موقعيت
کمونيسم کارگری و حکمتيسم ھم درست ھمي ن بود .اگر به محورھای بحث در اي ن سخنرانی ھا توجه کنيد ميبينيد که اتفاقا
ھمه موضوعاتی ھستند که محمل "تکفير" کورش مدرسی و حکمتيست ھا توسط بستر اصلی حزب کمونيست کارگری و
بويژه سيستم چپ سنتی و ناسيوناليستی حميد تقوائی قرار ميگيرد.
نظر خود منصور حکمت در اين بحث را در دخالتی که در سخنرانی دوم دارد ميتوان ديد .منصور حکمت بدون ابھام و بدون
اما و اگر در تاييد تزھای مطرح شده در اين سخنرانی اظھار نظر ميکند .در آن زمان اين سخنرانی با استقبال و گريه و
زاری و اشک شوق کسانی روبرو شد که امروز عليه ھمان تزھا به سنگر ناسيوناليسم مدرنيست اي رانی خيزيده اند و حزب
کمونيست کارگری ايران را به ھمان سرنوشت حزب بلشويک دچار کردند.
در جای ديگری نظرم در مورد تجربه حزب کمونيست کارگر ی ايران را مفصل تر توضي ح داده ام؛ اما ھرکس که به اين
سخنرانی ھا مراجعه کند و مواضع امروز رھبری جديد حزب کمونيست کارگری ايران نگاه بياندازد ،متوجه خواھد شد که
ريشه ھای اختالفات درونی حزب کمونيست کارگری چيزی عميقتر از خواب نما شدن انقالبی حميد تقوائ ی و يا "چرخش به
راست" کورش مدرسی يا حکمتيست ھا است.
دو جنبش در مقابل ھم ايستاده اند .جدال ما با اينھا جدال با بلشويک ھا ،با توده ای ھا ،با اکثريتی ھا ی انقالب آينده ايران
است .اگر چيز ی از انقالب روسيه و تجربه حزب کمونيست کارگری در اين رابطه بايد فھميد اين است که بايد به مقابله تمام
عيار با اي ن جنبش رفت .به اين اعتبار به نظر من بحث ھای مطرح شده در اي ن سخنرانی برا ی اجتناب از شکست ديگری در
انقالبی که در ايران در راه است برای کمونيست ھا نقش تعيين کننده دارد.
بدون يک خود آگاھی نسبت به اھداف جنبش سوسيالسيتی و بدون يک تعرض فکر ی و تئوريک به ناسيوناليسم چپ مدرنيست
ايران نميتوان طبقه کارگر و کمونيست ھا را در مقابل يک شکست ديگر واکسينه کرد .اين بحث عالوه بر بلشويسم و
منشويسم ،بخش ھائی از آناتوم ی تفکر ناسيوناليسم مدرنيست چپ در ايران ھم ھست.
***
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در آخر اي ن بخش بنا به خواست تعداد زيادی از کسانی که در سخنرانی شرکت داشتند ،دو سند به عنوان ضميمه اضافه شده
است .يک ليست مختصر مطالعاتی و پاره ای از يادداشت ھای سخنران در مورد رزا لوگزامبرگ .به اميد اينکه مفيد واقع
شود.
کورش مدرسی
دسامبر ٢٠٠۴
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فصل  - ١مبانی بحث

 - ١مقدمه
بحث در مورد انقالب روسيه از  ١٩١٧تا  ١٩٢٧است .اما ناچاريم بدواً مقدماتی را بپوشانيم .در اين مقدمات بايد با کاراکتر
ھايی که در انقالب روسيه شرکت کردند آشنا شويم .منظورم از کاراکتر ،فقط اشخاص نيست .اين عنوان ھمچنين احزاب و
سنت ھای سياسی را شامل ميشود .در نتيجه بايد با تاريخی که اي ن احزاب و سنت ھا در آن بار آمده اند و يا در مقابل ھم طی
کرده اند ھم آشنا شد .اگر اي ن تاريخ و اين کاراکتر ھا را نشناسيم انقالب روسيه و بويژه انقالب اکتبر و خود قيام اکتبر معن ی
درستی پيدا نمي کند.
در نتيجه بحث دو قسمت دارد :سخنرانی اول که تا قيام اکتبر  ١٩١٧را شامل ميشود در بحث امروز به آن ميپردازيم ) (١و
سخنرانی دوم ،که احتماال در ماه سپتامبر برگزار ميشود ،از تصرف قدرت سياسی توسط بلشويک ھا در اکتبر  ١٩١٧تا
 ١٩٢٧را دربر ميگيرد .سال  ١٩٢٧مقطعی است که ،به اعتقاد من ،مسير آينده جامعه روسيه تعيي ن تکليف نھايی ميشود و به
اي ن اعتبار انقالب سوسياليستی در مقابل وظايفی که در مقابل خود داشت شکست ميخورد .طی اين دوره )يعنی  ١٩١٧تا
 ( ١٩٢٧کمونيست ھا با مسائل جديدی روبرو ميشوند که پيش از آن بعنوان مسائل بالفصل مطرح نبوده است .اي ن مسائل
طبيعتا ً در متن داده ھای آن زمان پاسخ ميگيرد اما در ھر حال مسائل جديد ھستند ،مسائلی مانند چگونگی اداره جامعه
سوسياليستی ،چگونگی سازمان دادن اقتصاد و غيره که به آنھا خواھيم پرداخت.
اما جلسه امروز اساسا معطوف به شناساندن کاراکتر ھای اي ن انقالب و تاري خ شان ،به ھمان معنی که اشاره کردم تا قدرت
گيری بلشويک ھا ،انقالب اکتبر  ١٩١٧است.

 – ٢جزييات و منابع
تصميم در مورد اينکه در بحث امروز چه موضوعاتی را بايد پوشاند کار ساده ای نيست .گرچه ھدف اي ن بحث نه وقايع
نگاری بلکه ارائه يک بحث تحليل ی است اما بايد به وقايع برگشت تا تحليل را مستدل کرد .اما چقدر بايد به اي ن وقايع برگشت
برای من کامال روشن نيست .در ميان مخاطبين اي ن بحث ،چه آنھايی که امروز اينجا نشسته اند و چه کسانی که بعدا به آن
مراجعه ميکنند ،کسانی ھستند که وقايع را ميدانند و عالقه دارند که بحث بيشر جنبه تحليلی داشته باشد .و البته کسانی ھم
ھستند که با تاري خ انقالب روسيه يا آشنا نيستند و يا آشنايی شان از طريق ادبيات اردوگاھی نظير "تاريخ مختصر حزب
کمونيست شوروی )بلشويک(") (٢يا نوشته ھای بعد ی "اپوزيسيون چپ" می آيد که ھر دو نا دقي ق ،غير واقعی ،مغشوش و
غالبا مخدوش است.
در نتيجه در اي ن سخنرانی ھا بايد بحث را طوری باالنس کنم که برای شنونده آشنا با تاريخ خسته کننده و برا ی شنونده نا آشنا
تر غير قابل دنبال کردن نباشد .خواھشم از کسانی که اي ن تاريخ را ميدانند اي ن است که صبور باشند تا بتوانيم حتی المقدور
ھمه با ھم از يک سطح واحد از حداقل اطالعات الزمه حرکت کنيم .البته مشکل وقت را ھم داريم .بحث ما در مورد يک
انقالب است .انقالبی با ھزار و يک پيچيدگی ،ھزار و يک شخصيت و ھزار و يک اتفاق که ھر کدام ميتوانند موضوع يک
سخنرانی مستقل باشند .کمبود وقت ھم فاکتوری است که بحث را فشرده ميکند و مجبوريم از بسياری از اين پيچيدگ ی ھا،
شخصيت ھا و يا اتفاقات به نفع مسائل اساسی صرف نظر کنيم .در مورد منابع برای مطالعه ،در آگھی برگزاری اي ن جلسه،
مرور بخشی از ادبيات موجود را توصيه کرده بوديم و به اصطالح يک ليست مطالعه پيشنھاد کرده بوديم)  .(٣اين منابع
اساسا نوشته ھای لني ن ،تروتسکی و چند کتاب تاريخ است که در اين زمينه نوشته شده است.

7

سخنرانی اول

انقالب روسيه  ١٩١٧تا ١٩٢٧

يک منبع مھم ما يک نوشته از منصور حکمت است که من به کرات به آن بر ميگردم .اين نوشته مقاله ای در مورد
مارکسيسم و پراتيک انقالبی) (۴است که اساسا متد مورد استفاده من در اين بحث را بيان ميکند.
مطالعه نوشته ھای لني ن ،تروتسکی و ساير شخصيت ھای اي ن انقالب بسيار آموزنده است ،به شرطی که با آنھا مانند کتاب
مقدس برخورد نکنيم .به اين نوشته ھا بايد بعنوان جدل انسانھای زنده که با مسائل مشخصی روبرو شدند و سعی ميکردند
برای معضالت معينی راه حل پيش پا بگذارند برخورد کرد .در نتيجه ،حت ی برای درک اين نوشته ھا ،بايد اين معضالت را
شناخت و برای اي ن کار بايد به کتابھای تاري خ مراجعه کرد.
"تاريخ روسيه شوروی " اثر ای اچ کار)  (۵نوشته بسيار ارزشمندی است که مطالعه سه جلد او ل آن ،که به فارسی ھم
ترجمه شده است ،بسيار مفيد است .اي ن کتاب البته جلدھای ديگر ی دارد که به تفصيل به رويدادھا و مسائل روسيه بعد از
انقالب ميپردازد که خواندن آنھا ھم بسيار مفيد است.
يک مرجع ديگر "تاري خ انقالب روسيه" نوشته تروتسکی ) (۶است .اين کتاب ،نوشته ای بسيار شيوا است که خواننده را با
فضا ی انقالب روسيه آشنا ميکند .کس ی که ميخواھد تاريخ انقالب روسيه را بشناسد بايد حتما اين کتاب را بخواند .بدون
خواندن کتاب ھايی نظير کتاب تروتسکی ،انقالب روسيه يک پديده خشک ،بيجان و بدون روح انسانی به نظر ميرسد.
تروتسکی بسيار زيبا و دقيق فضای انقالبی و احساس و عمل انسانھای واقع ی در اين فضای انقالبی را منعکس ميکند و نشان
ميدھد که چگونه فضای انقالبی از ھر انسان معمولی يک قھرمان و يک انسان راستي ن ميسازد .تروتسکی با قلم شيوا و بسيار
با وجدان به اين رويداد ھا برخورد ميکند و تا آنجا که به نقش خودش در اي ن انقالب برميگردد ،به اعتقاد من ،بسيار فروتنانه
به نقش خود برخورد ميکند که البته چني ن برخورد ھايی خصلت نمای شخصيت تروتسکی نيست .در اين کتاب تروتسکی
نقش خودش را کمتر از آنچه که در واقعيت بوده است منعکس ميکند .تروتسکی شخصيت بسيار بارزی در انقالب روسيه
است و به اعتقاد من بعد از لنين برجسته ترين شخصيت حزب بلشويک بعد از  ١٩١٧است .عالوه بر قتل او به دستور
استالين ،تروتسکی از نظر سياسی و تاريخی بشدت مورد بی عدالتی قرار گرفته است .نقد کسی که اينھمه مورد بی عدالت ی
معوج نشان داده شده ساده نيست .سعی ميکنيم در اين بحث نسبت به تروتسکی ،و ھمه شخصيت ھا ی اين
قرار گرفته و ّ
تاريخ ،منصف بمانيم.
نوشته ھای لنين گويا تري ن نوشته ھای آن دوران است که خواندن آنھا برای کسی که عالقمند به آشنايی با اين تاري خ است،
ضروری است .کتاب بسيار مفيد ديگر بيوگرافی تروتسکی نوشته ايزاک دويچر ،در سه جلد ،است .عنوان جلد اول "پيامبر
مسلح" ) (٧است .دويچر عنوان کتاب را از ماکياولی گرفته است که جايی ميگويد "پيامبران مسلح پيروز شدند و پيامبران
غير مسلح به فنا رفتند") (٨جلد دوم کتاب عنوان "پيامبر خلع سالح شده")  (٩را دارد و تيتر جلد سوم "پيامبر مطرود")(١٠
است .اين سه جلد کتاب بسيار ارزشمند ھستند .ايزاک دويچر البته سمپاتی عميقی به تروتسکی دارد اما در ھمان حال در اي ن
کتاب ھا سعی کرده است که تروتسکی را با يک وجدان آکادميک مطالعه کند .دويچر خود ھمان متد تروتسکی را دارد و از
اي ن رو در توضي ح علل رويدادھا دچار ارزيابی ھای اشتباه ميشود .با اي ن وجود اي ن سه جلد کتاب ،کتابھای بسيار ارزشمندی
ھستند که خواندن آنھا را توصيه ميکنم.
کتاب "تاريخ مختصر حزب کمونيست شورو ی )بلشويک(" ھم که گفته ميشود نوشته استالين است کتاب مفيدی است .نه از
اي ن نظر که اطالعات درستی را بدست ميدھد .بلکه از اي ن نظر که جعل تاريخ و قلب متد ماترياليستی مارکس چگونه ميتواند
واقعيات را وارونه تصوير کند ،چگونه مارکسيسم و تاريخ جامعه به يک مذھب تبدي ل ميشود روشی که در چپ سنتی ريشه
عميقی دارد .در اين تاريخ طبقه کارگر ھميشه آماده در صحنه است ،بلشويک ھا بقول استالين از روز اول "از سرشت
خاصی" ھستند که از اول تا آخر ميدانند چکار ميکنند .تاري خ يک سير از پيش داده ّ
مقدر است که انسانھا در آن مطابق قوانين
از پيش داده منش و سياست ثابتی دارند .يک تصوير غير واقعی و ايستا از طبقه کارگر ،از بلشويک ھا ،از من شويک ھا،
شخصيت ھا ی مختلف و ا ز سير رويدادھا را بدست ميدھد.
به ھر صورت ،مجموعه اين منابع ميتواند سرنخ بسياری از رويدادھا ی انقالب روسيه را به دست عالقمندان بدھد.

 - ٣تاريخ  ،وقايع نگاری و حقيقت
واضح است که تاري خ ،تاريخ اجتماعی ،تاريخ کشمکش زنده ،تاريخ کشمکش بر سر آنچه که بايد اتفاق بيفتد است .تاري خ يک
انقالب ،بويژه ،تاريخ جدال اجتماعی در حاد تري ن شکل آن است .تاريخ انقالب تاريخ انشقاق است .تاريخ ھمدلی و ھم کيشی
نيست ،تاريخ جدا شدن انسانھا و قرار گرفتن شان در مقابل يکديگر است .تاريخ يک انقالب ،تاريخ جدا شدن بخشھای مختلف
جامعه از ھم و تاري خ مبارزه طبقاتی در شخصيت يافته ترين و شخصی ترين شکل آن است .اما از ھمه مھمتر تاريخ بطور
کلی ،و تاري خ انقالب بطور اخص ،يک پديده پيوسته است .ھر سير و رويدادی از جايی خلق الساعه و خودبخود شروع
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نميشود و در جايی ھم "قيچی" نميشود .تاري خ جامعه عرصه جدال افکار نيست .عرصه رودررويی سنت ھا و افق ھای
سياسی و اجتماعی است که افکار متناظر با خود را ايجاب ميکنند .بعدا به اھميت اين تاکيد بر خواھيم گشت و نشان خواھيم
داد که چگونه چپ سنتی و راست آکادميک ھر دو تاري خ را به محل عروج و افول و نبرد ايده ھا و افکار و عقايد تنزل
ميدھند و تاريخ ،تاريخ قھرمانان مومن و کفار و مرتدي ن است.
به ھر صورت ،تاريخ دنيای معاصر يک تاري خ پيوسته سنت ھا ی اجتماعی و سياسی – طبقاتی پيوسته ھستند و تاري خ نويس
چه اعالم کند و چه اعالم نکند خود يکی از عناصر اي ن تاريخ است .در يک طرف اي ن تاريخ ايستاده است ،و از حقيقت را از
زاويه شخصيت و گرايش "باب طبع" خود ميبيند.
ميگويند تاري خ نگار ابژکتيو کسی است که در ھنگام قيام باالی يک ديوار برود و رويدادھا را "از آن باال" نگاه و ثبت کند.
اي ن تصوير کاذب است .در جامعه و بخصوص در يک انقالب ديواری وجود ندارد که کسی باالی آن بايستد .در چنين
موقعيتی ھمه در اين يا آن طرف "ديوار" دعوا ھا و آرمان ھا ی اجتماعی قرار ميگيرند .ھمه ما شخصيت ھای اين تاريخ
پيوسته جھان معاصر ھستيم و از اين رويدادھا جدا نيستيم در چگونگی ثبت و در نوع روايت اين تاري خ ذی نفع ھستيم.
بحث امروز ما ھم از اين قاعده مستثنی نيست .من ھم در اي ن بحث خود را متعلق به يکی از سنت ھا و يکی آرمان ھايی
ميدانم که در انقالب روسيه درگير بوده ،به يکی از طرف ھای کشمکشی که در آن انقالب در حال حل و فصل بود ميدانم.
بعالوه خودم را متعلق به سنت تحليلی ميدانم که در پايه ای تري ن سطح نام آن را پراتيک انقالبی يا لنينيسم گذاشته ايم .اين
سنت به شکل بسيار منسجم و گويايی توسط منصور حکمت تبيين شده است .من ھم خود را متعلق به اين سنت ميدانم و در
اي ن چارچوب بحث را ارائه ميکنم.
اما ،آيا تعلق به اي ن سنت بدي ن معنی است که فرد ابژکتيو بودن و وجدان آکادميک و علمی خود را کنار ميگذارد؟ به نظر من
پاسخ منفی است .فرد ميتواند واقعيات را بگويد و واقعياتی که خود مھم ميداند را جلو بکشد و خواننده يا شنونده بحث ميتواند
با آن موافق يا مخالف باشد .اما متد لنين و ماترياليسم انقالبی مارکس کمک ميکند که از ميان تمام عواملی که در تحوالت
اجتماعی نقش دارند پايه ای ترين عوامل تشخيص داده شوند .در اين زمينه شما را به مطالعه يا مرور "مارکسيسم و پراتيک
انقالبی" از منصور حکمت)" ،(١١تزھای در باره فويرباخ" از مارکس) (١٢و "ايدئولوژی آلمانی" از مارکس و انگلس
) (١٣رجوع ميدھم .بحث اساسا بر سر نقش اراده و پراتيک انسان است که مارکس آن را حلقه رابط عينيت و ذھنيت ميداند.
اي ن اساس لنينيسم است) .(١۴بعدا به اي ن بحث مفصل تر اشاره خواھيم کرد که اساس تفاوت لنين با بلشويک ھا و منشويک ھا
ھر دو به درجه زيادی در ھمين بحث نھفته است .لني ن خود اختالفش با منشويک ھا را در پايه ای ترين سطح به تزھای
فويرباخ و بحث ماترياليسم پراتيک تعميم ميدھد) .(١۵که بعدا به اي ن مسئله بر ميگرديم.

 - ٤طبقات ،احزاب سياسی و جنبش ھای اجتماعی
در اين بحث ما مکرر به احزاب سياسی ،به طبقات و به سنت ھا ،جنبش ھا و گرايشھای اجتماعی و سياسی اشاره ميکنيم .از
اي ن مفاھيم ،چه در ادبيات سياسی و چه در اذھان عمومی ،تعاريف متفاوتی وجود دارد که غالبا با آنچه در اينجا مد نظر است
تفاوت دارد .در بحث امروز البته امکان بدست دادن تعريف جامع و مانعی از اين مفاھيم نيست .اما برای مفھوم کردن بحث
مجبورم بطور مختصر چارچوب عمومی معنی بکار برده شده در اي ن بحث را توضيح بدھم .برا ی تفصي ل ميتوانيد به کتاب
ايدئولوژی آلمانی و ھمينطور "تفاوت ھا ی ما"" ،سمينارھای کمونيسم کارگری" و مقدمه کتاب سياست سازماندھی ما در
کردستان نوشته منصور حکمت مراجعه کنيد.
بعنوان مارکسيست ھمه ما بر اي ن باور ھستيم که جامعه ،جامعه ای طبقاتی است و تاريخ ،تاريخ مبارزه طبقاتی .اما در
مبارزه طبقاتی ،طبقات به اصطالح لخت و مستقيم در مقابل ھم قرار نمی گيرند .طبقات اساسا از کانال جنبش ھا ی اجتماعی
و سياسی با بخش ھای مختلف طبقه خود و يا طبقات روبرو ميشوند .انسانھا را افق ھا و جنبش ھا ی اجتماعی و سياسی به
حرکت در می آورد که با مفروض گرفتن اين يا آن شکل مناسبات اجتماعی مضمون طبقاتی خود را نشان ميدھند .در جامعه
جنبش ھا افق ھا ،سنت ھای اجتماعی ،سياسی و فرھنگی متعددی شکل ميگيرد .اي ن سنت ھا ھر يک برای دخالت در
سياست ،احزاب سياسی و نھادھای سياسی و اجتماعی متناظر با خود را ايجاب ميکنند .اين احزاب ،تشکل ھا و نھادھا و
سنت ھا ھستند که در مقابل ھم قرار ميگيرند.
نقطه شروع ما در اين متد مارکسيستی اي ن است که انسانھا تالش ميکنند زندگيشان را بھبود ببخشند .ميکوشند که آنچه که در
مقابل رشد شان قرار گرفته است را در ھم بشکنند و زندگی شاد تر ،مرفه تر و پربار تر ،آزادتر و توام با تعالی فيزيکی و
معنوی بيشتری را داشته باشند .در پاسخ به اين نياز است که راه حل ھا ي عنی افق ھای اجتماعی عمومی تری در مقابل جامعه
قرار ميگيرد .جامعه طبقاتی است اما ھيچ طبقه ا ی تنھا طبقه خود را مورد خطاب قرار نميدھد .کل جامعه را مد نظر دارد و
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مورد خطاب قرار ميدھد و راه حل ھای خود را در قالب راه حل مسائل انسانھای دنيای معاصر خود مطرح ميکند .اي ن افق
ھا که در مقابل جامعه )و نه تنھا يک طبقه ( قرار داده ميشود خصلت و مضمون طبقات ی دارند .اين راه حل ھا ،اين افق ھا،
در نھايت بر اساس مفروض گرفتن اي ن يا آن رابطه طبقات ی خاص استوار اند .راه حل ھايی که در مقابل جامعه قرار داده
ميشود درنھايت طبقاتی ھستند.
مثال در جامعه معاصر ما با فاشيسم ،دمکراسی ،ليبراليسم و رفرميسم روبرو ميشويم که عليرغم ھمه تفاوت ھا افق ھا و سنت
ھايی ھستند که نظم سرمايه دارانه جامعه ،وجود کار مزدی ،سود ،بازار و پول ،را مفروض ميگيرند .اين افق ھا يک سامان
اقتصاد ی خاص ،ي عنی وجود کار مزدی ،را بعنوان مبنا پذيرفته اند و درست به اين دليل سرمايه دارانه ھستند .ھي چ درجه ا ی
از اتکا بر دولت رفاه يا اختناق ،ھي چ درجه ا ی از تعديل ثروت و يا اليگارشی مالی مضمون طبقاتی اين سنت ھا را تغيير
نميدھد .مھمتر اينکه بايد توجه داشت که جدال اي ن سنت ھا در جامعه ساختگی نيست .کامال حقيق ی است .سنت ھای مختلف
متعلق به يک طبقه به کرات در جامعه در مقابل ھم قرار ميگيرند و وارد جدال مرگ و زندگی با ھم ميشوند.
وقتی به مضمون طبقاتی يک سنت يا حزب يا راه حل اشاره ميکنيم منظور اي ن نيست که اي ن سنت منفعت اقتصادی آنی اين يا
آن طبقه يا اي ن يا آن بخش از طبقه را منعکس ميکند ،بلکه منظور اين است که در نھايت افقی را در مقابل جامعه قرار ميدھد
که در طوالنی مدت و در اساس افق و يا سنت اين يا آن طبقه را در خود مستتر دارد.
در اينجا است که رابطه سياست و اقتصاد از مجاری بسيار متنوع و مختلفی رد ميشود که در بسياری از اوقات گمراه کننده
ھستند .مسئله اين است که طبقات فقط در مورد مالکيت اظھار نظر نميکنند ،در باره کل مسائل جامعه خود افق خاصی را
قرار ميدھند .تنھا با اين شيوه ميشود فھميد که چرا يک طبقه )مثال بورژوازی( چندين حزب دارد ،چرا اين احزاب حتی عليه
ھم دست به اسلحه ميبرند .تنھا با اي ن شيوه ميشود توضي ح داد که چرا مثال برنامه اقتصاد ی "نپ") (١۶در دوره لني ن که بر
اساس دادن حق سود بری دھقانان و رشد سرمايه داری استوار است در آن زمان يک سياست پرولتر ی است و ملی کردن
صنايع در کشورھای جھان سوم و "سوسياليسم" نوع روسی و چينی يک اقدام بورژوايی.
کمونيسم اردو گاھی و چپ سنتی برخوردی بسيار مکانيکی به جامعه و طبقات دارد تصور ميکنند که طبقات مستقيما وارد
سياست ميشوند و احزاب نماينده اليه ھای مختلف يک طبقه ھستند .اما از آنجا که تعداد احزاب سياسی به شدت از تعداد
طبقات موجود در جامعه بيشتر است ،اين سنت ھا ی فکری مرتب طبقه يا اليه جديد از يک طبقه را "کشف" ميکنند.
بورژوازی بازار ،سودا گر) ،(١٧خرده بورژوازی مرفه ،مرفه سنتی ،مرفه جديد ،توليد کننده شکالت و توليد کننده اسلحه و
 ...در تحليل اي ن جريانات برا ی تحليل جامعه به يک جدول طبقاتی شبيه به جدول تناوبی عناصر شيميايی )جدول مندليف (
ميرسند که از يک طرف ساده و شير يا خطی است و از طرف ديگر با ايجاد اغتشاش فکری ميتوانند يک جنبش بورژوايی
را کارگری و يا يک حرکت کارگری را بورژوايی قلمداد نمايند .خود اين روش را ھم بايد در متن جنش ھا اجتماعی له و
عليه وضع موجود فھميد.
وقتی با متد مارکس به احزاب سياسی نگاه ميکنيد قبل از ھر چيز بايد به سنت ،آرمان و افق اجتماعی آنھا و به معنی طبقاتی
اي ن افق ،سنت و آرمان در يک برھه از تاري خ نگاه کنيد و نه به رابطه مستقيم حزب با يک طبقه يا يک اليه از يک طبقه و يا
ترکيب طبقاتی اعضای آن.
وقتی با اي ن متد به تاري خ نگاه ميکنيد متوجه ميشويد که چرا يک حزب بوجود می آيد و چرا رشد ميکند و يا چرا رشد نميکند.
چرا احزاب مادر ميمانند و احزاب ديگر از ميان ميروند؟ چرا در ايران جبھه ملی و حزب توده عليرغم ھمه خراب کاری
ھای شان ميمانند و سازمانی مانند پيکار از ميان ميرود؟ دلي ل اين "بقا" ھوشيار تر بودن يا انقالبی تر بودن حزب توده و
جبھه ملی ني ست .اگر اين فاکتور ھا ھم در ميان بود ميبايست قضيه به عکس ميبود .واقعيت اين است که مکانيسم پايدار تری
در پشت احزاب سياسی عمل ميکنند .مھمترين اين مکانيسم ھا فاکتور سنت و جنبش اجتماعی  -سياسی است.
کتاب ھای جامعه شناسی و يا علوم سياسی که امروز در دانشگاه ھا درس ميدھند عروج و افول احزاب را ي ا
توتولوژيک) ،(١٨با اجزا خود صورت مسئله ،توضيح ميدھند و يا دنيای سياست را تماما يک قمارخانه تصوير ميکنند که
بعضی از احزاب از روی شانس قرعه به نامشان در می آيد و رشد ميکنند و بعضی شانسی از ميان ميروند.
کسانی که عالقمند اند که بيشتر در مورد اي ن بحث بدانند را بايد به منابع ديگری از جمله "ايدئولوژی آلمانی" نوشته مارکس
و انگلس" ،مبارزه طبقاتی و احزاب سياسی")" ،(١٩سمينارھای کمونيسم کارگری")" ،(٢٠جمعبند ی تجربه شورو ی")(٢١
از منصور حکمت و " حزب کمونيست کارگر ی عراق ،مصاف ھا و چشماندازھا") (٢٢نوشته کورش مدرسی و رحمان
حسي ن زاد مراجعه کنند .از اين ميان بخصوص مطالعه نوشته "درباره فعاليت حزب در کردستان")  (٢٣از منصور حکمت
که احزاب سياسی و مبارزه طبقاتی يک فصل آنست را توصيه ميکنيم .در نتيجه در بحث مربوط به انقالب روسيه ما قبل از
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ھر چيز به سنت ھا و افق ھای سياسی و اجتماعی نگاه ميکنيم .بر متن اين افق ھا و سنت ھا است که احزاب و شخصيت
ھارا توضيح ميدھيم .بر اين اساس نشان خواھيم داد که چگونه منشويسم و بلشويسم دو جناح مختلف يک جنبش واحد ،جنبش
ناسيوناليستی روس ،ھستند .و چگونه لني ن از آنھا متمايز ميشود و در مقاطع حساس )مثال در  (١٩١٧در مقابل ھر دو قرار
ميگيرد و با حذف فاکتور لنينيسم از صحنه )بعد از مرگ لنين( جامعه روسيه عرصه بال منازع افق ناسيوناليسمی ميشود که
استالين پرچم آن را بر ميدارد و تقريبا کل منشويسم و بلشويسم را پشت سر خود بسي ج ميکند .و نشان خواھيم داد که چرا بر
اي ن اساس ميتوان متوجه شد که تروتسکی ،با ھر درجه مخالفت با استالي ن و سياست ھای آن دوره ،کماکان در چارچوب
عمومی نظامی است که در روسيه حاکم است و استالي ن نمايندگی بستر اصلی آن را برعھده دارد.

 - ٥چرا انقالب روسيه؟
چرا اصوال بايد در باره انقالب روسيه بحث کرد؟ بويژه بعد از سقوط بلوک شرق بررسی اين انقالب چه اھميتی دارد؟
فکر ميکنم بررسی اين انقالب به داليل مختلفی مھم است:
اوال – انقالب روسيه مھمترين اتفاق قرن بيستم است .اين انقالب مھمتري ن اتفاق قرن است نه به اين دلي ل که ما موافق آن
ھستيم ،بلکه به اين دليل که تعداد کسانی که تحت تاثير اي ن انقالب ي ا پيامدھای آن قرار گرفتند بسيار عظيم است .ھيچ پديده ای
در قرن بيست اينھمه جوامع انسان ی را تحت تاثير خود قرار نداده است .کل جمعيت روسيه ،اروپای شرقی ،کشورھای
مستعمره ،جنبش ھا ی ناسيوناليستی و استقالل طلبانه "جھان سوم" ،جنبش کارگری ،جنبش رھايی زن ،جنبش ھا و مکاتب
فلسفی ،فکر ی و ھنری قرن بيست ،سياست بين المللی در قرن بيست و پديده جنگ سرد و غيره ھمه مستقيم يا غير مستقيم از
نتايج تبعی آن بودند و يا عميقا تحت تاثير آن قرار گرفتند .ھيچ رويدادی در قرن بيست مردم را در اين ابعاد تحت تاثير خود
قرار نداده است .مستقل از درجه موافقت يا مخالفت ما با اي ن انقالب و اينکه کجا شکست خورد ،بطور ابژکتيو اي ن رويداد و
نتايج آن جھان ما را بيش از ھر رويداد اجتماعی ديگر ی تحت تاثير خود قرار داده است .حتی مسيحيت انسانھا را در اين
ابعاد تحت تاثير قرار نداده است.
به ھمين دليل ھم در باره اين انقالب وسيعا اظھار نظر شده است .ميلي ون ھا کتاب و مقاله و ميليونھا ساعت برنامه راديويی و
فيلم و برنامه تلويزيونی و کتاب درسی در باره آن نوشته شده است.
ثانيا –انقالب روسيه بخشی از تاري خ ماست .در ابتدای اين بحث اشاره کردم که به عنوان کسی که خودش را متعلق به اي ن
تاريخ ،يکی از جبھه ھای اين جدال عظيم ،ميداند وارد بحث ميشوم .برای کسی که مي خواھد عليه نظم موجود برخيزد باي د
بداند که سنت اش در اين انقالب چه کار کرد؟ کجا جلو آمد و کجا نتوانست جلو بيايد؟ و کجا به سنت ھای ديگر باخت؟
امروز و فردا در مقابل چه مسائلی قرار ميگيرد؟ و اگر بخواھد اين سنت را ادامه دھد چه بايد بکند؟ ما بايد الاقل بدانيم تا کجا
آمديم و کجا شکست خورديم .انقالب ما بعد از انقالب کبير فرانسه  ،انقالبات  ١٩۴٨و کمون پاريس اتفاق می افتد و آرمان
رھايی و برابر ی انسان در مرکز آن قرار دارد .ھمه اين انقالبات ،انقالبات دنيای مدرن ھستند که ،مستقل از اينکه برابری را
چگونه تعريف ميکنند ،آينده را در برابری انسان ھا جستجو ميکنند.
بسياری از ايده ھای انقالب اکتبر از انقالب فرانسه نشات ميگيرد و در بسيار ی از موارد اين ايده ھا پيش تر برده ميشود .اين
ھم نقطه قدرت و ھم نقطه ضعف انقالب روسيه است .نقطه قدرت آن است زيرا انقالب اکتبر ،به تبع مفاھيم داده انقالب
فرانسه ) که اولي ن انقالبی بود که در عصر جديد بطور کامل کل نظام سياسی و اجتماعی را سرنگون ساخت( اقدام به
سرنگونی کامل نظام کرد .انقالب فرانسه آزادی و برابری را بعنوان حقوق اساسی انسان اعالم کرد و ھمانطور که ميرابو،
خطيب مشھور اي ن انقالب ،ميگويد انقالب بيش از آنکه ناشی از ايده آزادی خواھانه يا دمکراسی طلبانه باشد ناشی از آرمان
برابری طلبانه بود .انقالب روسيه درست مانند انقالب فرانسه آرمان اش را در آينده جستجو ميکند نه در گذشته .بدنبال احيا ی
دنيای خوب قديم نبود ،ميخواست دنيای جديدی را خلق کند .انقالب روسيه اولي ن انقالبی در تاري خ است که متعھد به تامي ن
عدالت از طريق کنترل اقتصاد بعد از تصرف قدرت سياسی ميشود.
به عنوان نقطه ضعف رابطه دو انقالب بايد گفت انقالب روسيه در چارچوب پاره ای از مفاھيم و افق ھای داده ھای انقالب
فرانسه محبوس ماند .در تفکر انقالب فرانسه قدرت توليد و قابليت ازدياد نعمات مادی )رشد نيروھای مولد( پک مفھوم
محوری است که به سرعت بر آرمان برابری تقدم ميگيرد .ھم گرايی آرمان خواھی برابر ی طلبانه با نياز بورژوازی،
بعنوان پک طبقه ،محور انقالب فرانسه است .اين انطباق ھمچنان در حزب بلشويک محور حاکم بر افق انقالب روسيه باقی
ميماند .بخصوص بعد از مرگ لنين و در مقابل مسئله باز ساختمان اقتصادی جامعه بعد از  ١٩٢١افق رشد نيروھای مولده
است که دست باال را پيدا مي کند و دست آخر سر انجام اين تجربه را رقم ميزند .اما در تمايز از انقالب فرانسه ،انقالب روسيه
تحت تاثير فلسفه دخالت گر و تغيير دھنده مارکس ،که لنين بزرگترين متفکر و پراتيسين آن است ،قرار دارد .انقالب اکتبر
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اولين انقالب بزرگ در تاري خ است که آگاھانه و از قبل ،نقشه ريزی ميشود و به اجرا در ميايد .انقالب اکتبر  ١٩١٧روسيه
انقالبی بود که آگاھانه ميخواست انقالب فرانسه را تکرار کند .به پک معنا اي ن انقالب ھم مانند انقالب فرانسه انقالب
روشنفکران بود .اما انقالب روشنفکرانی بود که تنھا گذشته را ترک نميکردند ،بلکه برا ی آينده نقشه داشتند .عنصر
خودآگاھی يا تصميم آگاھانه برای تغيير واقعيت – آنچه به آن پراتيسيسم انقالبی لني ن می گوييم -در تاري خ معاصر و در سنت
ما جايگاه محوری دارد.
بسياری در چپ ميگويند جھش از مارکس به لني ن ،جھش از مارکس به ژاکوبنيسم است .اما چنين نيست .در متن اوضاع آن
دوره لنين به لحاظ متد و فلسفه سياسی بازگشت به مارکس است.
ثالثا – در مورد اين تاريخ اظھار نظر ھا ی بشدت متفاوتی شده و ميشود که بر جنبش ما تاثيرات بسياری برجای گذاشته و در
بسياری از اوقات داده فکر ی متفکري ن و کانون ھای فکری جنبش ما شده است .مثال ميگويند قيام بلشويک ھا کودتا بود،
ميگويند استالين ادامه لني ن است در نتيجه بايد ھمراه استالين ،لنين را ھم کنار گذاشت و غيره .اين بستر اصلی نقد تجربه
انقالب سوسياليستی در روسيه است .اي ن بينش پايه نقد دمکراتيک از تجربه شورو ی ھم ھست که راديکال ترين چپ ھا ھنوز
در چارچوب آن دست و پا ميزنند .تروتسکی فرموله کننده اصلی آن نقد است .در اين نقد دليل شکست انقالب روسيه در اين
سم در "يک کشور" و
مکتب فقدان آزادی ،ديکتاتوری حزب ،نشستن حزب بجا ی طبقه ،استبداد ،عدم امکان ساختمان سوسيالي ِ
سم را تئوريزه
ي
ال
ي
سوس
غيره مطرح ميشود که بعدا به آنھا خواھيم پرداخت .اين نقد ب ی جوابی طبقه کارگر به مسئله ساختمان
ِ
ميکند .اين سنت رسما ضرورت ادامه يک نظم اجتماعی متک ی به کارمزد ی ،بازار و سود را ،تا انقالب جھان ی که به اندازه
"ظھور مھد ی" محتمل است ،رسميت ميبخشد .ارکان اين نقد متعدد اند :دمکراسی درون حزبی نبود ،سيستم تک حزبی بود،
پلوراليسم نبود ،به قول تروتسکی "تروميدوری ھا" انقالب را از دست "ژاکوبن ھا" گرفتند" ،بناپارتيسم" غالب شد .مدافعي ن
اي ن تبيي ن نميتوانند به اين سوال پاسخ دھند که اين ديکتاتور ی در خدمت تثبيت کدام نظم يا مناسبات است؟ چگونه ميشد از آن
پرھيز کرد؟ سلطه بناپارتسيم يا قدرت گيری تروميدوری ھا در انقالب فرانسه ادامه "منطقی" آن انقالب در تثبيت مناسبات
بورژوايی بود .در انقالب روسيه اي ن سير و پيوستگی از کجا ناشی ميشود؟ به اي ن مسائل بعد در بررسی سالھای  ١٩٢٣تا
 ١٩٢٧خواھيم پرداخت.
به ھر صورت نقد دمکراتيک از انقالب روسيه امروز ،بعد از سقوط بلوک شرق ،در ميان باقی ماندگان چپ به بستر اصلی
جمعبند ی از انقالب روسيه تبديل شده است .نقد تجربه شوروی به نقد استالي ن و استالينيسم ،بعنوان يک پديده ضد دمکراتيک،
تبديل شده است و امروز کتاب ھايی که از اين زاويه نوشته شده اند بازار را پر کرده اند.
نسل امروز جوان و روشنفکر و فعال و رھبر کارگری در ايران ،و در ساير نقاط دنيا ،در بھتري ن حالت با اي ن نقد چشم به
دنيای سياست کمونيستی باز ميکند .کل اين کانون فکری کمونيستی در ايران دانش اش از انقالب روسيه ،لنين ،استالين و
غيره را از ادبيات مجاز در ايران ميگيرند که در بھترين حالت نقد دمکراتيک را ارائه ميدھند .امروز در ايران نقد
دمکراتيک از تجربه شورو ی بستر اصل ی جمعبندی از اين تجربه است .بسياری از پيشروان فکری اي ن نسل خودشان را با
ی ،گرامشی ،تروتسکی ،کمونيسم شورايی و غيره تداعی ميکنند و با مفاھي می که اين ايسم ھا را ،به گمان آنھا ،از ھم متمايز
ميکند سر و کله ميزنند .ھمه اين مکاتب در اساس در چارچوب نقد دمکراتيک اين تجربه ،در تفاوت با نقد سوسياليستی آن،
قرار ميگيرند.
اي ن جمعبندی ھا جامعه و طبقه کارگر را در مقابل يک ليست نادرست "ميشود" ھا و "نميشود" ھا و بکنيد و نکنيد ھا قرار
سم را با
ميدھد :برابری طلبی عملی نيست ،وقتش نشده ،بايد منتظر انقالب جھانی شد ،حزب قدرت را نبايد بگيرد ،سوسيالي ِ
دمکراسی بايد تلفيق داد و غيره که الزم است پاسخ بگيرند .کسی که بخواھد در انقالب آتی ايران ورق را به نفع يک انقالب
پرولتر ی برگرداند ناچار است به اين مسئله ھم بپردازد ،در مورد اين تاريخ جمعبندی ،نقد و روايت خود را ارائه بدھد.

 - ٦مقطع شروع تحليل کجاست؟
از کجا بايد اين بحث را شروع کرد؟
ميشود بحث را از فوريه  ١٩١٧شروع کرد .اما ھمانگونه که اشاره شد ،اي ن نقطه شروع کمک زيادی نميکند چون بازيگران
اي ن تاريخ ،کاراکتر ھای اي ن تاريخ ،را درست نميشناساند .اشاره کردم که منظور از بازيگران تنھا افراد نيستند ،احزاب،
سنت ھای سياسی و اجتماعی را ھم ھست .آن جامعه تاريخی داشته است .بازيگران اي ن تاريخ در متن روابط و سنت ھای
اقتصاد ی ،فکر ی ،سياسی و اجتماعی خاصی ،چه در روسيه و چه در اروپا ،ساخته شده اند ،جلو آمده اند ،به زبان اين تاريخ
و در ادامه اين تاريخ و در پاسخ به سواالت اساسی که اي ن تاريخ در مقابل آنھا قرار ميدھد خود را بيان کرده اند .و مستقل از
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اي ن تاريخ قابل فھم نيستند .بسياری از چرا ھای انقالب روسيه در تاري خ سياسی و اجتماعی و فکری و اوضاع اقتصادی
روسيه و دنيای اول قرن بيست ريشه دارد.
گفتيم تاري خ يک پروسه پيوسته است .خط ھا ی فکر ی ،سنت ھای سياسی و اجتماعی ،رويدادھا و شخصيت ھا "ناگھان" و بی
مقدمه پيدا نميشوند .يک واقعه تاريخی محل تالقی سنتھا ی اجتماعی ،احزاب و شخصيت ھای سياسی در متن يک شرايط
اجتماعی مشخص است .بنابراين بايد اوضاع ،سنتھا ،آرمانھا ،جنبشھا ،احزاب و شخصيت ھا را شناخت .انقالب روسيه
واقعه ا ی نبود که توسط افراد ی که روز قبل از آن بدنيا آمدهاند ،احزابی که ھمان روز تشکيل شده اند و جامعهو طبقاتی که
ھمان روز تصميم گرفته اينکار را بکند ،انجام شده باشد .بسياری از کاراکتر ھا ی اين تاري خ مثل نارودنيک ھا ،تزاريسم،
جنبش اصالح طلبی بورژوايی ،منشويسم ،بلشويسم ،و حتی جنبش اشرافی عليه تزاريسم ،ھمه قديم ی ھستند .انقالب روسيه
مانند ھر واقعه دي گری شخصيتھای تاريخ خود را دارد .شخصيت ھايی که داده ھای معين ی از دن يای خود دارند و از قبل در
سنگر ھايی نشسته اند .بايد اين سنگر ھا را شناخت و برای اينکار ھر چقدر الزم است بايد به عقب برگشت.
بنابراين بايد به پيش از  ١٩١٧برگشت .به گمان من اگر حدود  ١٧سال به عقب ،يعنی به حدود سال  ،١٩٠٠برگرديم
اطالعات کافی برای بررسی اين تاريخ را خواھيم داشت.
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فصل  - ٢مقدمه ای بر اوضاع روسيه و نيروھای مخالف استبداد

 – ١بستر عمومی اعتراض  -ناسيوناليسم مدرنيست ،غرب گرا
در جامعه روسيه اوائل قرن بيست گرچه زمين دار ی و فئوداليسم شيوه غالب در توليد است ،سرمايه داری به سرعت در حال
رشد است .سرواژ ،يعنی وابستگی دھقان به زمي ن ،بيداد ميکند .اعتراضات دھقانی در روسيه وسيع است .ھمراه رشد
سرمايه داری عالوه بر طبقه کارگر ،تحصيل کردگان و روشنفکران که الزمه رشد سرمايه داری ھستند ،به سرعت در حال
گسترش ھستند .اي ن تحصيلکردگان بر متن کشمکش اجتماع ی بسيار فعالی که برای تغيير وضع در جريان است رشد ميکنند.
اعتراض عليه تزاريسم و مبارزه برای بيرون کشيدن روسيه از عقب ماندگی به شدت و با وسعت زياد در جريان است .اين
مبارزه ابعاد و اشکال مختلفی به خود ميگيرد .اما شايد مھمترين خصوصيت اين دوره وسعت جنبشھای اصالح طلبی مبتنی
بر افق و آرمان مدرن شدن ،غربی شدن ،صنعت ی شد ن ،خروج از عقب ماندگی ،تجدد ،مدرنيسم و خواست پيوستن به قافله
تمدن اروپای غربی است که توسط بخش ھای مختلف سنت ناسيوناليسم روسيه نمايندگی ميشود .در کنار اين عطش برای
پيشرفت و تغيير سکون سيستم تزاری ،مقاومت تمام و کمال تزاريسم در مقابل ايجاد تغييرات عميق و پايه ای در سيستم و
ايستادگی و مقاومت در مقابل باز کردن فضا برا ی رشد سريع سرمايه دار ی و صنعتی شدن روسيه ،اوضاع را به سمت يک
بن بست کامل سوق ميدھد .اين مقاومت در مقابل کسانی که تغيير ميخواستند راھی جز براندازی را باقی نميگذارد.
سرنگونی تزاريسم در اين متن معن ی عمومی انقالب ميشود و انقالبی کسی بود که ميخواست تزاريسم را به شيوه قھر آميز
ّ
متجدد،
سرنگون کند .انقالب يک مفھوم روشن و داده است :انقالب قرار است تزاريسم را سرنگون کند و روسيه مدرن؛
غربی و صنعتی و پيشرفته را جايگزي ن آن کند .انقالب مساوی سرنگونی ميشود .و ھمي ن واقعي ت مبانی سيطره افق
ناسيوناليستی طرفدار غرب و مدرنيست بر کل جنبش اعتراضی عليه تزار ميشود.
مخالفت با تزار محدود به دايره کارگران ،دھقانان و محرومان نيست .حتی در باالترين سطح اشراف ھم مخالفت با تزاريسم
)الاقل به شکل موجود آن( پا ميگيرد ،سمپاتی نسبت به مخالفان استبداد و انقالبيون باالست و اصوال ت مخالفت با تزار يک
عالمت "مدرنيته" به حساب می آمد و "ُمــد" بود ،وجھه ،شخصيت و احترام جلب ميکرد.

 - ٢سنت نارودنيسم
يک مشخصه جامعه روسيه در اواخر قرن نوزده و اوائل قرن بيست وجود اعتراضات وسيع دھقانی است .وجود چنين
جنبشی وسيع يک افق را در مقابل جامعه باز ميکند و در مقابل جامعه يک راه عملی برای درھم شکستن مقاومت تزاريسم و
رھايی از فقر و عقب ماندگی را قرار ميدھد .اين راه اتکا به جنبش دھقانی است .جنبشی که در آن زمان وسيعترين و
ميليتانت تري ن اشکال مبارزه عليه نظم موجود را از خود نشان ميدھد .اين افق البته توسط بخشی از تحصيلکردگان
) (intelligenciaتئوريزه شد و بر طبق آن دھقانان نيرو ی رھايی بخش جامعه معرفی شدند.
بر متن اي ن افق يک جنبش سياسی موسوم به نارودنيسم ،شکل ميگيرد .که سازمانھای مختلفی بوجود می آورد .از جمله
نارودنايا وليا )  (Narornaya Volyaو زمليای وليا ) – (Zemlya i Volyaرا شکل ميدھند .سر انجام در سال ١٨٩٧
حزب سوسيال رولوسيونر )اس آر( به رھبری چرنف را تشکيل ميدھند.
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نارودنيک ھا )طرفداران خلق يا خلقيون( بر اين باور اند که تنھا راه نجات جامعه از چنگال تزاريسم قيام دھقانان است و اين
راه و به تبع آن دھقان و زندگی روستايی ايدآليزه ميشود .سيل روشنفکران به سمت روستا برای آگاه کردن و سازمان دادن
دھقانان شروع ميشود و اين حرکت به سمت روستا به شدت در ادبيات و فرھنگ روشنفکران آن زمان تقديس ميشود.
اما اين حرکت که با سرکوب زمين داران و تزاريسم و از طرف ديگر با کندی دھقانان در متحد شدن و پاسخ به فراخوان
ھای نارودنيک ھا در دفاع از آنھا در مقابل زمي ن داران و تزاريسم روبرو ميشود -اي ن دو عامل ناردنيک ھا را به اين نتيجه
ميرسد که دھقانان به نيروی خود بارو ندارند بايد آنھا را بيدار کرد و آسيب پذيری نظام را نشان داد .برای جلب نظر دھقانان
و نشان دادن آسيب پذيری تزاريسم و زمي ن داران ،ناردنيک ھا دست به ترور ميبرند .ايده اين است که تزاريسم و زمين
داران امکان فعاليت سياسی را به کسی نميدھند در نتيجه مردم در طلسم اينکه تزار شکست ناپذير است گرفتار شده اند .بايد
اي ن طلسم را شکست و با ترور مقامات دولتی و زمي ن داران نشان داد که سيستم شکننده است .برای کسانی که با جريانات
چريکی دھه  ٧٠ – ٦٠ميالدی در آمريکای التين ،خاورميانه و از جمله ايران آشنا ھستند اي ن عقايد چندان بيگانه نيست .اي ن
ھمان داستان موتور بزرگ و موتور کوچکی است که مبنای جنبش چريکی در دھه  ۶٠ميالدی بود که طی آن قرار بود
"موتور کوچک" جريانات چريکی استارت "موتور بزرگ" مردم را بزند.
نارودنيک ھا بر اين باورند که در روسيه زمي ن مسئله اصلی است و دھقانان نيرو ی قادر به تغيير دادن جامعه ھستند .بر اين
باورند که روسيه الزم نيست از مرحله سرمايه دار ی ،که از نظر آنھا مستلزم کندن دھقانان از زمين است ،عبور کند .روسيه
ميتواند مستقيما و بر اساس مالکيت مشترک بر زمين به پيشرفت ،آزاد ی و برابری انسانھا دست يابد .برای نارودنيک ھا
کمونھای دھقانی پايه عبور به "سوسياليسم" ھستند .کل اي ن سيستم يک تب عشق رمانتيک به خلق و انقالب خلق را دامن
ميزند و با اين تب رمانتيسم انقالبی در اوائل قرن بيست نارودنيک ھا حدود  ۵٠٠نفر از مقامات دولت تزار ی را در سال
ترور ميکنند.
اي ن سياست به جايی نميرسد،اما اعتبار زياد ی برای نارودنيک ھا ،بعنوان قھرمانان خلق ،فراھم می کند .و وقتی ناردنيک ھا
حزب رسمی شان ،حزب سوسيال رولوسيونر )اس آر( را تشکيل ميدھند ،اين حزب پر نفوذ تري ن حزب سياسی روسيه است،
ظاھرا سوسياليست است و به انترناسيونال دوم ميپيوندد.
اس آر ھا قائل به انقالب دو مرحله ا ی بودند و به اين منظور برنامه حداقل و برنامه حداکثر داشتند .برنامه حداقل آنھا تقسيم
اراضی و بخشی از مطالبات کارگری سوسيال دمکرات ھا بود .برنامه حداکثر اجتماعی کردن زمي ن ،جلوگيری از رشد
سرمايهداری صنعتی بود .دھقانان در ابعاد وسيعی به اس آر ھا سمپاتی داشتند و تا  ١٩١٧فعالي ن اس آر در اکثر اعتراضات
و شورشھای شھری و روستايی نقش اصلی را بازی ميکردند.

 - ٣اپوزيسيون راست :سنت ليبرالی
نيروی ديگر اپوزيسيون بورژوا،اپوزيسيون راست بود که بر سنت ليبراليسم روسيه استوار بود .اي ن اپوزيسيون دو جريان
اصلی را از خود بيرون ميدھد .جريان موسوم به "کادت ھا" و جريان موسوم به "ائتالف ترقی خواھان".
کادت ھا ) (Kadetsمشروطه طلبان ھستند که حکومت مشروطه تزار را مطلوب ميدانند .اي ن جريان خود را دمکرات ھای
مشروطه طلب ) (Constitutional Democratsميخواند و رھبری آنھا را ميليکوف ،يک استاد دانشگاه ،در دست دارد.
کادت جريانی است که مخالف استبداد تزاری و فئوداليسم است و معتقد به اھميت وجود قانون و قانونيت در جامعه است.
کادت ھا معتقدند که اتکا بر قانون برا ی تضمين امنيت و فضا ی الزم برای عملکرد سرمايه و ھمچنين اصالحات ارضی و
کندن دھقانان از زمين برای تامي ن نيروی کار الزم در شھر برای روسيه حياتی است .در عين حال کادت ھا معتقدند که ،با
توجه به تاريخ و نقش سلطنت ،تزار ميتواند خود را بر فراز طبقات قرار دھد و بانی ثبات جامعه به نفع نظم آينده
)بورژوايی( باشد .در نتيجه معتقدند که به تزاريسم و دستگاه دولت آن برای تامين ثبات و نظم در جامعه روسيه احتياج ھست.
اي ن جريان حتی از ترور ھای نارودنيک ھا ناراض ی نيست و با اعالم اينکه مقاومت تزاريسم باعث اين عکس العمل ھا شده
است ،آنرا بطور ضمنی تاييد ميکنند .کادت ھا معتقد بودند که تروريسم نارودنيک ھا فضا و فرصت را برا ی آنھا باز تر
ميکند و ميتواند به عنوان يک اھرم فشار بر تزاريسم از آن استفاده کنند .کنگره کادت ھا در سال  ١٩٠٥تشکي ل ميشود و از
 ١٩٠٧خود را به فعاليت قانونی محدود و مقيد اعالم ميکند ،که بعدا به اي ن مقطع خواھيم پرداخت.
بخش ديگر در سنت ليبرالی در اپوزيسيون راست تزاريسم ،سنت ليبرالی به معنی کالسيک تر آن ،يعنی سرمايه داری بازار
آزاد ،است .اين بخش خود را ترقی خواه مينامند .ھدف آنھا اروپايی ،صنعتی و مدرن کردن کامل روسيه است .معتقدند که
اي ن تحول با وجود تزاريسم ممکن نيست ،تزاريسم نقطه ضعف باقی ميماند و بايد مسيری مانند بقيه کشورھای اصلی اروپا را
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طی کرد و جمھوری تشکيل داد .اينھا ائتالف ترقی خواھان را شکل ميدھد که بعدا بويژه بعدا در  ١٩١٧در دوما نقش بازی
ميکنند .به اي ن معنی ،اين ھا در واقع کادت ھای جمھوری خواه ھستند و خواستار سرنگونی تزاريسم و برقراری جمھوری
ھستند.

 - ٤عروج طبقه کارگر ،بازتاب آن در اپوزيسيون چپ
رشد سرمايه داری در روسيه طبقه کارگر و جمعيت شھرھا را به سرعت افزايش ميدھد .در کارخانه ھا شرايط کار به شدت
وحشيانه است .کارگران عمال حقوقی ندارند .در نتيجه ھمراه با اين رشد سرمايه داری ،اعتراضات کارگری در ابعاد وسيع و
در اشکال ميليتانت وسعت ميگيرد.
اعتراضات وسيع و ميليتانت کارگران جامعه در مقابل دريچه خروج از شرايط تزاريسم قرار ميدھد و جامعه در مقابل
تصوير جديدی قرار ميگيرد .نيروی جديدی وارد صحنه سياسی شده است .غول جديدی زاده شده که از دھقانان ميليتانت تر،
معترض تر و متحد تر است .ورود اي ن طبقه به عرصه مبارزه اجتماعی ،بجای روستاھا ،شھرھا را به کانون اصلی و داغ
مبارزه تبديل ميکند .اي ن واقعيت جديد انعکاسی قابل مشاھده در سنت ھای اعتراضی عليه تزاريسم پيدا ميکند :ھمه ،بويژه
اپوزيسيون چپ و راديکال ،متوجه ميشود که بايد اي ن نيروی جديد را ،نه تنھا در سطح تاکتيکی بلکه در يک سطح عمومی و
تجريدی تر ،به حساب آورد و در "تئوری" خود برای آن "جا باز کند" .اما به اين واقعيت جديد و به اين نياز "تئوريک" از
دو زاويه يا از زاويه دو جنبش يا دو افق متفاوت برخورد ميشود و برای آن "جا باز ميشود" .از يک طرف سنت خلقی
نارودنيک است که از سر تاکتيکی به اھميت کارگران در تحقق افق خود ميرسد .برای اين افق ،در چارچوب ھمان ھداف
سابق ،کارگر بجای دھقان مينشيند .جايگزينی کارگر با دھقان و الجرم توجه آنھا به مارکسيسم ربطی به چرخيدن آنھا به
سم طبقه کارگر ندارد" .نيروی محرکه" يا ابزار رسيدن به ھدف تغيير ميکند اما ھدف در اساس
سم مارکس و سوسيالي ِ
سوسيالي ِ
و در مضمون طبقاتی آن ھمان که بود باقی ميماند .اين شيفت ابزاری يا تاکتيکی به سادگی بر اين مشاھده استوار است که
طبقه ای که ميتواند تزاريسم را سرنگون کند دھقانان و نيروی روستا نيست ،کارگر و اعتراض شھری است.
در تمايز از سنت ناردنيکی ،يک جريان ديگر که در پاسخ به اين واقعيت تغيير يافته جامعه روسيه ،شکل ميگيرد .اي ن جريان
سوسيال دمکراسی و نقد مارکسيستی به جامعه سرمايه دار ی است که عروج ميکند .وقتی به اي ن سنت مارکسيستی نگاه کني د
متوجه شخصيت ھايی ميشويد که از جنبش ناردنيکی به سوسيال دمکراسی رو ی می آورند و مارکسيسم را مطرح ميکنند و
شروع به نقد باورھای پايه ای نارودنيسم ميکنند .مرکز اين نقد ،نقد ا ين باور است که روسيه جامعه سرمايه داری نيست و
سم عبور کند.
ميتواند با اتکا به کمون ھای دھقانی به سوسيالي ِ
پلخانف شايد برجسته تري ن شخصيت اين نقد نارودنيسم است .اما در اين سنت سوسيال دمکراسی ،چه در نوشته ھای پلخانف
و چه در سنتی که با آن شکل ميگيرد ،مرکز بحث بر سر ارزيابی و تحليل علمی از جامعه است و معرفی نيروی انقالبی
واقعی است .ھنوز مسئله کدام انقالب نقش برجسته ای را ندارد.
ھمانطور که اشاره شد بر متن جنبش سرنگونی تزار انقالب اساسا يک پديده داده و از قبل تعريف شده و مورد توافق است و
اي ن لنين است که در کل اين صورت مسئله تجديد نظر ميکند ،که بعدا به آن خواھيم پرداخت .بھر حال حول اي ن مسئله که
"نيروی انقالب کدام است؟" جدل بسيار حادی در ميگيرد که طی آن عالوه بر پلخانف شخصيت ھا ی ديگر ی به دفاع از
مارکسيسم ،در واقع دفاع از تز "طبقه کارگر نيروی محرکه انقالب است" پا به ميدان ميگذارند .عالوه بر پلخانف ،شخصيت
ھای ديگری مانند ورا زاسوليچ ،که در دوره فعاليت ناردنيکی خود با نارنجک به يکی از مقامات تزاری حمله کرده بود ،و
اکسلرد کارگر را داريم که از قھرمانان نارودنيسم ھستند و شروع به نقد نارودنيسم ميکنند که موجب توجه جامعه و
روشنفکران به مارکسيسم و جايگاه طبقه کارگر ميشود.

 - ٥جدايی سوسيال دمکراسی و نارودنيسم
بر اين متن در اواخر قرن  ١٩انشقاق ميان سوسيال دمکراسی و نارودنيسم در سطح وسيعی انجام ميشود .تعريف و خود
آگاھی سوسيال دمکراسی يک تعريف و يک خود آگاھی نا دقيق و مبھم است .در اين دوره منظور از سوسيال دمکراسی
جريانی است که معتقد است که سرمايه داری در روسيه در حال رشد است ،نيروی انقالبی )کدام انقالب ھنوز مورد بحث
نيست( کارگران ھستند و برای وقوع انقالب بايد کارگران را متحد کرد .اي ن تعريف عمومی از سوسيال دمکراسی است.
ھنوز چيز زيادی در باره انقالب سوسياليستی و اينکه طبقه کارگر چه انقالبی را ميخواھد مطرح نيست يا وسيعا مورد بحث
نيست.
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اي ن انشقاق ميان نارودنيسم و سوسيال دمکراسی اساسا در سطح "باال" يا در سطح تيوريسين ھا و رھبران اتفاق می افتد .در
"پايي ن" و در بدنه جنبش انقالب ی ،گروھھايی شروع به شکل گيری ميکنند که اساسا مبنای شھری دارند و معطوف به محيط
ھای کارگر ی ھستند" .اتحاد مبارزه برا ی آزادی طبقه کارگر" که لنين عضو آن است از جمله اي ن گروھھا است .اما در
شھرھا ی اصلی روسيه ،يعن ی پتروگراد ،مسکو ،اودسا ،کيف و غيره تعداد بسيار وسيعی از اي ن گروھھا شکل ميگيرند .اين
گروھھا معطوف به کارگران در کارخانه ھا ھستند و برای آنھا کارگر کارخانه آن قھرمانی است که قرار است بجا ی دھقان
جامعه را "نجات" دھد .گرچه در "باال" جدايی سوسيال دمکرات ھا و نارودنيک ھا روشن شده است ،در "پايي ن" اکثريت
قريب به اتفاق اين تشکل ھا را مخلوطی از نارودنيک ھا و سوسيال دمکرات ھا و کسانی که علی العموم راديکال و انقالبی
تشکيل ميدھند که باھم در محيط شھر و کارخانه ھا و محالت کارگری فعاليت ميکنند.
با شکل گير ی اين تشکل ھا طبيعتا ً ضرورت متحد شدن آنھا و ايجاد يک حزب سياسی )حزب کارگران سوسيال دمکرات
روسيه( برای دخالت در عرصه سياسی مطرح ميشود .تقريبا تمام تشکل ھای موجود معطوف به مبارزه اقتصادی کارگری،
افشا گری در محيط کارخانه ھا ھستند .اي ن تشکل ھا اساسا توسط روشنفکران يعنی دانشجويان ،دانش آموزان و
تحصيلکردگانی که خود را مارکسيست ميدانند تشکي ل شده است .مثال "اتحاديه کارگران جنوب روسيه" – که ابتدا توسط
زاسالوسکی تشکيل شد و در  ١٨٧٥توسط پليس منحل شد -مجددا در  ١٨٩٧مجددا توسط تروتسکی ايجاد شد .اينھا با
مخلوطی از عقايد سوسيال دمکراسی و نارودنيسم به کارگر روی آوردند.
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فصل  - ٣کنگره اول حزب سوسيال دمکرات

حزب کارگران سوسيال دمکرات روسيه بطور اسمی در مارس  ١٨٩٨تشکيل ميشود .اولين کنگره حزب در اين تاريخ در
مينسک تشکيل ميشود .کنگره ای است که  ٩نماينده از گروھھای مختلف محلی از پتروگراد ،مسکو و کيف و نماينده اتحادي ه
کارگران يھودی )بوند( در آن شرکت دارند .کنگره چند روز جلسه دارد و بعد متفرق ميشود و بالفاصله ھمه شرکت کنند گان
در کنگره دستگير ميشوند و از آن کنگره چيز ی جز يک بيانيه باقی نمی ماند .بيانيه اما از يک نظر مھم است .اين بيانيه بحث
ھای مھمی را باز ميکند که خود بعدھا موجب انشقاق اساسی در جنبش کمونيستی ميشود.
بيانيه توسط يکی از شخصيت ھای اين کنگره پيتر استروه نوشته شده است .استروه بعدا به يکی از مارکسيست ھای قانونی
تبديل ميشود که رگه ی "قانونی شده"" ،تلطيف" و "مجاز" شده ای از مارکسيسم روسيه را پيش ميگذارد.
به ھر صورت ،بيانيه کنگره اول حزب سوسيال دمکرات ميگويد:
"در اروپا ،ھرچه به طرف شرق برويم بورژوازی به معنا ی سياسی کلمه ضعيف تر و پست تر و زبون تر ميشود ،و
وظايف فرھنگی و سياسی ای که برعھده پرولتاريا می افتد سنگي ن تر ميگردد .طبقه کارگر روسيه بايد بار تسخير
آزادی سياسی را بر دوش توانای خود بکشد ،و خواھد کشيد .اين گام اساسی است ،اما فقط گام نخستين است ،در راه
انجام دادن رسالت بزرگ تاريخی پرولتاريا ،و پ ی ريزی يک نظام اجتماعی که در آن استثمار انسان از انسان محلی
نداشته باشد(٢۴ )".
بيانيه به اين مسئله اشاره ميکند که کارگران در روسيه با مسئله خاصی روبرو ھستند که کارگران در غرب ،مثال در آلمان و
فرانسه ،با آن روبرو نيستند .مسئله اين است که در روسيه تالطم انقالبی جامعه حول خواست ھايی شکل ميگيرد که اساسا
ھنوز بورژوايی ھستند ،مبارزه سياسی برای دمکراسی در مرکز مبارزات اجتماعی قرار گرفته است .گرچه مثال مارکس در
رابطه با آلمان در اين درباره اظھار نظر کرده است ،اما اي ن اولي ن بار است که به اين صراحت به مسئله مبارزه سوسياليستی
طبقه کارگر در جوامع مختنق اشاره ميشود.
در انگليس يا فرانسه و آلمان در اين زمان آزادی ھای سياسی ،آزادی بيان يا تشکل مثال ،کمابيش وجود داشتند و طبقه کارگر
با وظيفه مبارزه برای آزاد ی بيان و آزادی تشکل و غيره ،که طبقات ديگری ھم مستقيما در آن ذی نفع و درگير ھستند،
روبرو نيست .در حاليکه در جامعه روسيه ھيچ يک از اين آزاد ی ھا وجود ندارد و ھمانطور که اشاره شد ،کارگران به
مبارزه ای کشيده ميشوند که يک سر آن کادت ھا ھستند و يک سر ديگرش سوسيال دمکراسی روسيه .مبارزه برا ی آزادی
سم ھم ميتوانند عملی شوند .کاراکتر اين خواست ھا با
ھای سياسی کاراکتر يا خصوصيت دمکراتيک دارند و بدون سوسيالي ِ
مثال کاراکتر خواست از ميان رفتن کار مزدی کامال متفاوت است.
اينجا ميخواھم روی مسئله کاراکتر يا خصلت تاکيد کنم به اي ن دليل که بعدھا اي ن خصلت و اي ن کاراکتر طبقاتی مطالبات و
جنبش ھايی که حول آن شکل ميگيرد تبدي ل به مرحله بندی ميشود که مطلقا به بحث مارکس يا لنين مربوط نيست و بعدا
مفصل تر به آن بر خواھيم گشت.
به ھر صورت ،در جامعه ای نظير روسيه طبقه کارگر با مسئله آزاد ی ھای سياسی روبرو است .در نتيجه کاراکتری يا
سم ھم قابل
خصوصيتی که اعتراض در جامعه از خود نشان ميدھد در چارچوب مطالبات دمکراتيک است و بدون سوسيالي ِ
عملی شدن ھستند ،ھمانطور که در غرب عملی شده اند .بنابراين طبقات ديگر بورژوايی ھم به اين مبارزه ميپيوندند.
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سوال اين است که در چني ن مواردی طبقه کارگر بايد چکار کند و چه سياستی را در پيش گيرد؟ آيا بايد در اي ن مبارزه شرکت
کند؟ اگر آر ی با چه ھدفی؟ يا شايد بھتر است طبقه کارگر به اين مبارزه کاری نداشته باشد و مبارزه برا ی مطالبات خود را
دنبال کند؟
بيانيه کنگره اول حزب سوسيال دمکرات در روسيه به اي ن مسئله اشاره ميکند و ميگويد سرمايه دار ی در روسيه در حال
رشد است ،طبقه کارگر با مسئله مبارزه برای دمکراسی روبرو است ،بورژواز ی از ترس طبقه کارگر و با تجربه ای که از
انقالب فرانسه و کمون پاريس )که با اين مقطع تنھا بيست و چند سال فاصله دارد و پديده زنده ای است( دارد حاضر نيست
از خود راديکاليسم نشان دھد ،دستگاه دولت را در ھم بکوبد و فراخوان قيام بدھد و يا از يک قيام توده ای حمايت کند.
بورژوازی خواھان تغيير به اصطالح "نيم کالچ" و کنترل شده اوضاع است تا بتواند در ضمن تغيير ،کنترل خود بر جامعه
و بر طبقه کارگر را حفظ کند .بورژوازی ديگر متوجه شده که اگر فرضا ً در انقالب فرانسه خود در رھبری انقالب قرار
داشت ،امروز ھر تحرک اجتماعی طبقه کارگر و سوسياليست ھا را به ميدان ميکشد که ميخواھند جامعه را به جای ديگری
ببرند .درست شبيه وضعيتی که امروز در ايران با آن روبرو ھستيم .بورژوازی از مردمی که آزاد ی را ميخواھند بيشتر از
رژيم که آزادی را نميدھد نفرت دارد .بورژوازی اين نفرت و ترس خود را البته به عنوان نگرانی برا ی کل جامعه و "ھرج
و مرج" ناشی از انقالب به خورد جامعه ميدھد.
بيانيه کنگره اول حزب سوسيال دمکرات روسيه اين واقعيت را به رسميت ميشناسد .اما سوال ی که در اين کنگره پاسخ
نميگيرد اين است که نحوه دخالت طبقه کارگر و جنبش سوسياليستی در چنين تالطم انقالب ی و يا چنين تحرکی که خصلتا
دمکراتيک است چيست؟
اشاره کرديم که خود مسئله قديمی تر است و مارکس در اين مورد اظھار نظر ميکند .مارکس و انگلس در مانيفست ميگويند:
"در آلمان حزب کمونيست ،تا زمانيکه بورژوازی روش انقالبی دارد ،ھمراه بورژوازی بر ضد سلطنت مستبده و
مالکيت ارضی فئودال و جنبه ارتجاعی خرده بورژوازی گام برميدارد"
" کمونيستھا توجه اساسی خود را به آلمان معطوف ميدارند زيرا آلمان در آستانه يک انقالب بورژوايی قرار دارد و
اي ن تحول را در شرايط يک مدنيت اروپايی بطور کلی مترقی تر و يک پرولتاريای بمراتب رشد يافته تر ی نسبت به
انگلستان قرن ھفدھم و فرانسه قرن ھجدھم انجام خواھد داد .لذا انقالب بورژوايی آلمان ميتوان فقط پيش درآمد
بالواسطه يک انقالب پرولتاريايی باشد" ...".خالصه کمونيستھا ھمه جا از ھر جنبش انقالبی بر ضد نظام اجتماعی و
سياسی موجود پشتيبانی ميکنند(٢۵)".
بحث مانيفست اين است که طبقه کارگر نميتواند به مبارزه عليه فئوداليسم يا مبارزه برای آزادی ھای سياسی بی اعتنا بماند.
طبقه کارگر در اين مبارزات شرکت خواھد کرد .اما اين مبارزه و اي ن شرکت برای طبقه کارگر يک تخته پرش است برای
انقالب سوسياليستی .طبقه کارگر قرار نيست به وکالت از جانب بورژوازی انقالب بورژوايی را انجام دھد .بحث بر سر يک
فعل و انفعال انقالبی در جامعه است که بجز طبقه کارگر طبقات ديگر ھم در آن شريک اند و ھر يک از اين طبقات ميخواھد
اي ن تحول انقالبی را بعنوان تخته پرش برای انجام انقالب خود مورد استفاده قرار دھد .طبقه کارگر با شرکت در مبارزه
برای مطالبات دمکراتيک بايد خود را به نيروی اصل ی اين تحرک تبدي ل کند تا بتواند به ساده تري ن وجه و بالفاصله به يک
انقالب پرولتاريايی گذار کند .مانيفست ميگويد برای طبقه کارگر "انقالب بورژوايی آلمان ميتواند فقط پيش در آمد بالواسطه
يک انقالب پرولتاريايی باشد".
اي ن تزھا اساس بحث انقالب مداوم است که بعدا مارکس ،بخصوص در سخنرانی اش خطاب به اتحاديه کمونيستھا)، (٢۶
فرموله ميکند .از اين بحث دو تعبير ميشود .اول اينکه فعال نوبت کمونيست ھا نيست .بايد به بورژوازی کمک کرد تا انقالب
بورژوايی اش را بکند بعد نوبت ماست .و دوم اينکه ھدف بالواسطه انقالب سوسياليستی است و برای کمونيست ھا و طبقه
کارگر وظايف دمکراتيک و سوسياليستی پديده واحد و انتگره ای ھستند .اين تعبير لني ن است که با تعبير مارکس در مورد
انقالب آلمان کامال ھمخوانی دارد) (٢٧که بايد در مورد آن کمی تامل کنيم.
برداشت اول اي ن است که انقالب در اي ن گونه جوامع يک انقالب بورژوايی يا دمکراتيک است و از آنجا که طبقه کارگر تنھا
در شرايط يک جامعه پيشرفته سرمايه داری ميتواند انقالب سوسياليستی خود را انجام دھد ،بايد بدواً کاری که بورژوازی ،به
دليل ترس خود از انقالب ،نميخواھد انجام دھد را انجام دھد .اين برداشت از اين تز درست که در چنين جوامعی مطالباتی که
انقالب را به حرکت در می آورد دارا ی خصلت يا کاراکتر دمکراتيک ھستند به اي ن تز نادرست ميرسد که اصوال انقالب در
اي ن کشورھا دو مرحله ای است و فعال مرحله انقالب دمکراتيک و بعد انقالب سوسياليستی ميرسد و اين دو انقالب را يک
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دوره تکامل اجتماعی تا اقتصادی کمابيش طوالنی از ھم جدا ميکند .اين سيستم از اين واقعيت که کاراکتر اعتراض
دمکراتيک است به اين ميرسند که:
اوال انقالب ی که در ميگيرد و يا بايد در بگيرد يک انقالب بورژوايی است
ثانيا تنھا در چارچوب يک مدنيت بورژوايی طبقه کارگر ميتواند رشد کند و انقالب خود را سازمان بدھد.
ثالثا از آنجا که بورژوازی از ترس طبقه کارگر در اي ن انقالب "ناپيگير" است کار احزاب طبقه کارگر ،يا حزب کمونيستی،
اي ن است که در اي ن انقالب نيروی فشاری بر احزاب بورژوايی باشند تا مطالبات راديکالتر و خواستھای انقالبی تری را انجام
دھند.
در اين تحول نقش کمونيست ھا و طبقه کارگر اين است که گروه فشاری بر بورژواز ی برای ايجاد يک جامعه دمکراتيک
باشند تا طبقه کارگر بعدا در متن اين جامه بورژوايی خود را گسترش دھد و متشکل کند و انقالب سوسياليستی خود را انجام
دھد .اي ن برداشت تيپيک سوسيال دمکراسی اروپا و ھمچني ن جريانی در حزب سوسيال دمکرات روسيه است که به نام
منشويک مشھور شد.
برداشت دوم ،برداشت لني ن است ،که به اعتقاد من با نظر مارکس و انگلس ھمخوانی دارد .اين برداشت اين است که:
اوال امروز جھان و ھمه کشورھا به انقالب سوسياليستی احتياج دارند.
سم چيست
ثانيا ملزومات ابژکتيو )عينی( اين انقالب فراھم است .نقش پراتيک آگاھانه انسان و جنبشی که ميداند اين سوسيالي ِ
سم است .به محض اينکه عنصر سوبژکتيو )ذھنی( ،يعنی فاعل تغيير ،که
عنصر تعيين کننده در تحقق ي ا عدم تحقق سوسيالي ِ
در اينجا يک بخش قابل توجه طبقه کارگر است ،آماده شود ،انقالب سوسياليستی ميتواند و بايد انجام شود.
در نتيجه نقش حزب کمونيستی اي ن است که طبقه کارگر را از ھر طريق ممکن برای انجام اي ن وظيفه بسيج کند ،آماده نمايد و
او را در بھترين موقعيت قرار دھد .يعن ی در جامعه ای که مطالبات دمکراتيک عروج کرده و اي ن مطالبات محمل تحول
انقالبی جامعه شده است کار حزب کمونيست اين است که طبقه کارگر را در راس چنين تحولی قرار دھد و تا با پيروزی اين
انقالب يا تحول انقالبی طبقه کارگر در موقعيتی قرار گيرد که بتواند بالواسطه و بدون ھيچ مرحله ديگر و فورا انقالب
سوسياليستی خود را انجام دھد ،طبقه کارگر را به قدرت برساند و توده مردم را به دنبال خود بکشاند .مطالباتی که خصلت
دمکراتيک دارند مطالبات طبقه کارگر ھم ھست .اين مطالبات نيازھای روزمره طبقه کارگر است و طبقه کارگر در تحقق
آنھا مانند ھر انسان ديگری در جامعه ذی نفع است .اما در ھمان حال اي ن مطالبات تنھا بخشی از مطالبه و نياز طبقه کارگر
است و اي ن طبقه بايد از چني ن مبارزه ای که بخش اعظم جامعه از کارگر يا غير کارگر را به حرکت در می آورد استفاده کند
سم استفاده کند.
و چنين تحول انقالبی را به تخته پرش برای رسيدن بالواسطه به سوسيالي ِ
از نظر مارکس و لنين طبقه کارگر انقالب دمکراتيک نميخواھد .طبقه کارگر انقالب سوسياليستی ميخواھد و فقط ھمين.
مسئله اين است در جامعه ای که مستقل از تمايل ما درگير يک تحول انقالبی با خصلت غير سوسياليستی است ،طبقه کارگر
چگونه ميتواند به سرعت ھرچه بيشتر و با کمترين دردسر در بھتري ن موقعيت قرار ميگيرد تا انقالب سوسياليستی خود را
سم فراھم نيامده
انجام دھد و جامعه سوسياليستی را متحقق کند مارکس و ھم لنين در مقابل اي ن نظر که شرايط تحقق سوسيالي ِ
است نقد مارکس به فويرباخ را قرار ميدھند که بر پراتيک انقالبی و نقش اراده و آگاھی انسانھا تاکيد ميکنند .با اتکا به ھمين
سم ميخواھد و اگر
تز ھا است که از نظر لني ن مھم نيست سرمايه داری چقدر رشد کرده است ،اگر طبقه کارگر بداند سوسيالي ِ
سم عملی و قابل تحقق است .و ھدف حزب کمونيستی ھم
طبقه کارگر بتواند توده وسيع مردم را با خود ھمراه کند سوسيالي ِ
تحقق اي ن پيش شرط ھا است و نه رفع موانع رشد سرمايه دار ی.
عالوه بر اين برداشت ھا در روسيه ،مارکسيسم قانونی – پيتر استروه – را ھم داريم .اين جريان بر تحليل " مارکسيستی" از
روسيه و ھمچنين نقد نارودنيسم استوار است .اين جريان بر اساس سلب محتوای انقالبی مارکسيسم و تبدي ل آن به يک سری
مسائل روشنگرانه و علمی استوار است .اينھا ارتباط نزديکی با تمايالت تجديد نظر طلبی ،برنشتاين و ديگران ،در آلمان و
فرانسه داشتند و بر اين باور بودند که روسيه بايد از دوران سرمايه داری عبور کند تا بتواند به سوسياليسم برسد .دوران اخير
را دوره رشد سرمايه داری ،رشد نيروھا ی مولده و غيره ميدانست .معتقد بود انقالب بورژوايی است و بايد کمک کرد
بورژوازی خود انقالب اش را انجام دھد تا بعد نوبت کارگران و سوسيال دمکرات ھا فرا رسد .فعاليت اين جريان از جانب
دولت تزاری ،که ھنوز نارودنيک ھا را منشا خطر اصلی برای خود ميداند ،مورد اغماض قرار ميگيرد و اجازه انتشار
نشريات و ادبيات آنھا ھست.
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فصل  - ٤لنين  :تالش برای ايجاد حزب سوسيال دمکرات
 – ١ايسکرا
تالش برای تجديد سازمان حزب بعد از کنگره اول مجددا شروع ميشود .محور اين تالش لنين است که تالش اش برای تجديد
سم ،که به آن اشاره شد منطبق است.
سازمان حزب دقيقا بر برداشت او از مارکس در مورد سوسيالي ِ
سم موکول به دخالت آگاھانه در سياست است ،آنوقت سازمان دادن ابزار دخالت
بحث لنين اي ن است که اگر سرانجام سوسيالي ِ
در سياست ،يعنی حزب سياسی ،اھميت محوری پيدا ميکند .محافل پراکنده پاسخگو ی نياز پرولتاريا و کمونيست ھا نيستند .
شرکت در مبارزه اقتصادی پاسخ نياز فوری طبقه کارگر نيست .سياست محور تغيير است و بايد در سياست درگير شد .بايد
حزب سياسی ايجاد کرد ،بايد نيروی سياسی شد تا بتوان برای قدرت سياسی تالش کرد .بحث ضرورت تصرف قدرت
سياسی يکی از محورھای لنينيسم است .برای لني ن ،و برای مارکس ،تصرف قدرت سياسی مسئله محوری انقالب
سوسياليستی است.
با اين برداشت است که لنين از روسيه خارج ميشود و برا ی تشکي ل حزب عازم سويس ميشود تا نظر "قديمی ھا" )پلخانف،
زاسولي چ ،اکسلرد و  (...را به تشکي ل مجدد حزب جلب کند .ايده لني ن مثل ھميشه دخالت فعال برای تغيير است .ايده اين است
که برای تشکيل اي ن حزب نبايد منتظر ماند .بايد نقشه ای برای متحد کردن سريع محافل سوسيال دمکرات داشت.
طرح لنين ايجاد يک نشريه است .نشريه ای که در دست محافل سوسيال دمکرات ميگردد ،دست به دست ميشود و حول اي ن
فعل و انفعال سازمانھا را با ھم مرتبط ميکند ،اين نشريه بحث در مورد اھميت درگير شدن طبقه کارگر در مبارزه سياسی و
ايجاد حزب را راه می اندازد و محافل و جريانات سوسيال دمکرات را بھم نزديک می نمايد .لني ن با اي ن تز و با اي ن نقشه به
سويس ميرود و با توافق گروه "آزادی کار" که پلخانف ،زاسوليچ و اکسلرد ايجاد کرده بودند ،اقدام به انتشار دو نشريه را
ميکنند .نشريه ای بنام "ايسکرا" )اخگر( و نشريه ای بنام "زاريا" )سحر(" .زاريا" يک نشريه تئوريک است و "ايسکرا"
نشريه ای سياسی است که اساسا برای داخل کشور منتشر ميشود و قرار است نقش مرتبط کننده محافل و سازمان ھای
سوسيال دمکرات را بازی کند .ھيات تحريريه اي ن نشريات با توافق دو طرف تعيي ن ميشود .تحريريه "ايسکرا" شش نفر اند؛
سه نفر از گروه آزاد ی کار ،پلخانف ،ورا زاسوليچ و اکسلرد و سه نفر از "جديدی" ھا يعنی اتحاد مبارزه برای آزادی طبقه
کارگر ،لنين ،مارتوف و پتروسوف.
مارتوف يکی از شخصيت ھای برجسته سوسيال دمکراسی روسيه ،نويسنده ای است که با يکی از قويتري ن قلم ھای آن
دوران را دارد .اولين شماره ايسکرا در اول دسامبر  ١٩٠٠در اشتوتگارت و اولي ن شماره زاريا در آوريل  ١٩٠١چاپ
ميشوند.
در جريان انتشار ايسکرا و زاريا مباحث مختلفی پيش کشيده ميشوند و مورد بحث قرار ميگيرند .از جمله نقش طبقه و نقش
حزب در مبارزه سياسی ،رابطه حرکت خودبخودی در محيط ھای کارگر با آگاھی و تشکل ،رابطه حزب و طبقه ،تفاوت
بالنکيسم با مارکسيسم  ،ژاکوبنيسم ،نقش روشنفکران و غيره) .(٢٨

 - ٢اکونوميسم
تالش برای ايجاد حزب از يک طرف با استقبال و از طرف ديگر با مخالفت و مقاومت روبرو ميشود .مھمترين جريانی که
در مقابل ايجاد حزب مقاومت ميکند جريانی است که بنام "اکونوميستھا" معروف شدند .اکونوميسم پايه عميق و واقعی در
جامعه دارد .اي ن جريانی است که به درجه ای تحت تاثير رفرميسم در جنبش کارگری در اروپای غربی است .تصوير
عمومی که اين جريان از سير اوضاع اي ن است که بايد فعال رفت اتحاديه ھای کارگری را تشکي ل داد ،مذاکره کرد و برای
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معيشت کارگران امتياز گرفت ،فعال بايد کارگران را آماده کرد و دخالت در سياست کمکی در اين زمينه نميکند .يک رگه
قوی ديگر در اکونوميست ھا ،نارودنيک ھايی ھستند که از پايين به جنبش کارگری روی آورده اند و يا به آن جذب شده اند و
اصوال ،به تبع پيشينه ناردنيکی خود ،با اين رويکرد که قرار است در روسيه سرمايه داری مستقر شود و طبقه کارگر بايد به
سياست دست ببرد مسئله دارند .عالوه بر اينھا اکونوميست ھا بر محدود نگر ی بخشی از فعالين محلی کارگری اتکا دارند که
معتقدند بقول معروف نان امشب را بچسب سياست پيش کش! عالوه بر اينھا بونديست ھا ،جريان اتحاديه کارگران يھودی،
که در اين زمان حزب شان را ھم تشکيل داده اند و صھيونيسم )ناسيوناليسم يھودی( در آن نفوذ دارد ھم در اين ميان
اکونوميست ھا نفوذ دارد .بوند بيشتر تمايل دارد که حزب فدراليستی يا خود مختارانه ا ی وجود داشته باشد تا آنھا بتوانند
کارگران يھودی را جذب و سازمان دھند .ايجاد يک حزب متمرکز برای بوند به معنی انحالل سازمان قومی آنھا بود و با آن
مخالف بودند.
کـردو" )(Credo
برای دادن تصويری از ديدگاھھای اکونوميست ھا به بيانيه ای که در آن دوره منتشر ميکنند و بنام " ِ
مشھور ميشود ميتوان رجوع کرد .لني ن در کتاب "چه بايد کرد؟") (٢٩به کرات آن را به عنوان يک بيانيه ھويتی اکونوميست
ھا مورد نقد قرار ميدھد .اکونوميست ھا که البته خود را سوسيال دمکرات ميخوانند که در اين سند افق و خواست شان را
چنين ترسيم ميکنند:
"بحث ھا ی مربوط به يک حزب کارگری مستقل سياسی چيز ی نيست جز نتيجه انتقال وظايف بيگانه و دستاورد ھای
بيگانه به خاک ما .يک دسته کامل شرايط تاريخی مانع از اين ميشود که ما نظير مارکسيست ھای غربی باشيم و از
ما نوع ديگری از مارکسيسم را طلب ميکنند که با محيط روسيه تناسب دارد و ضروری است .نبودن ھرگونه احساس
سياسی در ي کايک شھروندان روسيه البته با بحث ھای سياسی يا با توسل به يک نيرو ی موھوم جبران نميشود .اين
حس سياسی را فقط با تعليم يعنی با شرکت در زندگی )ھرچند غير مارکسيستی( که واقعيات روسيه فراھم ميسازد
امکان پذير ميشود .برای مارکسيست روسی فقط يک راه گريز وجود دارد .پشتيبانی از مبارزه اقتصاد ی پرولتاريا و
شرکت جستن در مبارزه ليبرالی(٣٠ )".
در اين رابطه نوشته ای از مارتف ھست تحت عنوان "مناجات آخرين سوسياليست روسی" که به طنز از زبان اکونوميست
ھا ميگويد:
"ای مردم فريبان توده ھای رنجبر! سر ما را با سياست بافی خود شيره نماليد و با کمونيسم خود گوش مان را
ميازاريد که ما به نيرو ی صندوق تعاون ايمان آورده ايم(٣١)".
ايسکرا به شدت با اين جريان درگير ميشود .اکونوميسم در واقع طلي عه جنبش اتحاديهای در روسيه است که با پراکندگی در
درون طبقه ،قھرمان گرايی نارودنيسم ،و آخرين گرايشھای رفرميستی در اروپا و بويژه در انگليس ،آلمان و فرانسه پيوند
دارد.

 – ٣جنبش زباتوفيست ھا و شوراھا
جريان ديگری ھم در جنبش کارگری روسيه ھست که اينجا بايد به آن اشاره کرد .اين جريان بنام زباتوفيست ھا شناخته
ميشود .زباتوف رييس پليس تزاری است .اما يک رييس پليس "ليبرال" است .تز زباتوف اين است که برای جلوگيری از
انقالبی شدن کارگران بايد راه مبارزه قانونی را برای کارگران باز گذاشت .بايد امکان داد و دريچه ای را باز کرد تا
کارگران برای ھر خواست اقتصادی به اعتراض ميليتانت و سياست کشيده نشوند .بر اين اساس زباتوف ،با تاييد دولت،
حرکتی را تشويق ميکند که به نام جنبش زباتوفيست ھا مشھور ميشود که با نقد وسيع مارکسيست ھا روبرو ميشود .اما در
ھر حال اين جنبش شکل ميگيرد .اين جنبش حول سه حرکت در سه شھر شکل ميگيرد .اول حرکتی است در مسکو بنام
"حرکت برا ی رفع اختالف" که بر اين اساس استوار است که اگر کارگران در محيط کارخانه به مشکلی برخوردند نماينگان
کارگران ميتوانند به پليس مراجعه کنند و شکايت کنند و رييس پليس بالفاصله در محل حاضر ميشود و به شکايت کارگران
رسيدگی ميکند .در نتيجه اي ن سياست ،کارگران الزم بود نماينده ھای خود را انتخاب کنند .اين پديده مھم ی است زيرا برا ی
اولين با در روسيه کارگر بطور قانون ی مجاز ميشود نماينده انتخاب کند .اين ابتکار با استقبال کارگران روبرو ميشود و در
اکثر کارخانه ھای مسکو کارگران شروع به انتخاب نماينده ميکنند.
در عمل وقتی اين سياست دچار مشکل کندی رسيدگی پليس به شکايات کارگران ميشود ،قانون به اين شکل تغيير داده ميشود
که نماينده کارگران ميتوانند بدون حضور نماينده پل يس با کارفرما مذاکره کنند .به اي ن ترتيب در اکثر کارخانه ھای مسکو،
تحت نظر دولت ،ھيات ھای نمايندگی کارگران برای مذاکره با کارفرما تشکي ل ميشود ،چيزی شبيه شوراھا ی اسالمی در
ايران.
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اي ن پديده به تدريج به شھر ھای صنعتی ديگر روسيه گسترش می يابد .در يکی از کشمکش ھای ميان کارگران با کارفرمايان
در پتروگراد ،نمايندگان کارگران در چارچوب حرکت زباتوفيستی از کارخانه ھای مختلف برای ھماھنگی در مذاکره با
کارفرمايان اجالسی تشکيل ميدھند که آن را "سويت" )شورا( نمايندگان کارگران نام ميگذارند .اين اولين باری است که نام
سويت يا شورا مطرح ميشود .بايد توجه داشت که اي ن شورا اجالس نمايندگان کارگران است و نه مجمع عمومی کارگران.
حرکت دوم که جنبش زباتوفيستی با آن تداعی ميشود ،و اساسا در پتروگراد سازمان پيدا ميکند .اي ن حرکت جنبش "اوقات
فراغت" نام دارد.ايده اساسی اين حرکت اين است که کارگران را بايد جمع کرد تا اوقات فراغت شان را صرف "امور مفيد"
کنند .فعالي ن جنبش اوقات فراغت برای کارگران جلسات سخنرانی ،کالسھای آموزشی درباره دستمزد ،قوانين کار ،در باره
تاريخ ،در باره تکامل ،و غيره تشکيل ميدھند و از روشنفکران و استادان دانشگاه دعوت ميکنند که برای کارگران سخنرانی
کنند .در کنار اين فعاليت ،کلوپ ھا ی مختلف مثل کلوپ ھای رقص ،ورزش ،موسيقی و ھمچني ن پيک نيک ھای کارگری و
غيره را نيز تشکيل ميدھند .در پتروگراد کشي شی بنام " گاپون" در راس اي ن حرکت قرار ميگيرد که بعدا در انقالب ١٩٠۵
نقش مھمی باز ی ميکند.
حرکت سوم جريان زباتوفيستی ھا تالش برای يک تشکل مستقل کارگران يھودی است که قرار است جا ی "بوند" )اتحاد
کارگران يھودی( را بگيرد .اين حرکتی تماما ناسيوناليستی يھودی است و خود را بر اي ن انتقاد متکی کرده است که گوي ا
"بوند" با سوسيال دمکرات ھا ،که نماينده کارگران روسيه است ،متحد شده است و منفعت کارگران يھودی را "فروخته "
است و "بوند" بجای اينکه بفکر احقاق حقوق کارگران يھودی باشند ،خود را با سياست سراسری روسيه قاطی کرده است.
اي ن جريان در اودسا کارگران زيادی را به دور خود جمع ميکند .بعدھا به تدريج کنترل آن به دست صھيونيست ھا می افتد و
در سال  ١٩٠٢حزب مستقل کارگران يھود ی را تشکي ل ميدھند و پليس آن را منحل ميکند.
کل جريان زباتوفيستی يک جريان دولتی بود که به درست مورد نقد و افشا گری مارکسيست ھا قرار گرفت .اما به عکس
آنچه که تاريخ نگاری نوع "تاريخ مختصر" ادعا ميکند ،فعالي ن آن جاسوس و پليس نبودند .بخش زياد ی از آنھا از
اکونوميست ھا و فعالي ن محلی کارگر ی بودند که واقعاً فکر ميکردند که از اين طريق وضع کارگران را بھبود ميدھند .از
ميان نھادھايی که اي ن حرکت زباتوفيستی در پتروگراد تشکيل داد ،شورا )سويت( نمايندگان کارگران کارخانه ھای پتروگراد
بود که کشيش گاپون آنرا تشکيل داد .رئيس اين شورا رسما حقوق بگير دولت بود .نه بعنوان پليس ،بلکه به عنوان کمک
دولت به تشکل ھای کارگری .اين حقوق علنا اعالم ميشد و معادل حقوق يک کارگر بود.
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فصل  -٥کنگره دوم  :لنين ،منشويک ھا و بلشويک ھا

 - ١کنگره دوم :لنين ،منشويسم و بلشويسم
کنگره دوم حزب سوسيال دمکرات روسيه در ژوييه و اوت  ١٩٠٣تشکي ل شد .کنگره ابتدا در بروکسل تشکي ل شد و سپس
تحت فشار پليس بلژيک به لندن منتقل گرديد .رييس کنگره پلخانف است .کنگره  ٤٢نماينده با  ٥١رای دارد و از کل
نمايندگان  ٤نفر کارگر ھستند .در اين کنگره برنامه حزب ،کمابيش بدون مشکل ،تصويب شد اما در بحث اساسنامه و
بخصوص در بحث آرايش ارگانھای رھبر ی ،کنگره به دو بخش اکثريت )بلشويک( و اقلي ت )منشويک( تقسيم گرديد .اين
تقسيم گرچه در بحث اساسنامه و آرايش ارگانھای رھبر ی صورت گرفت ،اما به عکس برداشت عمومی چپ در مورد علل
اي ن انشقاق ،شکاف بر سر مسائل بسيار پايه ای تری است.
چپ ،چه بلشويک و چه منشويک ،از اي ن انشقاق يک تصوير تشکيالتی ارائه ميدھند که واقعيت را منعکس نميکند .کنگره
دوم ،در کنار شکاف ميان بلشويسم و منشويسم ،اولي ن جدايی لنينيسم از بستر عمومی سوسيال دمکراسی ھم ھست .بخش
اعظم صورت جلسات اين کنگره در کتابی بنام  ١٩٠٣ھمان زمان چاپ شد و ترجمه بخشی از آن ،به فارسی ،در دو جلد
توسط حزب کمونيست ايران انتشار يافته است) .(٣٢کنگره دوم کنگره جالبی است .کنگره با ھدف متحد کردن سوسيال
دمکرات ھا برای ايفای نقش در سياست در روسيه تشکيل شده ،اما کنگره ای است که انشقاق جديدی در سوسيال دمکراسی
روسيه را رسمی ميکند .در اين کنگره سوسيال دمکراسی به دو شاخه تقسيم ميشود .يک شاخه به اسم بلشويک )يعنی
اکثريت( است ،که اساسا توسط لنين نمايندگی ميشود و يک شاخه به اسم منشويک )يعنی اقليت( ،که اساسا توسط مارتف و
بعدا پلخانف و تروتسکی نمايندگی ميشود.
کنگره به چند بحث ميپردازد ،بحث در مورد اکونوميست ھا ،بحث در مورد بوند ،يعنی تشکل کارگران يھود ی است که
خواستار ايجاد يک تشکل ملی خودمختار در حزب است و بحث در مورد برنامه و اساسنامه حزب.
قبل از ورود به کنگره کسانی که از نزديک با سوسيال دمکراسی روسيه درگير بودند متوجه يک شکاف در ھيات تحريريه
ايسکرا بودند .شکافی که در ساير محيط ھای سوسيال دمکراسی نظير سوسيال دمکراسی آلمان ،فرانسه و انگليس ھم قابل
مشاھده بود .در ھيات تحريريه ايسکرا ،اعضا ی ھيات تحريريه خود را به ايسکرايی ھا ی "َنــرم" ) (softو ايسکرايی ھا
"سخت" ) (hardتقسيم ميکردند و از قبل از کنگره اي ن دو رگه در ايسکرا از ھم قابل تفکيک شده بودند .نماينده ايسکرايی
نــرم" مارتوف بود.
ھای "سخت" لني ن و نماينده ايسکرايی ھا ی " َ
اختالف از اينجا شروع ميشود که سوسيال دمکراسی در اروپا تماما ً به کار پارلمانی و قانونی و مذاکره رو آورده بود .چھره
سوسيال دمکراسی ديگر با خواست پيشروی تدريجی ،فقدان عجله برای تغيير انقالب ی اوضاع و اتکا صرف به تغيير وضع
از طريق مکانيسم پارلمان ی و غيره شناخته ميشد .چيزی شبيه سوسيال دمکراسی کنونی که بيشتر سخنگو ی افق سنديکاليستی
و اتحاديه ای است تا افق کمونيستی در جنبش کارگری.
اي ن تغيير در سوسيال دمکراسی اروپا ،در سوسيال دمکراسی روسيه ھم منعکس ميشود .خط متاثر از بستر اصلی سوسيال
دمکراسی اروپا اساسا حزب را بعنوان ابزار فشار بر بورژوازی ميخواھد .حزب برای اين جريان ابزار سازمان دادن يک
واقعيت جديد يا ابزار پراتيک انقالبی برای تغيير انقالبی اوضاع نيست و عجله خاصی برای تغيير انقالبی ندارد .در نتيجه
تصويری که از سازمان حزب در روسيه دارد تصوير يک سازمان "ُشــل" تر و غير ديسيپلينه تر از آن حزبی است که
کسانی که خواستار دخالت در اوضاع و تغيير انقالبی جامعه ھستند داشتند .شکاف ميان گرايش ھا در ايسکرا در ھمين حد
يعنی کسانی که عجله دارند ،تند ھستند و جوش ميزنند و کسانی که آرام تر و نرم تر ھستند تقسيم ميشد .لني ن بعنوان سمبل
کسی که تعجيل دارد ،ميخواھد يک سازمان منضبط و با "ديسيپلين نطامی" ايجاد کند مشھور بود .در مقابل مارتف به سمبل
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جريانی که جنبشی تر کار ميکند و سازمان "سفت و سختی" نميخواھد شناخته ميشود .با اي ن شکاف ساده و "سطحی" ھمه
وارد کنگره دوم ميشوند.
پيش نويس اول برنامه حزب را پلخانف نوشته که لنين آن را رد ميکند ،بعد لنين يک پيشنويس مينويسد که پلخانف آن را رد
ميکند .ھر دو پيشنويس را به يک کميسيون داده ميشود که مخرج مشترکی از دو پيش نويس را تھيه ميکند که تصويب
ميشود .يکی از گره گاه ھای برنامه مطالبه زمين توسط دھقانان است .سوال اي ن است که آيا با توجه به ماھيت بورژوايی و
عقب مانده خواست تقسيم زمين بايد از اين خواست دھقانان دفاع کرد؟
از نظر منشويک ھا ،که بعدا به آن خواھيم پرداخت ،دھقانان نه تنھا يک نيروی ضد انقالبی و غير قابل اعتماد است ،بلکه
طبقه کارگر بايد ھمراه بورژوازی خواست ھا ی ضد انقالبی و ارتجاعی دھقانان را سرکوب کند .در نتيجه از ھمان ابتدا سند
حمايت از مطالبه تقسيم زمي ن توسط دھقانان با مخالفت منشويک ھای بعدی روبرو مي شود .اما به ھر حال بحث برنامه به يک
بحث جدی در کنگره تبدي ل نميشود و برنامه کمابيش با سھولت تصويب ميشود.
بحث مربوط به بوند يک بحث جدی است .کنگره با خواست بوند برای داشتن تشکيالت ويژه کارگران يھودی موافقت نميکند
و نمايندگان بوند کنگره را ترک ميکنند .در مورد اکونوميست ھا ھم تقريبا تمام شخصيت ھای اصل ی کنگره عليه آنھا بحث
ميکنند .اکونوميست ھا ھم که دو نماينده در کنگره داشتند شکست ميخورند.
با بحث سازمان و انتخاب ارگانھای رھبری حزب ،کنگره منفجر ميشود .بحث را لني ن شروع ميکند .بحث لنين بر اين اصل
استوار است که سوسيال دمکراسی احتياج به حزبی کارا دارد و چنين حزبی محتاج يک مرکزيت کارا است .در نتيجه نشريه
مرکزی حزب احتياج به يک ھيات تحريريه کارا و پر راندمان دارد .در ھيات تحريريه شش نفره سابق ايسکرا بجز لنين،
پلخانف و مارتوف ،بقيه )اکسلرد ،زاسولي چ و پتروسف( کار زيادی نميکردند ،توليد زيادی نداشتند ،ايده خاصی ندارند و مقاله
منتشر شده چندانی ھم ندارند .لني ن معتقد است که اي ن تحريريه راندمان ندارد بايد يک ھيات تحريريه سه نفره انتخاب کرد و
اي ن تحريريه دارا ی درجه ای اختيار در اتخاذ سياست باشد .بحث ديگر لنين اي ن است که اگر کنگره کميته مرکزی ای انتخاب
کند و به روسيه بفرستد ،ھمه دستگير ميشوند و ادامه کاری حزب مختل ميشود .پيشنھاد لنين اي ن است که از ھيات تحري ريه
ايسکرا ،که در خارج است ،و کميته مرکز ی ،که حزب را اداره ميکند ،ھيات سومی برا ی رھبر ی حزب سازمان داده شود
که حزب در ھيچ شرايطی بی مرکز يا بی "صاحب" نماند.
معنی طرح لني ن در عمل به اين منتھی ميشود که سه نفر "کم راندمان" از ھيات تحريريه ايسکرا کنار گذاشته شوند و
تعدادی ،از جمله خود لنين" ،از خارج" در ھدايت تشکيالت نقش رسمی پيدا کنند.
بر متن شکافی که قبل از کنگره وجود داشت ،اختالف بر سر طرح ارگانھای رھبری حزب اين گونه نمايانده ميشود که گويا
لني ن مي خواھد "قدي می ھا" يا "نرم" ھا را کنار بگذارد و يک حزب متمرکز تحت کنترل خود را سازمان دھد.
در کنار اين مجادله ،بحث حول عضويت در حزب ھم باال ميگيرد .کل مسئله اينگونه تصوير ميشود که از نظر لني ن عضو
حزب کسی است که انقالبی تمام وقت يا حرفه ای است .اين تصوير کليشه ای و بسيار نا دقيقی است که متاسفانه امروز
اکثريت موافقين و مخالفين لنين ،به يکسان ،لني ن را با آن تداعی ميکنند .بحث انقالبيون حرفه ای و نظم و ديسيپلين تشکيالتی،
بعنوان مبنای لنينيسم ،تصوير منشويکی از بحث لني ن است .اين بحث ھا کنگره را منفجر ميکنند.
قبل از بحث رسمی در مورد ارگانھا ی رھبری حزب ،بند اساسنامه ای پيشنھادی لنين که معتقد است که عضو حزب بايد
بصورت متشکل با حزب فعاليت کند ،در مقابل بند پيشنھادی مارتوف که معتقد است عضو حزب الزم نيست بصورت
متشکل با حزب فعاليت کند بلکه کافی است به نوعی حزب را ياری رساند ،رای نمی آورد و بند پيشنھادی مارتوف تصويب
ميشود.
تصوير مارتوف از عضويت در حزب جنبشی تر از تصوير لني ن است .در تصوير لنين فعاليت متشکل اھميت بيشتری دارد.
تا اينجا در اختالف ھا ی ميان مارتوف و لنين طرفداران مارتوف اکثريت را دارند .اما با ترک کنگره توسط نمايندگان بوند
تناسب آرا در کنگره ،به نفع لنين ،تغيير ميکند و در بحث آرايش رھبری حزب طرح لنين رای می آورد .از اينجا به
طرفداران لنين در اي ن کنگره بلشويک )اکثريت( و طرفداران مارتوف منشويک )اقليت( نام ميگيرند.
در مورد کنگره دوم حزب کارگران سوسيال دمکرات روسيه کتاب ھا و مقاالت زياد ی نوشته شده است .شايد از شاخص
ترين کتابھا ،يکی کتاب لنين تحت عنوان "يک گام به پيش دو گام به پس") (٣٣و ديگری کتاب تروتسکی است تحت عنوان
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"وظايف سياسی ما") .(٣۴در "يک گام به پيش دو گام به پس" ،لني ن خصلت "نرم" منشويک ھا و تناقضات آنھا را نشان
ميدھد و اختالف متدولوژيک خود با آنھا را گوش زد ميکند اما ھنوز کل ابعاد اختالف ظھور نکرده است.
اگر امروز به کتاب تروتسکی" ،وظايف سياسی ما" ،رجوع کني د آن را کتاب عجيبی می يابيد .کتابی اساسا غير سياسی که
ھدف آن شخصيت و کاراکتر لني ن است .کتاب سراسر کنکاش انگيزه ھا ی لني ن است .فحاشی و اتھامات به لني ن که برای
مستدل کردن ھيچ يک خود را ملزم به ارائه ھي چ استدالل ی نمی يابد .حتی ايزاک دويچر که سمپاتی عميقی به تروتسکی دارد
اي ن کتاب را فاقد ھي چ پايه و غير قابل توجيه ميداند .در اين کتاب لنين کسی است که ميخواھد توطئه کند ،بد دھن است ،کسی
است که حزب ژاکوبنی ميخواھد )اي ن دوره بحث ژاکوبنيسم داغ است( .لني ن کسی است که بجای حزب سياسی ،ميخواھد يک
سازمان متمرکز نظامی ايجاد کند و کودتا ميخواھد بکند و برا ی جنبش کارگر ی خطر مھمی است.
عالوه بر تروتسکی و منشويک ھا شخصيت ھای اصل ی سوسيال دمکراسی آلمان ھم عليه لنين وارد مناقشه ميشوند .يکی از
اي ن شخصيت ھا رزا ی و ديگری کائوتسکی است که اول ی علنی و دومی بطور غير علنی وارد جدل ميشوند.
اينکه اي ن برچسب ھا و اتھامات به لنين چقدر واقعی است مسئله کسی نيست ،بر متن اختالف سياسی موجود ،اتھامات به لنين
سرازير ميشود .بعدا خواھيم ديد در  ١٩٠۵وقتی جامعه از نظر سياسی باز ميشود و احزاب سياسی غير قانونی ،نظير حزب
سوسيال دمکرات روسيه علنی ميشوند ،تنھا کسی که بالفاصله خواستار انتخابی شدن کليه ارگانھای حزب ميشود لنين است.
لني ن است که اعالم ميکند اختناق ضعيف شده و حزب ميتواند تمام ارگانھای اش را به شکل انتخابی تعيي ن کند .اين حکم را
در  ١٩٠۵وقتی احزاب علنی ميشوند ،حتی منشويک ھا ھم صادر نميکنند .اما حتی اين واقعيت ھم نوع تبليغات عليه لنين را
تغيير نميدھد .کسی توجه نميکند که لنين در مورد يک دوره خاص و مشخصات حزب در اين دوره خاص صحبت ميکند.
بحث لنين اين است که با آماتوريسم نميشود با اختناق و دستگاه پليس تزار در افتاد .اگر کس ی واقعا ً مي خواھد مبارزه کند و تنھا
منتظر فرصت نباشد بايد يک حزب مبتنی بر کادرھای حرفه ای را سازمان دھد که بتواند خود را در مقابل پليس حفظ کند.
با حزبی که ھر روز رھبران و کادرھايش را دستگير و تبعيد ميکنند و دائما در حال انحالل است نميشود چيزی را تغيير داد.
به کسی که واقعاً بخواھد اوضاع را تغيير دھد "عقل سليم" حکم ميکند که حتی برای متصل نگاه داشتن حزب يک سازمان
حرفه ا ی ضرور ی است .در شرايط اختناق تزاری سازمانی از انقالبيون حرفه ا ی که ديسيپلي ن داشته باشد ،ھم خط باشد و
بتواند حزب را ھم خط و ھم آھنگ در عمل نگاه دارد و بتواند در غياب امکان انتخابات و جلسات بزرگ کار کند حياتی
است .ھيچ سازمان سياسی در شرايط اختناق با يک اسکلت آماتور امکان مقاومت در مقابل سرکوب پليس را ندارد .بحث
لني ن به ھمين سادگی است .و درست به ھمين دليل به محض اينکه در  ١٩٠۵شرايط تغيير ميکند ،لنين بحث سازمان انقالبيون
حرفه ا ی ،انتصابی بودن مسئولي ن را کنار ميگذارد و خواستار عضويت وسيع و انتخابی شدن ھمه ارگانھا ی رھبری حزب
از باال تا پايي ن ميشود.
نکته ای که اينجا مورد تاکيد است اي ن است که بحث سازمان و تشکيالت منضبط که بعدا يکی از محورھای خودآگاھی
بلشويک ھا و ھمينطور يکی از مشخصات بلشويسم از نظر منشويک ھا است ،يک بحث کليدی در لنينيسم نيست .بحثی است
بر سر اينکه در يک شرايط معين ميتوان يک سازمان انقالبی ايجاد کرد و آنرا فعال و زنده نگاه داشت .با تغيير شرايط لنين
از اي ن بحث فاصله ميگيرد يا مجددا به آن بر ميگردد.
از طرف ديگر منشويک ھا اصوال به يک سازمان انقالبی احتياج نداشتند .بنا به تعريف "منتظر َ َفـرج" ھستند و خيال تغيير
دنيا را ندارند تا به چني ن سازمانی احتياج داشته باشند .ابزار مورد نياز منشويک ھا برای سياست شان يک حرکت جنبشی،
بدون ُبــعد سازمانی و تشکيالتی سفت و سخت است .منشويک ھا تا آخر ھم يک جنبش بسيار وسيع باق ی مي مانند .برای
تضمين ادامه کار ی يک سازمان فعال و انقالبی در شرايط اختناق محتاج تضمي ن ادامه کاری ھدايت ،تمرکز و وحدت اراده
سياسی و تضمين رھبری سلسله "عصبی" حزبی است و وقتی چنين شرايطی از ميان رفت اين درجه از ديسيپلي ن و تمرکز
غير الزم ميشود .نتيجتا تز "سازمان انقالبيون حرفه ای" و تز سازمان متمرکز و ديسيپلينه انتصابی ،بر عکس آنچه که از
طرف موافقين و مخالفي ن لني ن تصور ميشود ،جايگاه قائم بالذاتی در تفکر لني ن و در لنينيسم ندارد .يکی از راھھايی است که
لني ن برای تامين دخالت انقالبی در اوضاع در شرايط سرکوب و اختناق پيش پا ميگذارد .راھی که با تغيير شرايط ،خود لنين
اولين کسی است که آن را تغيير ميدھد.
کسانی که در اين دوره در مقابل لنين می ايستند ،بجای اينکه در مقابل بحث اصلی لنين ،يعنی امکان و ضرورت دخالت
مستقيم پرولتاريا در اوضاع موجود برای تحقق انقالب سوسياليستی ،به ايستند ،به بحث تشکيالت که "ساده تر" است و به
برچسب ھای حاضر و آماده در بازار سياست متوسل ميشوند.
به لنين برچسب ژاکوبنيسم ميزنند .لني ن جواب جالبی به آنھا ميدھد .ميگويد ھيچ سوسيال دمکرات واقعی نميتواند ژاکوبنيست
ھم نباشد .اما ژاکوبنيستی است که پشتش را به طبقه کارگر داده ،منافع اي ن طبقه را ميشناسد ،ژاکوبنيستی است که آرمان ی
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برای آن جامعه دارد و سعی ميکند توده مردم را بسيج کند و به جنبش ھا ی اجتماعی آزاديخواھانه دوره خود اتکا دارد.
ميگويد اختالف ما با ژاکوبنيست ھا اين نيست که چرا يک سازمان حرفه ا ی متمرکز و مخفی ،اکتيو ،ميليتانت و به اصطالح
توطئه گر اي جاد ميکنند .اختالف بر سر چارچوب و افق فعاليت و سياست آن ھا است.
در واقعيت،اما ،اي ن انشقاق در حزب سوسيال دمکرات روسيه اساسا تنھا در باالی حزب اتفاق می افتد .در انشقاق بلشويسم و
منشويسم ،به جز لنين ،که ھنوز شخصيت شناخته شده بي ن المللی نيست ،تقريبا کل شخصيت ھای شناخته شده و مشھور
سوسيال دمکراسی روسيه با منشويک ھا ميروند .پلخانف ،اکسلرد ،ورا زاسولي چ ،تروتسکی و غيره .ھمچني ن شخصيت ھای
اصلی سوسيال دمکراسی اروپا ،مثل کائوتسکی و رزا ی از منشويک ھا حمايت ميکنند.
بعد از کنگره ارگانھای منتخب کنگره توسط منشويک ھا بايکوت ميشوند ،لنين از تحريريه ايسکرا استعفا ميکند و پلخانف
ھمه منشويک ھا را به ارگانھای حزبی فرا ميخواند .آنچه که به نام حزب ھست تماما منشويک است و ھمه ارگانھای حزب
بدست منشويک ھا می افتد .بلشويک ھا عمال جمع کوچکی ھستند که از حزب کنار گذاشته شده اند .با استعفای لنين ھمه
منشويک ھا به سر پست ھای تشکيالتی که بايکوت کرده بودند بر ميگردند و اين بار لني ن را متھم به فراکسيونيسم ميکنند!
اکثر مناطق صنعتی اصلی و کارگران صنايع پيشرفته به منشويک ھا تماي ل پيدا ميکنند .منشويک ھا در امکانات ،پول،
شخصيت ھا و غيره دست باال را دارند.
در روسيه ،برای اکثريت فعالين سوسيال دمکراسی ،انشقاق بين بلشويک ھا و منشويک ھا قابل فھم نيست .آن را پديده
"خارج کشوری" و بقول خودشان "ِاميگره" )مربوط به مھاجري ن در خارج( ميدانند .تشکيالت و کميته ھا مخلوط ميمانند و
بر اساس اکثريت تصميم گيری ميکنند .اما افق فعالين کارگر ی و جنبش سوسيال دمکراسی روسيه ،بويژه در مراکز اصلی
کارگری ،کارگران صنايع پيشرفته ،و کارگران متمرکز شھری يک افق منشويکی است و با لنين و بلشويک ھا نزديکی
خاصی ندارند .گرايش وحدت طلبانه بسيار وسيع است .لني ن در مقابل اين وحدت طلبی می ايستد و معتقد است که سوسيال
دمکرات ھا بايد راه خود را از اپورتونيسم منشويکی جدا کنند.
بعد از کنگره منشويک ھا در خارج ارگانھای حزبی را تحريم ميکنند ،مراکز حزبی خودشان را سازمان ميدھند .جالب است
منشويک ھا رفتاری را ميکنند که خود لنين را به آن متھم مينمايند .منشويک ھا لنين را متھم به ديکتاتور ی و زير پا گذاشتن
موازين حزب ميکنند .اما خود متوسل به زير پا گذاشتن مصوبات کنگره و کميته مرکزی منتخب کنگره ميشوند.
سال  ١٩٠۴لني ن در ژنو )سويس(  ٢٢نفر از بلشويک ھا را جمع ميکند و در مقابل وضعی که پيش آمده ،و لنين آن را
کودتای منشويک ھا ميخواند ،دفتر کميته ھا ی اکثريت ،دفتر کميته ھا ی بلشويکی ،را تاسيس ميکند که وظيفه آنھا سر و
سامان دادن به تشکل ھای بلشويکی در داخل روسيه است .لني ن نشريه جديدی بنام وپريود )به پيش( را منتشر ميکنند و يکی
از وظايفی که دفتر کميته ھای اکثريت )بلشويکی( در دستور خود قرار ميدھد فراخواندن کنگره سوم است .لني ن در آوريل
 ١٩٠۵کنگره سوم حزب را فرا ميخواند .اين کنگره در لندن تشکيل ميشود که منشويک ھا آن را تحريم ميکنند .در نتيجه
کنگره ،اساسا کنگره جناح بلشويک ھا است .منشويک ھا ھمزمان کنفرانسی را در ژنو فرا ميخوانند که طبعا بلشويک ھا در
آن شرکت نميکنند.
بعنوان جمعبندی بايد گفت کنگره دوم حزب که در سال  ١٩٠٣تشکيل ميشود حزب را به دو جناح بلشويک و منشويک تقسيم
ميکند .اختالف ظاھرا بر سر مسائل تشکيالتی است .برداشت عمومی اين است که بلشويسم به معنی قائل بودن به ضرورت
يک حزب متمرکز ،منضبط زير زمينی انقالبيون حرفه ای است و منشويسم به معنی قائل شدن به ضرورت يک حزب باز
تر و جنبشی تر.
اي ن برداشت عمومی گرچه نشانی از واقعيت اختالف را دارد اما نه تنھا تمام واقعي ت را نمايندگ ی نميکند ،بلکه حتی بخش
مھمی از اختالف را ھم نشان نميدھد.
اختالف بر سر اي ن است که چگونه باي د در تغيير واقعيت دخالت کرد؟ اصوال وظيفه کمونيست ھا و سوسيال دمکرات ھا در
اي ن رابطه چيست؟ تز لني ن اين است که بايد انقالب سوسياليستی را سازمان داد ،بايد واقعيت را تغيير داد و عمال اي ن انقالب
را ممکن ساخت .برای لنين پيش شرط سوسياليسم به قدرت رسيدن طبقه کارگر است و ابزار اين کار يک حزب سياسی
است.
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منشويک ھا از طرف ديگر معتقدند که سوسيال دمکرات ھا و طبقه کارگر بايد به عنوان اھرم فشار بر بورژوازی عمل کنند
تا اصالحات ھرچه وسيع تری انجام دھد و بعد با شکل گير ی يک جامعه کالسيک سرمايه داری شکل ميگيرد و طبقه کارگر
می تواند ،مانند اروپای غربی ،در بطن دمکراسی پارلمانی بسوی سوسياليسم پيشروی کند.
درست به دليل ھمين عمق اختالف است که مدت کوتاھی بعد از کنگره بحث "سازمان" کنار ميرود ،و بويژه در رابطه با
انقالب  ،١٩٠٥بحث ھای پايه ای تری به محمل اختالف لني ن با منشويک ھا تبدي ل ميشود.
در مجموع منشويک ھا ،بخصوص بعد از کنگره ،چھره آگاه تری از خود نشان ميدھند .چرخش پلخانف به منشويسم نمونه
بارز اي ن مسئله است .مسئله گرھی اين است که حزب را برای چه مي خواھيد؟ برای حضور در انقالب يا برای سازمان دادن
انقالب؟ اي ن يکی از نقاط تمايز مھم باق ی ميماند.

 - ٢موقعيت تروتسکی
از آنجا که تروتسکی در انقالب  ١٩٠۵به يکی از شخصيت ھای مھم سوسيال دمکراسی روسيه تبديل ميشود ،الزم است
توضيحی در مورد موقعيت او در آستانه اين انقالب داده شود.
پيش از کنگره دوم تروتسکی جوانی است که ،مدت کوتاھی قبل از کنگره ،به اروپا ) لندن( آمده است .لني ن در اين مقطع
ساکن لندن است .در اين دوره تروتسکی طرفدار خط ايسکرا و عليه اکونوميست ھا است .از ھمين دوره ما شاھد شک ل گرفتن
رابطه خاصی ميان لني ن و تروتسکی ھستيم که تا مرگ لنين بجا ی خود باق ی است ،اي ن رابطه بر اساس تالش دائم لنين برای
جذب يا جلب تروتسکی است .در ھر مقطعی که به اي ن رابطه نگاه کنيد متوجه ميشويد که لنين چندي ن قدم پيش آمده تا
تروتسکی را جذب کند و تا آستانه انقالب اکتبر  ١٩١٧شکست ميخورد.
تا کنگره دوم تروتسکی روی خط لنين است ،يعنی خط آنھا متماي ز نيست .اما تروتسکی ،صرف نظر از جنبه عقايد سياسی و
اختالفات اش با اي ن و آن ،خصوصيتی دارد که ايزاک دويچر ھم به آن اذعان ميکند .تروتسکی متاسفانه با ھمه توانايی ،نبوغ
و قدرتی که دارد نميتواند ميان افراد و ايده ھا تفاوت قائل شود و به اصطالح امروز اخالقی و محفلی است .با گرفتن ارزيابی
منفی از شخصی يک نفر ميتواند از نظر سياسی از او فاصله بگيرد و در صف سياسی مقابل او به ايستد .اي ن خصوصيت تا
آخر عمر ھمراه او ست .رابطه تروتسکی با افراد شخصی است نه سياسی و رابطه سياسی او با يک نفر عميقا از رابطه او
با آن فرد تاثير ميپذيرد.
اي ن خصوصيت بارھا تروتسکی را ،خوب يا بد ،از صفی که واقعاً به آن تعلق دارد جدا نگاه ميدارد .تروتسکی نميتواند ايده و
نظرات يک فرد را از شخصيت او جدا کند و درباره ھر کدام به اعتبار و با معيار ھای مربوطه به خودشان قضاوت نمايد.
در نتيجه وقتی از يک فرد فاصله ميگيرد ديگر به ايده ھای آن فرد توجھی ندارد و ھر اتھام و ناروايی را به سمت او پرت
ميکند .اين حکم به اعتقاد من ھم در رابطه تروتسکی با لنين و ھم در رابطه تروتسکی با استالي ن ،ھر يک به نوعی ،قابل
مشاھده است که ربطی به ھم خطی يا اختالف او با لنين يا با استالين ندارد .در بسياری از مواقع تروتسکی ھرچند در ايده
ھای مخالف خود ھم که شريک باشد ،در مقابل او می ايستد .در دوره کنگره دوم تروتسکی عالوه بر لنين شيفته مارتوف،
ورا زاسوليچ و اکسلرد است .اينھا قھرمانان او ھستند .بعالوه با مارتوف و زاسولي چ در يک خانه در لندن باھم زندگی ميکنند
و به لحاظ عاطفی به شدت به اينھا نزديک است .آنھا را دوست دارد ،قبول شان دارد و به آنھا احترام ميگذارد.
وقتی تروتسکی در کنگره احساس ميکند که برخورد لنين با اي ن ھا تند و غير منصفانه است و به نظرش ميرسد که لنين دارد
اينھا ،بخصوص اکسلرد و زاسوليچ را کنار ميگذارد ،در مقابل لنين می ايستد .تروتسکی مطلقا به اين واقعيت توجه ندارد که
تصور او از تحول دمکراتيک در جامعه و نقشی که طبقه کارگر بايد در آن بازی کند به تصور لنين نزديک تر از تصور
مارتوف ،زاسولي چ ،اکسلرد و پلخانف است .اين خصوصيت ،بعنوان يک رھبر سياسی ،برای تروتسکی مھلک است .بعدا
بيشتر در باره اختالف تروتسکی و لنين بحث خواھيم کرد .اما درجه اختالف سياسی تروتسکی با بلشويک ھا مطلقا درجه
خصومت او با لنين و قرار گرفتن دائم او در کنار منشويک ھا را توضي ح نميدھد .برداشت شخصی تروتسکی از يک نفر
ميتواند او را در دنيای سياست در مقابل آن فرد قرار دھد .اگر اي ن "خصوصيت" برا ی ھر کس قابل قبول باشد ،ھمانطور که
گفته شد ،برای يک سياستمدار و يک رھبر کشنده است .قادر بودن به ارزيابی ابژکتيو از ايده ھا و عقايد يک فرد ،مستقل از
ارزيابی او از خصوصيات اخالقی و شخصی او ،ھنری است که ھر کمونيست و ھر رھبر کمونيست بايد داشته باشد و
تروتسکی ندارد .اگر مسئله تغيير دنيا است و اگر سياست و جامعه عرصه تغيير دنيا است آنگاه جايگاه سياسی و اجتماعی
ھر کس به اي ن اعتبار تعيين ميشود و نه به اعتبار سليقه ھا و برداشت ھايی که دو دوست را کنار ھم قرار ميدھد .به عکس
تروتسکی ،لنين شخصيتی است که تماما چني ن خصوصيتی را دارا است.
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در مقطع بعد از کنگره تروتسکی ظاھرا نماينده جناح وحدت طلب است و در واقع نماينده عدم بلوغ بدنه و فعالي ن حزب
سوسيال دمکرات روسيه ،در آن مقطع ،است .در اين دوره علی رغم نزديکی که در ايده ھای خود با لني ن دارد ) به نحوی که
در کنگره تروتسکی را مخالفين لني ن" ،شاگرد لنين" نام ميگذارند( فاصله با لنين را نگاه ميدارد .در ھمان حال تروتسکی
عليرغم نچسبی کامل عقايد اش به ايده ھای منشويکی با سران منشويک دوست است و از نظر سياسی در کنار آنھا م ی ايستد.
در چني ن فضايی ،تروتسکی در  ١٩٠۵کار در خارج را رھا ميکند و به روسيه برميگردد و به ھمين دلي ل با باالگرفتن انقالب
 ١٩٠۵تنھا شخصيت سوسيال دمکرات است که در محل حضور دارد تروتسکی است.
سوسيال دمکراسی روسيه با اين شکل و شمايل فکر ی ،سياسی و تشکيالتی وارد انقالب  ١٩٠۵ميشود .بقول ای اچ کار،
انقالب  ١٩٠۵زود تر از آنی شروع شد که بلشويک ھا و منشويک ھا خط شان را از ھم جدا کنند و دير تر از آنی شروع شد
که سوسيال دمکراسی بعنوان يک پيکره واحد وارد آن شود.
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فصل  - ٦انقالب ١٩٠٥
 - ١شروع انقالب
روسيه )دولت تزار( در سال  ١٩٠۴بر سر مناطقی از چين )منچوری( با ژاپن وارد جنگ ميشود .دولت روسيه به دلي ل
وجود منابع طبيعی غنی اين منطقه عالقمند به کنترل آن است و ژاپن ھم درست به ھمين دليل در اين منطقه حضور پيدا کرده
است و دو طرف در سال  ١٩٠۴بر سر کنترل اي ن منطقه عليه يکديگر وارد جنگ ميشوند.
در وھله اول جنگ و تبلي غات دولتی در ميان مردم ،و کارگران ،احساسات ناسيوناليستی را دامن ميزند .حتی باعث کاھش
اعتراضات ميشود .نيروھا ی روسيه در اول کار پيروزی ھايی را کسب ميکنند که باعث باالرفتن بيشتر احساسات
ناسيوناليستی در جامعه ميشود .اما دو فاکتور اين فضا را به ھم ميزند و اعتراضات را مجددا شکل ميدھد.
فاکتور اول شروع شکست نيروھای روسيه در مقابل نيروھا ی ژاپنی است .ناوگان دريايی روسيه در شرق توسط نيروھای
ژاپنی بکلی نابود ميشود ،تلفات نيروھای روسی به سرعت افزايش پيدا ميکند .فاکتور دوم افزايش قيمت نان ،پايين آمدن
دستمزد ھا و افزايش سريع تورم در نتيجه جنگ است.
در سال  ١٩٠٤نخست وزير تزار پلهوه ) (Plehveترور ميشود .تزار برا ی آرام کردن وضع پرنس ميرسکی) (Mirskyرا
به نخست وزيری منصوب ميکند که قرار است آشتی بوجود آورد .سياست دولت ظاھرا بر گشايش سپاسی قرار گرفته
ميگيرد .اين اولين دور انقالب است که نام "بھار سياسی" ) (the political springمشھور ميشود.
نخست وزير برای جلب ليبرال ھا و اپوزيسيون راست در  ١٢دسامبر  ١٩٠٤بيانيه ا ی صادر ميکند که در آن وعده حکومت
قانون ،کاھش سانسور مطبوعات ،آزاد ی بيشتر مذھبی را ميدھد .اما بيانيه سخنی از متکی کردن حکومت به انتخابات و يا
ھيچ ارگان انتخابی را به ميان نمی آورد .در فضای ملتھب تقريبا ً ھمه اپوزيسيون بيانيه را رد کردند و با اوج گرفتن فعاليت
احزاب غير قانون ی و اعتراضات مردم نخست وزير استعفا ميدھد .حکومت برای کنترل اوضاع به شدت عمل روی آورد اما
ظرف چند ھفته وضعي ت سياسی کال از ھم گسيخته ميشود.
تزار برای رسيدگی به اعتراض کارگران دستور تشکيل کمسيونی را ميدھد .اين کميسيون از کارگران ميخواھد تا نمايندگان
خود را برای بحث با کميسيون انتخاب کنند .گرچه در جلسه اول که اي ن کميسيون ،که در  ١٣اکتبر تشکيل شد ،فقط نمايندگان
يک محله شرکت ميکنند ،اما بھر صورت انتخاب نماينده مجاز اعالم شده بود و کارگران شروع به انتخاب نمايندگان خود
ميکنند.
در اوائل سال " ١٩٠۵مجمع عمومی نمايندگان کارگران پتروگراد" ،که زباتوفيست ھا )گاپون( آنرا تشکي ل داده بود برای
اولين بار فراخوان اعتصاب در کارخانه پوتيلوف ،يکی از کارخانه ھای اصلی پتروگراد ،را ميدھد .با توجه به محيط نا آرام
شھری ،اين اعتصاب در ظرف يک روز تبديل به اعتصاب عمومی ميشود .تقريبا ھمه کارخانه ھا به اعتصاب ميپيوندند.
مطالبه اعتصاب کنند گان آزادی سياسی و بعضی خواست ھای دمکراتيک ديگر است.
در ژانويه  ١٩٠۵گاپون بيانيه ای خطاب به تزار منتشر ميکند و از او درخواست ميکند آزادی ھای سياسی را برای اتباع و
رعايای خود به رسميت بشناسد .بيانيه تزار را به عنوان "پدر خوانده" تمام ملت مورد خطاب قرار ميدھد و از او ميخواھد که
به داد کارگران و مردم برسد .گاپو ن برای تقديم عريضه يک راھپيمايی به سمت کاخ تزار را سازمان ميدھد که در آن چند
صد ھزار نفر شرکت ميکنند .اما قبل از رسيدن راه پيمايان به کاخ ،قزاق ھا و ساير نيروھا ی نظامی و انتظامی به مردم
حمله ميکنند و در اين حمله حدود ھشتصد نفر از مردم کشته ميشوند.
اي ن اقدام تزار شوک بزرگی به جامعه روسيه است و توھم ھا ی بسياری را ميريزد .تزار مستقيما و بالواسطه در مقابل مردم
قرار ميگيرد و مردم به او لقب "قصاب بزرگ" را ميدھند .در کل جامعه خواست سرنگونی تزار به بستر اصلی مبارزه

30

سخنرانی اول

انقالب روسيه  ١٩١٧تا ١٩٢٧

تبديل ميشود .ديگر بحث بر سر نخست وزيری اي ن و آن و يا اصالحات حکومتی نيست .مردم مشکل را مستقيما از تزار
ميبينند .اي ن موقعيت تزار در مقابل مردم تا سرنگون ی تزار در فوريه  ١٩١٧تغيير نميکند).(٣۵
با عکس العمل تزار در مقابل راھپيمايی آرام کارگران پتروگراد ،اعتراض در پتروگراد ھمگانی ميشود .عالوه بر کارخانه
ھا ،ھمه مدارس و دانشگاه ھا تعطيل ميشوند ،شبکه راه آھن متوقف ميشود .محکوميت کشتار مردم ھمگانی ميشود .حتی
کادت ھا ،يعنی مشروطه خواھان ،اين اقدام را محکوم ميکنند .جنايت آنقدر صريح ،بی دليل و غير قابل دفاع است که کسی
نميخواھد با آن تداعی شود .در اين جريان طبقه کارگر برای اولين بار به مبارزه سياسی کشيده ميشود .خواسته ھايی که
مطرح ميشود خواست آزادی سياسی و خواست مجلس موسسان برای تنظيم يک قانون اساسی است.
در کنار اين رويدادھا شورش در واحد ھای نظامی شروع ميشود ،سويت ھای سربازان شکل گرفت .دھقانان نيز شروع به
حمله به امالک مالکين و مقامات دولتی ميکنند.
در تاري خ روسيه اين اولي ن انقالب توده ا ی و اعتراض شھری توده ای عليه دولت است .قبل از اين اعتراضات شھری اساسا
در مورد مسائل اقتصادی و معيشتی است که اين يا آن بخش کارگران و مردم را در بر ميگيرد .اعتراضات سال  ١٩٠۵يک
اعتراض ھمگانی است که به سرعت وسعت پيدا ميکند .ابتدا شھرھا ی ديگر به اعتراض مردم پتروگراد ميپيوندند و بعد به
تدري ج دھقانان نيز به حرکت در می آيند .دھقانان شروع به مصادر زمي ن ھا ،حمله به امالک اربابی ميکنند و کنترل اوضاع
به تدري ج از دست دولت خارج ميشود.
تزار عقب نشينی ميکند و بيانيه ای صادر مينمايد ،قول ميدھد يک سری حقوق دمکراتيک مردم را به رسميت بشناسد .تزار
از يکی از وزرايش ميخواھد که با کارگران وارد مذاکره شود .وزير مربوطه از کارگران دعوت ميکند که نمايندگانشان را
برای مذاکره بفرستند .اما اي ن نمايندگان حاضر به مذاکره با وزير نميشوند و شورا )سويت( نمايندگان کارگران پتروگراد را
تشکيل ميدھند.

 – ٢شورای نمايندگان کارگران پتروگراد و دوگانه شدن قدرت سياسی ،شکست
استراتژی اعتصاب توده ای
 ١٧اکتبر  ١٩٠۵مجمع نمايندگان شوراھای کارگری يک ھيات اجرايی انتخاب ميکند که قرار است در غياب نشست شورا
کارھا را انجام دھد .در اين ھيات اجرايی عالوه بر کسانی که انتخاب ميشوند ،سه نفر ،ي عنی يک نفر از بلشويک ھا ،يک نفر
از منشويک ھا و يک نفر از اس آر ھا به اين جمع انتخابی اضافه ميشوند .گرچه تروتسکی رسما در خارج کشور از
فراکسيون َ َ
منشويک استعفا داده بود در شورا سخنگوی اصلی منشويک ھا است ،تروتسکی نماينده منشويک ھا است ،رادين
نماينده بلشويک ھاست .ھيات اجرايی قصد برگزاری کنگره سراسری شوراھا را دارد که موفق نميشود.
با تشکي ل شورای نمايندگان کارگران پتروگراد اتفاق مھمی روی ميدھد .جامعه با يک واقعيت سياسی ديگری روبرو ميشود.
واقعيت اي ن است که ھر کس که شکايت يا کار اداری دارد بجای مراجعه به نھادھا ی دولتی به اين شورا )سويت( مراجعه
ميکند .ھر بخش از کارگران که ميخواھد تکليف کار در کارخانه خود را روشن کند ،يا موارد غذايی را توزيع نمايد و يا برق
به جايی برساند ،خط تراموا يا قطار جايی را کار بياندازند از شورای نمايندگان کارگران پتروگراد کسب تکليف ميکند.
شورا جايی است که در آن کارگران و مردم احساس قدرت ميکنند و واقعاً ھم قدرت دارند .کسان ی که انقالب  ۵٧ايران در
شھرھا ی بزرگ را بياد دارند با اي ن احساس قدرت گيری )  (empowermentتوده ای و فضای انسانی و رفيقانه و برابری
که ايجاد ميکند آشنا ھستند .توده ای که قدرت را گرفته است اين احساس انقالبی را پيدا ميکند که يک انسان بسيار "عادی"
ميتواند بر مقدرات زندگی خود کنترلی داشته باشد ،او ديگر فرد " عادی" يا "عوام" نيست ،افراد و انسانھا ھمه مھم و بقول
انگليسی  VIPھستند ،انسانھايی که ديگر نه تنھا در جامعه سرکوب شده و سر کوفته نيستند بلکه ،خود را دارای حق ميدانند
و از کسی ھيچ تحقير يا نا برابری را نميپذيرند .در نتيجه قدرت بوروکراسی از ميان ميرود .ھر کس ميتواند با ھر مسئول و
رييسی  ،بطور برابر ،بحث کند و او را قانع به اتخاذ تصميمی نمايد .اين روحيه ای است که تنھا در دوره ھای انقالب بروز
ميکند .اين روحيه ای است که مردم را نگاه ميدارد ،به آنھا خوشبينی ميدھد و باعث ميشود "معجزه" کنند .اين فضايی است
که بعد از کمون پاريس اولين بار است که در روسيه دوباره تجربه ميشود .شخصيتی که شورای پتروگراد ،بعنوان يک
مرجع حاکميت و قدرت ،پيدا ميکند تنھا نمايانگر يک تغيير اداری نيست .بيش از ھر چيز کل روانشناسی جامعه و حتی افراد
را تغيي ر ميدھد .از ھمه مھمتر مردم تضمين آزادی ھای سياسی و تشکيل مجلس موسسان از شورا ،و نه از دولت تزار،
ميخواھند .شورای نمايندگان کارگران پتروگراد يک سری مطالبات اوليه مربوط به قانون کار و مطالبات دمکراتيک را
تصويب و اعالم ميکند.
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جالب اين است که رھبران شورا خود اين شخصيت و جايگاه را برای شورا نميخواھند .منشويک ھا بکلی مخالف بازی
کردن چنين نقشی از جانب شورا ھستند .اس آر ھا )سوسيال رولوسونر ھا( نيز خواستار ايفای چنين نقشی نيستند .اما
موقعيت را جامعه به شورا تحميل ميکند.
اما ھمراه با اين شکل گيری قدرت سياسی ،يا دولت دوم ،در جامعه ،يک ابھام جدی وجود دارد که نتايج عميقی را از خود
برجای ميگذارد .ابھام در پاسخ به اين سوال است که اصوال نقش شورای نمايندگان کارگران پتروگراد چيست؟ آيا قرار است
شورا قدرت را از دولت بگيرد و آيا شورا آلترناتيو قدرت است؟ جواب به اين سوال ھا مثبت است .ابزار اعمال اراده شورای
نمايندگان کارگران پتروگراد چيست؟ با اتکا به چه نيرويی و چگونه مصوبات خود را اجرا ميکند؟
اگر قرار نيست که شورا خود قدرت را بگيرد و قرار است تنھا ابزار اعمال فشار بر دولت موجود ،برا ی تصويب و اجرای
خواسته ھايش باشد ،در اين صورت اگر دولت اين خواسته ھا را نپذيرفت چه؟ شورا چگونه ميتواند دولت را به انجام کاری
وا دارد؟
اشاره کرديم که در فوريه  ١٩٠٥تروتسکی به روسيه برميگردد و در اي ن مقطع در روسيه است .کميته مرکزی تشکيالت
بلشويک ھا ،که به دنبال يک آژيتاتور و مروج توانا ميگردند ،از طريق کراسين ،عضو اين کميته ،تروتسکی را در اي ن
موقعيت به ھمکاری دعوت ميکند .تروتسکی بتدريج به آژيتاتور اصلی محافل کارگری متماي ل به بلشويک ھا ، ،تبدي ل
ميشود .تروتسکی از زبردست ترين سخنرانان تاري خ معاصر است .مشھور است که ميگويند که مھم نبود که جمعيت چقدر با
تروتسکی موافق يا مخالف بود ،تروتسکی با قدرت و نفوذ کالمش آنھا را مجذوب ،مبھوت و "برق زده" ميکرد.
ساير رھبران منشويک و بلشويک ھمه در خارج کشور ھستند و در اين رويدادھا مستقيما نقشی ندارند .تروتسکی با نقش
مھمی که بازی ميکند به عضويت ھيات رييسه شورای نمايندگان کارگران پتروگراد انتخاب ميشود و بعد از دستگيری رييس
شوراھا ،به رياست شورا ی پتروگراد انتخاب ميشود.
شورای نمايندگان کارگران پتروگراد اولي ن نھاد انتخاب ی است که بخش اعظم طبقه کارگران را نمايندگی ميکرد .در حکومتی
که اساسا ھر نوع نمايندگی را مخالف وجود خود ميدانست ،وجود اين ارگان انتخاب ی بالفاصله آن را تبديل به آلترناتي و دستگاه
دولتی کرد .به ھر صورت شوراھا در مقابل سوال "چه بايد کرد؟" قرار ميگيرند .راديکال ترين خط که بلشويک ھا و بخشی
از منشويک ھا را شامل ميشود ،اين است که بايد به دولت فشار آورد .بايد اعتراض کرد و خواست ھای شورا را به زور به
دولت قبوالند .ابزار اي ن کار اعمال قدرت توده ای توسط اعتصاب عمومی يا ا عتصاب توده ای است.
در اين راستا چندي ن اعتصاب عمومی سازمان داده ميشود .دولت در مقابل اين اعتصاب ھا کار خاصی نميکند و مردم به
تدري ج که خسته ميشوند به خانه ھای شان بر ميگردند.
در طی اعتصاب عمومی آب ،برق ،ترانسپورت عمومی ،و غيره از کار م ی افتند و مايحتاج مردم يا توليد نميشود يا قابل
دسترس نيست .چنين اعتصاب عمومی چندين بار در  ١٩٠۵از جانب شوراھا سازمان داده ميشود .در مقابل دولت که تالش
در محدود کردن امکانات و قدرت دخالت شورا ھا را دارد ،شورا تنھا ابزار دفاعی اش فراخوان مجدد به اعتصاب عمومی
است.
در پاسخ به آخري ن اعتصاب ،در اواخر  ،١٩٠۵تزار قول ھايی ،از جمله قول دعوت دوما "مجلس مشورتی" ،به رسميت
شناسی حق رای ھمگانی و آزادی فعاليت احزاب سياسی را ميدھد .مردم زير فشار گرسنگی و فقدان امکانات و بيشتر از ھر
چيز زير فشار بالتکليفی سياسی نسبت به "چه بايد کرد؟" بعدی ،به تدريج پراکنده ميشوند و روز به روز از جمعيت فعال و
حاضر در خيابان کاسته ميشود .فضای انقالبی به تدريج فروكش ميکند تا جايی که بيانيه تزار ،که وعده ھای فوق در آن داده
بود ،مورد استقبال مردم خسته ،فرسوده و بی افق واقع ميشود .بيانيه عليرغم تبليغ سوسياليست ھا از طرف کارگران و مردم
با اشتياق گرفته شد و تعداد زيادی سر کار برگشتند .اين بيانيه اعتصاب عمومی را خاتمه داد .در اين ميان ليبرال ھا به
اشرافيت پيوستند ،از حکومت پشتيبانی کردند و خواستار آرامش شدند و بخش وسيعی از خرده بورژوازی نيز خواستار
آرامش و قبول آنچه که تزار وعده داده بود شدند.
طی ماه نوامبر و دسامبر نخست وزير )ويت( بتدري ج کنترل ارتش ،راه آھن و دھقانان را بدست آورد .تعرض متقابل راديکال
ھا  -بخصوص تروتسکی در راس سويت پتروگراد -ايزوله ماند و با تعرض پليس روبرو شد و ھمه دستگير شدند .در
اعتراض به اين حمله مجددا فراخوان اعتصاب عمومی صادر ميشود که تبديل به نوعی قيام مسلحانه شد اما اين قيام از ارتش
و پليس شکست خورد .تالش آژيتاتور ھای سوسياليست که ميخواھند مردم را متوجه کنند که با کنار رفتن از صحنه مستقيم
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سياست دولت با ھمه قدرت باز خواھد گشت ،تاثير ی در کارگران و در مردم مستاصل نميگذارد .بالتکليفی سياسی و فکری
در رھبری شورا ،که خود را در مردم منعکس ميسازد ،بيش از ھرچيز موجب استيصال و بالتکليفی است.
در مقابل اين بالتکليفی يک تز مھم شروع به شکل گيری و پيدا کردن زمينه ميکند و آن تز قيام برا ی سرنگون کردن دولت
است .اين يکی از جمعبندی ھای لنين از انقالب  ١٩٠۵است که بعدا به آن خواھيم پرداخت .اين تز بر اين استدالل استوار
است که دولت خود بخود ساقط نميشود و اعتصاب توده ای و عمومی ،که تز محوری ی در مقابل لني ن است ،راه به جايی
نميبرد مگر اينکه سازمان دادن سرنگونی قھر آميز دولت )قيام( در مرکز اين سياست پيش بينی شده باشد و در اين صورت
بايد ايده تصرف قدرت سياسی توسط قيام در مرکز سياست قرار گيرد.
اينجا يکی ديگر از مقاطعی است که پراتيسيسم انقالبی و مارکسيستی لنين خود را نشان ميدھد .لني ن بار ديگر افق انتظار،
بالتکليفی و منتظر رويدادھا ماندن را ميشکند .ميگويد بعنوان يک قاعده ،و نه استثنا ،دولت و يک نظام را با اعتصاب
عمومی نميشود سرنگون کرد .دولت و نظام حکومتی ھميشه ميتواند مخلوطی از سرکوب و امتياز دادن را در پيش بگيرد تا
مردم را خسته و متفرق کند .اي ن دايره بسته را تنھا با قرار دادن سياست تصرف قدرت دولتی و توسط قيام ميتوان شکست.
در اواخر دوره فعاليت شورای نمايندگان کارگران پتروگراد ،بخش ھايی به تدريج به ايده قي ام متماي ل ميشوند .در اواخر
 ١٩٠۵شوراھا شروع به صحبت کردن از ضرورت مسلح شدن ميکنند .اما اين اقدام ھيچگاه صورت نميگيرد .نه خواست و
نه ضرورت آنقدر آگاھانه نيست که در اين راه قدم برداشته شود .در جريان محاکمات ھيات اجرايی يکی از اتھامات
تروتسکی ھم تالش برای مسلح کردن شوراھا است.
کشمکش در  ١٩٠۵پيچيده است و اينجا امکان بررسی تفصيلی آن نيست .مثال مانور ھای ليبرال ھا و کادت ھا که از يک
طرف به شوراھا فشار می آورند و از طرف ديگر سع ی ميکنند از وجود شوراھا و قدرت کارگران برای گرفتن امتياز از
تزار استفاده کنند و حکومت مشروطه شان را مستقر کنند يا سياست ھا ی اس آر ھا اينجا مورد بحث نيست .خوانند عالقمند
ميتواند به مراجع مربوطه رجوع نمايد.
اما در حزب سوسيال دمکرات اعم از بلشويک يا منشويک يک تصور عمومی وجود دارد که ،جز لنين ،ھمه در آن شريک
ھستند .تصور اين است :انقالب دمکراتيک است ،کشمکش در جامعه بر سر دمکراسی است و ما بايد فعال انقالب دمکراتيک
را به پيروز ی برسانيم .اي ن تصور داده و حاکم در سوسيال دمکراسی  ،حتی در صفوف بلشويک ھا ،است.
خودآگاھی بلشويسم تا اينجا عبارت است از اعتقاد به اين ايده است که يک سازمان فشرده از انقالبيون حرفه ای الزم است تا
در اوضاع دخالت کرد .به عکس منشويک ھا ،بلشويک ھا معتقدند که نبايد منتظر بورژوازی ماند ،بورژوازی وظايف
انقالب دمکراتيک را انجام نميدھد و انجام انقالب دمکراتيک کار طبقه کارگر و سوسيال دمکرات ھا است .به اي ن معنی در
سيستم بلشويک ھا تصرف قدرت سياسی جای مھمی دارد اما اين قدرت را قبل از ھر چيز برا ی انجام انقالب دمکراتيک
ميخواھند.
اي ن لنينيسم نيست .لنينيسم پراتي سيسم انقالبی برای انجام فوری انقالب سوسياليستی است ،لنينيسم خيره شدن به قدرت سياسی
است برای انقالب پرولتری و از پيش پا برداشتن ھمه موانع آن است .بلشويسم ھنوز معنی تشکيالتی دارد .بلشويسم ھنوز در
افق اينکه چه انقالبی بايد کرد از منشويسم نبريده است و يک راديکاليسم تشکيالتی و عمل گرايی را نمايندگی ميکند که البته
يک جنبه مھم لنينيسم است .اما اين راديکاليسم تشکيالتی و اين نوع پراتيسيسم نه ھمه لنينيسم است و نه ھسته آن .اگر از
لنينيسم ھدف فوری و محوری انقالب سوسياليستی گرفته شود ،به يک منشويسم ميليتانت ميرسيد که بلشويسم ،و بويژه
استالين ،نماينده آن است.
انقالب  ١٩٠۵در طی رويداد ھايی که به آن اشاره شد ،شتاب و دور خود را از دست ميدھد و در آخر سال  ١٩٠۵پليس و
ارتش وارد جلسه شورای پتروگراد ميشوند و ھمه را دستگير و روانه زندان ميکند.

 – ٣دوره بعد از شکست انقالب ١٩٠٥
شورا منحل ميشود اما ھنوز خوشبينی نسبت به وعده ھای تزار ھست .خوشبينی به اينکه تزار قول ھا و وعده ھايی که داده
است را عملی خواھد کرد .فعاليت علنی احزاب ھنوز در جريان است ،نشريات سياسی احزاب کماکان بصورت علنی منتشر
ميشوند و ظاھرا قرار است که دوما ،مجلس نمايندگان مردم ،توسط تزار تشکي ل شود.
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در مورد شخصيت ھای اين انقالب ،از شخصيت ھای شناخته شده سوسيال دمکرات ھا ،از ھر دو جناح ،جز تروتسکی کسی
در روسيه نيست .ھمه در خارج کشور ھستند و لنين در اوائل نوامبر  ،١٩٠۵که تقريبا آخر کار است ،ميتواند به روسيه
برگردد.
با فروكش کردن موج انقالب تروتسکی ھمراه ساير اعضای ھيات اجرايی شورای پتروگراد محاکمه و به زندان محکوم
ميشوند .محاکمه که علنی است و بشکل دقيق در نشريات گزارش ميشود ،انعکاس اين محاکمات نقش بسيار مھمی در
محبوبيت تروتسکی دارد .در جريان محاکمه ،ھمه متھمين از خود دفاع ميکنند و به دولت حمله ميکنند و تروتسکی ،که در
زمان دستگيری رييس شورای پتروگراد است ،ستاره اي ن محاکمات ميشود .تروتسکی بعد از اين محاکمات و بعد از ١٩٠۵
يک شخصيت شناخته شده توده ای در سراسر روسيه است .قطعا شناخته شده ترين رھبر سوسيال دمکراسی روسيه است.
بعد از محاکمات ،تروتسکی و بقيه اعضای ھيات اجرايی به سيبری تبعيد ميشوند که تروتسکی در ميان راه فرار ميکند و به
اروپای غربی برميگردد .لنين ھم بعدا به خارج باز ميگردد .تروتسکی بعد از  ١٩٠٥رسما اعالم ميکند که ديگر به جناح
منشويکی حزب تعلق ندارد اما تا  ١٩١٢کماکان جامعه وی را بعنوان منشويک ميشناسد و او ھم نزديک ی خود با منشويک ھا
را حفظ ميکند و در بسياری از نشست ھای رسمی قبول ميکند که به عنوان نماينده منشويک ھا شرکت کند.
افق کار در شرايط نيمه دمکراتيک ناشی از بيانيه اکتبر تزار و چشمانداز رشد جنبش ،منشويک ھا و بلشويک ھا را بھم
نزديک کرد .روحيه وحدت طلبی به شدت قوت گرفت بود و تروتسکی بيش از ھر کس ديگری نماينده اين وحدت طلبی بود.
اي ن روحيه منجر به اي ن شد که بلشويک ھا و منشويک ھا سه شماره يک نشريه مشترک بنام "سورنيی گولوس" را منتشر
کردند و در دسامبر  ١٩٠٥کنفرانس بلشويک ھا ،که در تامر فورس فنالند برگزار شد ،ادغام کميته ھای ھر دو جناح
بمنظور تشکيل کنگره مشترک را تصويب کرد.
انقالب  ١٩٠۵اختالف ميان بلشويک ھا و منشويک ھا را حاد تر و عميقتر ميکند .مسائل تشکيالتی کامال کنار ميرود و
مسائل جدی تری نظير اينکه "خصلت انقالب چيست؟"" ،ھدف پرولتاريا از شرکت در اين انقالب کدام است؟" و غيره به
جلو صحنه رانده ميشود.
طی دوره انقالب  ١٩٠۵روحيه وحدت طلبی در ميان سوسيال دمکرات ھا ،چه بلشويک و چه منشويک در داخل کشور به
شدت تقويت ميشود .زير فشار اي ن روحيه وحدت طلبی است که کميته ا ی از بلشويک ھا و منشويک ھا برا ی تدارک کنگره
وحدت تشکي ل ميشود .در دسامبر  ١٩٠۵کنفرانس بلشويک ھا در فنالند برگذار ميشود.
بعد از انقالب  ١٩٠۵برا ی يک دوره محدود ھنوز آزادی ھای سياسی وجود دارد و اين دوره ،الاقل برای منشويک ھا ،دوره
خوش بينی است .خوش بينی به اينکه آزاد ی ھا ی سياسی در روسيه بوجود آمده و ميشود فعاليت کرد و متشکل شد .اما به
فاصله کوتاھی )از  ( ١٩٠۶دولت تزاری شروع به تعرض به آزاد ی ھا ی سياسی کسب شده ميکند .تزار دوما را منحل ميکند
و نمايندگان بلشويک ،منشويک و اس آر در دوما ھمه تبعيد ميشوند ،نشريات تعطي ل ميشوند ،تعداد کثيری از سوسيال
دمکرات ھا دستگير و به زندان انداخته ميشوند ،تعداد زيادی در زندان کشته ميشوند و تعداد بيشتر ی تبعيد ميشوند.
در نتيجه تعرض دولت ،روحيه ارعاب وسيعی در جامعه بوجود می آيد .در  ١٩٠۵بسياری افتخار ميکردند که خود را
سوسيال دمکرات بخوانند و اي ن کار نوعی مباھات و حتی فخر فروشی شده بود ،اما بعد از  ١٩٠۶ديگر تعداد بسيار اندکی
خود را سوسيال دمکرات ميخوانند .روحيه سرخوردگی ،ياس ،موج ترک صف مبارزه و ترک تشکيالت احزاب سياسی
راديکال )سوسيال دمکرات ھا و اس آر ھا( و تبليغ و احساس پوچی )نھيليسم( بشدت وسعت پيدا ميکند.
نخست وزير در اين دوره استوليپين است که اي ن سرکوب را با مجموعه ای از رفرم ھا و اقدامات اقتصادی برای تسھيل
گسترش سرمايه دار ی ھمراه ميکند.
شکست مقدار زيادی صفبند ی منشويک و بلشويک را بھم ريخت .بلشويک ھا را يک برنامه عمل بھم متصل نگاه ميداشت
منشويک ھا را يک فلسفه مشترک سياسی .مستقليون زياد بودند .برجستهترين شان تروتسکی است .
ناتوانی بورژوازی حتی در دفاع از ميوهھا ی انقالبی که اساسا توسط کارگران و دھقانان بدست آمده بود برا ی بسيار ی شوکه
کننده بود .خفقان و سرکوب در صفوف کارگران و سوسيال دمکراسی روحيه ياس عميق و وسيعی را دامن ميزند .از يک
طرف نااميدی به فعاليت متشکل و از طرف ديگر تروريسم باال ميگيرد .بخشی از اس آر ھا دوباره به تروريسم رو می
آورند.

34

سخنرانی اول

انقالب روسيه  ١٩١٧تا ١٩٢٧

اما علت بوجود آمدن ياس صرفا اختناق نيست .دليل مھمتر آن شکست آرمان ھا و انتظارات انقالب  ١٩٠٥است .انقالبی
شکل ميگيرد ،شوراھا بوجود می آيند ،بخش اعظم سوسيال دمکرات ھا آنچه که ميدانند و ظاھرا مارکسيسم و علم انقالب به
آنھا گفته است را انجام ميدھند اما انقالب شکست ميخورد .نه در اثر سرکوب .بيشتر در اثر خستگی و ياس مردم .اين
شکست ناشی از خستگی و ياس مردم خود ياس عميقی نسبت به کارا بودن عقايد سوسيال دمکراسی بوجود می آيد.
بر اي ن متن در صفوف سوسيال دمکراسی دو گرايش شکل ميگيرد .يک گرايش که اساسا در ميان منشويک ھا نفوذ دارد بر
اي ن باور است که اصوال ايجاد سازمان مخفی بی فايده است و اين کار بويژه بعد از انقالب  ١٩٠۵نه درست است و نه ميتوان
مجددا آن را بوجود آورد .تنھا حاصل اين کار دستگير ی ،زندان و اعدام و تبعيد است .تنھا راه درست فعاليت سياسی در
چارچوب قواني ن موجود است .اي ن گرايش به اين نتيجه ميرسد که با استفاده از فعاليت قانونی بايد تالش کرد که تناسب قوا و
در نتيجه قانون را تغيير داد و از اين طريق پيش رفت .اين گرايش به نام "انحال ل طلبان" معروف ميشوند .کسانی که خواھان
انحالل سازمان مخفی حزبی و فعاليت در چارچوب قانون ھستند.
در مقابل در ميان بلشويک ھا گرايشی شکل ميگرد که معتقد است فعاليت در سازمانھا ی توده ای به جايی نميرسد و فعاليت
قانون ی نميتواند منشا اثری شود ،کل اي ن فعاليت ھا را بايد بايکوت کرد .تنھا ھسته ھا ی تماما مخفی حزبی از انقالبيون حرفه
ای ميتوانند در مقابل پليس تزار مقاومت کنند ،بمانند و انقالب را رھبری کنند .اين گرايش نام "باي کوتيست" را ميگيرد .لني ن
تنھا کسی است که ھر دو گرايش "انحالل طلب" و "بايکوتيست" را به نقد ميکشد.
در اين دوره بازھم قطب نمای لنين اعتقاد به امکان و ضرورت دخالت و تغيير در متن اوضاع جديد ،امکان سازمان دادن
انقالب سوسياليستی ،متحد کردن مردم و بويژه صف کارگران برای ايجاد سازمان دادن اين انقالب است.
در ميان منشويک ھا مارتوف و پلخانف )که جناح چپ منشويک ھا ھستند( تا حدی در مقابل انحالل طلبان شروع به مقاومت
ميکنند اما کار زيادی از پيش نميبرند .علت اين عدم کارايی مارتوف و پلخانف در مقابله با انحالل طلبان اين است که نظرات
انحالل طلبان در پايه تفاوت اساسی با نظرات بستر اصلی منشويک ھا ندارد .پيش تر گفتيم که منشويک ھا اصوال جنبشی تر
بودند و نياز چندانی به وجود يک سازمان منضبط حزبی نميديدند .در مجادالت خود حول اختالفات شان با لنين در کنگره
دوم بعضا نوک تيز حمله را بر ھمي ن جنبه از بحث ھا ی لنين قرار داده بودند .در نتيجه منشويک ھا از باال نسبت به نظرات
انحالل طلبان آسيب پذير تر بودند و دامنه عمل نشان در مقابل باالگرفتن اين نظرات در صفوف شا ن زياد نبود.
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فصل  - ٧درسھای انقالب ١٩٠۵
از تجربه انقالب  ١٩٠۵سه جمعبندی متفاوت ميشود که سنت ھای سياسی و اجتماع ی درون سوسيال دمکراسی را نشان
ميدھند .سه جمعبندی عبارتند از جمعبندی مارتوف است که جمعبندی منشويک ھا ميشود ،جمعبندی لنين ،موضع رسمی
بلشويک ھا ميشود و جمعبند ی تروتسکی .ھر سه جمعبندی از انقالب  ١٩٠۵در يک نقطه با ھم مشترک ھستند که قبال به آن
اشاره شد :بورژواز ی انقالب نميخواھد ،بورژوازی بيشتر از استبداد از کارگرانی که به ميدان آمده باشند و در قدرت سياسی
نقش بازی کنند ميھراسد و ابا دارد .بورژوازی تالش ميکند که اوضاع را کژ دار و مريز و به تدريج به نوعی تغيير دھد که
عقب نشينی استبداد تزار ی در اثر طغيان يا قيام مردم نباشد که در نتيجه آن مردم و بخصوص طبقه کارگر به ميدان کشيده
شدن بيايند .در نتيجه اصالحات ھميشه نيم بند است .در نتيجه تحقق آزادی ھای سياسی و تغيير بنياد ی حکومت تزاری
برعھده طبقه کارگر است .اين درک عمومی سوسيال دمکرات ھا از اوضاع است که ھمانطور که اشاره شد در مانيفست
کنگره اول به قلم استروه ھم منعکس است .و اين نقطه عزيمت ھر سه جمعبند ی از تجربه انقالب  ١٩٠۵ھم ھست.

 - ١جمعبندی مارتوف
مارتوف ،از جانب منشويک ھا ،تجربه انقالب  ١٩٠٥را جمعبندی ميکند .مارتوف معتقد است که انقالب  ١٩٠۵درستی خط
منشويک ھا در مقابل لنين را اثبات کرده است .تزھای او اينھا ھستند:
انقالب سوسياليستی بدون وجود يک پرولتاريای نيرومند ممکن نيست.
پرولتاريای روسيه فقط از طريق رشد سرمايه داری ميتواند رشد کند و نيرومند گردد.
تزاريسم مانع اصلی در راه رشد سرمايه دار ی است و سرمايه داری روسيه فقط توسط يک انقالب بورژوايی ميتواند رشد
کند.
ميان انقالب سوسياليستی و انقالب دمکراتيک در روسيه نه تنھا به لحاظ مضمونی تفاوت ھست ،که ھمه و از جمله لني ن اين
تفاوت مضمونی را قبول دارند ،بلکه بين دو انقالب به لحاظ زمانی فاصله کمابيش طوالنی ای ھست .انقالب دمکراتيک ناظر
بر شکل گيری يک دوران است که ط ی آن آزادی ھای سياسی ريشه ميگيرد ،سرمايه دار ی ،و طبقه کارگر ،رشد ميکنند ،و
جامعه روسيه وارد شرايطی نظير اروپای غربی ميشود.
پرولتاريا در اي ن دوره بايد بعنوان ّ
متفق بورژوازی ظاھر شود .طی دوران مبارزه برای آزادی ھای دمکراتيک پرولتاريا
متحد بورژوازی است و بايد به عنوان گروه فشار بر بورژوازی وارد عمل شود .طی اي ن دوره ھرگونه تدارک انقالب
سوسياليستی آوانتوريسم،اراده گرايی و ماجراجويی است .ھرگونه تدارک انقالب سوسياليستی در روسيه پوچ است.
دھقانان را نميتوان با کارگران متحد کرد .دھقان خرده بورژوازی و اساسا يک نيرو ی ضد انقالب و ارتجاعی ھستند که
ميخواھند جامعه را به عقب برگردانند .طبقه کارگر نميتواند با آنھا اتحادی را بوجود آورد .تنھا راه رھايی از عقب ماندگی
دھقانی رشد سرمايه داری است .منشويک ھا حکم تروتسکی را تاييد ميکردند که "انقالب  ١٩٠٥را ارتش دھقانی شکست
داد" (٣۶).اين البته يک واقعيت است که در جمعبندی لنين ھم منعکس است اما لني ن از اين مشاھده در انقالب  ١٩٠۵اين
نتيجه را ميگيرد که بايد دھقانان را جذب کرد و بورژوازی و تزاريسم را از اين نيرو محروم کرد.
از لحاظ سازمانی جمعبندی مارتف مخالفت با کار پنھانی يا تدارک قيام بود ،و در نتيجه مخالفت با تمام برداشت لني ن از
حزب .منشويک ھا در کنفرانس خود که در ژنو در سال  ١٩٠۵تشکيل ميشود طی مصوبه ای اعالم ميکنند که:
"فقط در يک صورت سوسيال دمکراسی به ابتکار خود اقدام به گرفتن قدرت و نگه داشتن آن تا سرحد امکان خواھد
کرد .و آن عبارت است از گسترش انقالب در کشورھای پي شرفته اروپای غربی ،که شرايط برای تحقق سوسياليسم تا
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حدی آماده است .در چنين صورتی محدوديت ھای انقالب روسيه تاحد زيادی رفع ميشود و امکان پيشرفت در جاده
تحوالت سوسياليستی فراھم میآيد(٣٧)".
به عبارت ديگر ،در روسيه تنھا به شرطی ميشود انقالب سوسياليستی کرد که در اروپای غربی انقالب سوسياليستی شده
باشد .آنوقت به اتکا به نيروی اي ن انقالب ميشود مثال دھقانان و بورژواز ی را سرکوب کرد .اکسلرد در کنگره استکھلم که
کنگره وحدت منشويک ھا و بلشويک ھا است و ب عدا به آن خواھيم پرداخت ميگويد:
"روابط اجتماعی در روسيه تاکنون فقط برا ی انقالب بورژوايی آمادگ ی دارد ،کشش تاريخ خود ،کارگران و انقالبيون
را با نيروی بسيار بيشتری به سوی انقالب گرايی بورژوايی میبرد و ھر دو را به خدمتگزاران ناخواسته بورژوازی
مبدل ميکند ،تا روزی که نوعی انقالبيگری ،که اصوال سوسياليستی باشد ،پرولتاريا را از لحاظ تاکتيک و سازمان
برای تفوق سياسی آماده سازد(٣٨ )".
اکسلرد ميگويد که اي ن دوره ،مرحله انقالب دمکراتيک است و جبر زمانه کارگران را به خدمتگزاران نا خواسته بورژوازی
تبديل ميکند و راه ديگری نيست .قوانين تکامل اجتماعی را نميشود دور زد.
مارتينف در ھمان کنگره مي گويد:
"در دوره جار ی راه وارد کردن دمکراسی بورژوايی به زندگی سياسی ،به پيش راندن آن و راديکال ساختن جامعه
بورژوا وظيفه حزب سوسيال دمکرات روسيه است") (٣٩

 - ٢جمعبندی لنين :ضرورت قيام
لني ن از طرف بلشويک ھا جمعبندی ديگری از تجربه انقالب  ١٩٠۵بدست ميدھد .نظرات لنين در نوشته ھايی که در ليست
مطالعاتی آمده منعکس است .از جمله در "دو تاکتيک سوسيال دمکراسی در انقالب روسيه"" ،درسھای انقالب"" ،وظايف
سوسيال دمکراسی در قبال دھقانان" .توضيح داديم که مسئله برخورد به دھقانان و به جنبش دھقانی به يکی از موضوعات
اصلی مورد بحث تبدي ل شد .جمعبندی لنين در واقع ادامه بحث ھا ی اش در "وظايف سوسيال دمکرات ھای روس" و "چه
بايد کرد؟" است.اساس تزھا ی لني ن اين ھا ھستند:
پرولتاريا نشان داد که نهتنھا نيرو ی عالقمند به درھم کوبيدن استبداد بلکه آماده اقدام به اي ن درھم کوبيدن دولت است.
بورژوازی روسيه نه ميخواھد نه ميتواند به تنھايی اين انقالب را انجام دھد .بنابراين پرولتاريا وظيفه انجام دادن انقالب
دمکراتيک را برعھده دارد.
انقالب مورد نياز جامعه و طبقه کارگر انقالب سوسياليستی است .وقتی انقالب بورژوايی به سرانجام رسيد دھقانان ديگر
انقالبی نخواھند ماند .پرولتاريا بايد در مرحله دوم پيش بيفتد عناصر نيمه پرولتر را در توده مردم با خود ھمراه سازد و
تزلزل خورده بورژوازی و دھقانان را فلج سازد .مرحله بالواسطه بعد از انقالب دمکراتيک انقالب سوسياليستی است .طبقه
کارگر اروپا به کمک پرولتاريای روسيه خواھد آمد .و راه را نشان خواھد داد .لني ن قائل به فاصله زمانی بی قيد و شرط بين
دو انقالب نيست .تحقق انقالب سوسياليستی را به ھمان دو شرط منوط ميکند :پشتيبانی بخش نيمه پرولتر دھقانان و پشتيبانی
انقالب سوسياليستی در اروپا برای لنين راه رسيدن به سوسياليسم رھبری تحول دمکراتيک جاری در جامعه است .راه
ديگری وجود ندارد .نميشود در اين تحول کنار ايستاد .پرولتاريا بايد رھبر آن شود.
اعتصاب تودها ی راه به جايی نميبرد .پرولتاريا بايد شکل عالی تر انقالب يعنی قيام مسلحانه را در مرکز استراتژی خود قرار
دھد .لني ن تاکيد ميکند که در پروسه پيشروی انقالب ،تظاھرات و اعتصاب توده ای تا جايی که مردم را متحد ميکند و به آنھ ا
قدرت ميدھد درست است اما پرولتاريا ،و مردم انقالبی ،را به پيروزی نميرساند .برا ی تضمي ن پيروزی بايد قدرت سياسی را
با قيام تصرف کرد .در نتيجه بايد تدارک قيام را ديد .عدم تدارک قيام و محدود ماندن به اعتراضات و اعتصابات توده ای از
جايی مھلک است.
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 – ٣جمعبندی لنين :ديکتاتوری کارگران و دھقانان ،دولت موقت انقالبی
از نظر لنين انقالب روسيه يک انقالب سوسياليستی است .اما بايد در تحول انقالبی جامعه شرکت کند ،بايد آن را رھبری کند
تا بتواند از آن تخته پرش ای برای گذار بی واسطه ،بال وقفه ،به انقالب سوسياليستی خود استفاده کند .لني ن قائل به وجود بيقيد
و شرط يک فاصله زمانی بي ن انقالب دمکراتيک ،ي عنی سرنگونی دولت مستبد تزار ،و انقالب سوسياليستی نيست.
نيروی سرنگون کننده تزار حول يک برنامه مشترک کارگران و دھقانان ميتواند متشکل و بسي ج شود .تنھا راه جذب دھقانان
جلب آنھا به زي ر چنين پالتفرم مشترکی است .در نتيجه حکومت قيام کنندگان ديکتاتوری پالتفرم مشترک کارگران و دھقانان،
چيز ی که لني ن آن را ديکتاتوری دمکراتيک کارگران و دھقانان ميخواند است.
ترم دولت دمکراتيک کارگران و دھقانان ظاھرا يک تناقض است .زيرا مارکسيسم دولت را دولت يک طبقه ميداند و قائل به
حکومت دو طبقه نيست .اما ما در بخش دوم اين سلسله بحث ھا در بحث پيرامون تزھايی که منصور حکمت تحت عنوان
"دولت در دوره ھا ی انقالبی") (۴٠مطرح کرده است ،نشان خواھيم داد که چني ن تناقضی وجود ندارد .دولت کارگران و
دھقانان مربوط به بحث دولت در دوره ھای انقالبی است که خصلت دولت در دوره ھای غير متعارف ،انقالبی ،را توضيح
ميدھد .از جمله خصلت طبقاتی دولت بعد از انقالب اکتبر در فاصله  ١٩١٧تا  ،١٩٢١دولت بعد از انقالب فوريه ،١٩١٧
دولت جمھوری اسالمی ،جمھور ی دمکراتيک انقالبی ،که در برنامه حزب کمونيست ايران وجود داشت ،را به روشنی
توضيح ميدھد .دولت در دوره ھا ی انقالبی يک دولت متعارف نيست .دولتی است که در آن سياست و تضمي ن حاکميت دولت
به نسبت مقتضيات اقتصادی دست باال پيدا ميکند .برای لنين دولت ديکتاتوری دمکراتيک کارگران و دھقانان يک دولت
موقت در يک دوره انقالبی است پل ی است بين يک گذشته به يک آينده .برای لنين انقالب دمکراتيک اصوال چنين پلی است.
گذشته استبداد تزاری است و آينده سوسياليسم .عبور از اين پل برای لني ن بدون توقف است .استدالل لنين ساده است .انقالبی
که انجام ميشود به نياز ھای پرولتاريا در چارچوب اين انقالب )برنامه حداقل( و نياز دھقانان )تقسيم زمين( پاسخ ميدھد و
ضد انقالب را در دفاع از اين دو منشور سرکوب ميکند .اين چيزی جز دولت کارگران و دھقانان نيست .گيرم که خصلت
گذرا داشتن باشد .اي ن انقالب برای پرولتاريا پل به سوسياليسم است که بايد فورا و بالواسطه طی شود .لني ن فاصله ميان
انقالب دمکراتيک و سوسياليستی را به يک چيز منوط ميکند و آن جلب توده ھرچه وسيعتر ،بويژه قشر پايي ن دھقانان ،به
تبعيت از پرولتاريا برای سرنگونی بورژوازی و انجام انقالب سوسياليستی است .لني ن قائل به ھيچ شرط ديگر ی ،بخصوص
تکامل تاريخی يا تکامل نيروھای مولده ،نيست.
لني ن در روش سوسيال دمکراسی نسبت جنبش دھقانان ميگويد:
"ما پس از انجام انقالب دمکراتيک بالفاصله و درست به ميزان نيروی خود ،که نيروی پرولتاريا ی آگاه و متشکل
باشد ،انقالب سوسياليستی را آغاز خواھيم کرد .ما ھوادار انقالب مداوم ھستيم .ما در نيمه راه توقف نخواھيم کرد .در
حال حاضر حساب کردن ترکيب قوايی که فردای انقالب دمکراتيک درون توده دھقانی وجود خواھد داشت تخيلی و
پوچ است .ما بدون اينکه دچار ماجراجويی شده ،بدون اينکه به وجدان علمی خود خيانت نموده باشيم و بدون اينکه در
تقالی کسب وجھه سطحی باشيم فقط يک چيز ميتوانيم بگوييم و ميگوييم :ما با تمام نيروی خويش به تمام دھقانان در
انجام انقالب دمکراتيک کمک خواھيم کرد تا بدي ن وسيله انتقال ھرچه سريعتر به وظايف عال ی تر يعنی انقالب
سوسياليستی برای ما ،يعنی حزب پرولتاريا ،آسان تر گردد .ما وعده ھيچگونه ھماھنگی ،ھيچگونه مساوات و
ھيچگونه اجتماعی کردن را پس از پيروزی قيام فعلی به دھقانان نمی دھيم .بر عکس مبارزه جديد ،عدم مساوات
جديد و انقالب جديد ی را وعده ميدھيم و در راه آن مجاھدت ميکنيم .شيرينی آموزش ما از قصه ھای سوسيال
رولوسيونر ھا کمتر است .ول ی ھر کس که فقط ميخواھد شيرينی به او به خورانند بگذار به طرف سوسيال
رولوسيونر برود ما به اين اشخاص خواھيم گفت بفرماييد راه باز و جاده دراز" .
و در جای ديگر در مقابل کسانی که از آن طرف ميکشند و معتقدند که کميته ھای انقالبی دھقانی بايد سازمان داد ميگويد:
"ما در ھر جا که ممکن باشد کوشش خواھيم کرد که کميته ھای خود ،يعنی کميته ھا ی حزب کارگران سوسيال
دمکرات را تشکي ل دھيم .در آنھا ھم دھقانان ھم بينوايان ھم روشنفکران ھم فاحشه ھا ھم سربازان ھم آموزگاران ھم
کارگران ،خالصه تمام سوسيال دمکرات ھا ،و فقط سوسيال دمکرات ھا ،داخل خواھند شد .اين کميته ھا تمام کارھای
سوسيال دمکراسی را با تمام عمق و وسعت آن انجام خواھند داد و در عين حال سعی خواھند کرد بخصوص و بطور
ويژه ا ی پرولتاريای روسيه را متشکل سازند زيرا سوسيال دمکراسی حزب طبقاتی پرولتاريا است .پرولتاريای
شھری و صنعتی ناگزير ھسته اصلی حزب کارگرا ن سوسيال دمکرات ما خواھد بود .ول ی ھمانطور که در برنامه ما
آمده است بايد تمام زحمتکشان و استثمار شدگان و بدون استثنا ھمه را اعم از پيشه وران ،بينوايان ،گدايان ،نوکرھا،
ولگردان و فاحشه ھا را جلب کرد و در تنوير آنھا بکوشيم و متشکل شان سازيم .البته بديھی است با اين شرط الزم و
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حتمی که آنھا به سوسيال دمکراسی بگروند و نه سوسيال دمکراسی به آنھا .آنھا نظر پرولتاريا را بپذيرند نه پرولتاريا
نظر آنھا را(۴١ )".
بحث روشن است .بحث لنين بحث دخالت است .بحث اي ن است که انقالب را چگونه ميتوان به سرانجام رساند .بحث بر سر
اي ن است که سوسيال دمکرات ھا را بايد متحد کرد .بحث اين است که شرکت کردن در تحولی که خصلت دمکراتيک دارد
فقط برای تامين پيش شرط انقالب سوسياليستی است .کار حزب سوسيال دمکرات و کار طبقه کارگر فقط انقالب سوسياليستی
است .اين ھمان متد عميق لنينی است .اي ن لنينيسم است .پراتيسيسم انقالبی است .آن چيزی است که ھسته لنينيسم است .از
لنينيسم تعاريف متفاوتی بدست داده شده است .اما به اعتقاد من پراتيسيسم انقالبی ،راه پيدا کردن انقالبی برای تغيير واقعيت
برای بسيج انسانھا ،آگاه کردن آنھا ،متحد کردن آنھا و فشار آوردن بی وقفه برای رسيدن ھرچه سريعتر به ھدف ،يعنی
جامعه کمونيستی معنی لنينيسم است .تسل يم شرايط نشدن ،تکيه ندادن ،صبر نکردن ،راه پيدا کردن برای تغيير واقعيت .بحث
لني ن انقالب مداوم است .و بحث لنين اين است که از انقالب دمکراتيک بايد بالواسطه به انقالب سوسياليستی رفت .اين ادامه
خط مارکس ،ادامه تزھايی در نقد فويرباخ و ھسته ماترياليسم پراتيک مارکس است.

 - ٤جمعبندی تروتسکی
ارزيابی تروتسکی در فرم تفاوت زياد ی با جمعبندی لنين ندارد و با ارزيابی منشويک ھا ھم متفاوت است .نظر تروتسکی در
نوشته ھای "انقالب مداوم" و " "١٩٠۵منعکس است .ميگويد:
سـحری است که بواسطه آن ارتش را
"موضع پيشتاز طبقه کارگر در انقالب ،رابطه مستقيم ميان آن و دھقان انقالبیِ ،
تسخير میکند  -ھمه اينھا او را ناگزير بسو ی قدرت میراند .پيروزی کامل انقالب يعن ی پيروزی پرولتاريا .اي ن نيز
به نوبت خود ي عنی گسترش دمکراسی را تحقق میبخشد ،و منطق تالش فوری او برای نگه داری تفوق سياسی اش
باعث ميشود که در لحظه معينی مسائل صرفا سوسياليستی مطرح شوند .ميان برنامهھای حداقل و حداکثر سوسيال
دمکراسی ،يک تداوم انقالبی برقرار ميشود .اين ضربه واحد نيست؛ يک مبارزه يا يک ماه نيست؛ اي ن يک دوران
گذار تاريخی است(۴٢)".
و در مورد نحوه ،شرايط گذار به انقالب سوسياليست ی :تروتسکی ميگويد:
"اگر منشويک ھا با آغاز کردن از اي ن تجريد که "انقالب ما بورژوايی است" به اي ن نتيجه ميرسند که تمام تاکتيک
پرولتاريا را با رفتار بورژوازی ليبرال پيش از تسخير قدرت حکومتی تطبيق دھند ،بلشويک ھا نيز با آغاز کردن از
تجريد ديگر ی که به ھمان اندازه بی ثمر است ،يعنی "ديکتاتوری دمکراتيک" نه سوسياليستی به اي ن نتيجه ميرسند که
پرولتاريا که قدرت را بدست دارد محدوديت بورژوا دمکراتيک را برخود تحميل خواھد کرد .بله ،ميان آنھا از اين
لحاظ فرق بسيار مھمی وجود دارد” جنبهھا ی ضد انقالبی منشوي سم ھم اکنون به قوت تمام آشکار شده است؛ رگهھای
ضد انقالب ی بلشويسم فقط در صورت پيروز ی انقالب خطر عظيمی ايجاد میکند(۴٣ )".
اختالف روشن است .ھر دو بر تداوم انقالب يعنی تز انقالب مداوم تاکيد دارند .اما تفاوت موضع لنين با موضع تروتسکی
درست در راه پيش پا گذاشتن توسط لنين است.
تروتسکی واقعيت را ميبيند اما در مقابل آن زانو ميزند .مطلقا خود را دچار مسائل مربوط به ملزومات رفتن از يک انقالب
به انقالب بعدی نميکند و در سطح ايده باقی ميماند .اين روش بعدھا ،بعد از مرگ لنين و در فاصله  ١٩٢١تا  ١٩٢٨او را
فاقد توانايی برای يافتن راه پيشرفت و در نتيجه بی افق ی و بی راه حلی در مقابل راه حل ھای اقتصاد ی استالين و حزب
بلشويک ميکند .ذھن تروتسکی مثل ھميشه نکات مھم را ميبيند اما بالفاصله اين مشاھدات را تبديل به ايده ھايی ميکند که
ديگر پايشان از واقعيت کنده ميشود و تروتسکی با آنھا بعنوان مفاھيم ذھنی بازی ميکند .در نتيجه ھيچگاه قادر نيست اين
مشاھدات را ،به اعتبار و با ابتکار خود ،تبديل به نيرويی برای تغيير واقعيت کند.
لني ن ،به عکس ،راه جلو رفتن و تغيير واقعيت را نشان ميدھد .با توسل به اين پراتيسيسم انقالبی است که لني ن قطب نمايی را
دارد که به او نشان ميدھد چه اقدامی زود است؛ چه اقدامی عملی است و برای چه اقدامی دير شده است .لني ن شاخص
پيشروی به انقالب سوسياليستی را درجه جذب توده مردم به پرولتاريا ميداند که باالخره انجام آن ميتواند در قدرت حزب و
طبقه کارگر باشد . .تروتسکی قائل به اين مکانيسم و شاخص نيست.
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در ابتدای بحث اشاره کردم که ھدف اين بحث ذکر تاريخ نيست .ھدف نشان دادن مولفه ھای يک خط و يک متد است که
انقالب کارگری در روسيه را سازمان داد و به اعتقاد من شرط پيشرو ی امروز طبقه کارگر و جنبش کمونيستی تشخيص اين
خط و اين متد است.
بحثی که لني ن درباره انقالب دمکراتيک کارگران و دھقانان ميکند بحث در مورد يک دوران موقت و گذار بالواسطه به
انقالب سوسيالستی است .دوره ای که طبقه کارگر در آن بايد بتواند بخش عظيم جمعيت يعنی دھقانان فرودست يا فقيرتر را
به برنا مه اجتماعی طبقه کارگر جذب کند تا با اتکا به آن بتواند سوسياليزم را عملی نمايد .از نظر لنين گذار از انقالب
دمکراتيک به انقالب سوسياليستی يک پروسه مداوم و بی وقفه است که شرط تحقق آن جذب نيرو ی توده وسيع جامعه ،بخش
پايين دھقانان ،به اي ن ايده ھا است.از نظر لني ن کار بلشويک ھا اين است که اين پروسه را متحقق بکنند .کار حزب طبقه
کارگر اين است که در ھمي ن پروسه مبارزه برا ی آزادی ھای سياسی ،مبارزه برای حقوق دمکراتيک ،در واقع پايه انقالب
خودشان را بريزند و محکم کنند.
تروتسکی به تز انقالب مداوم دو پا ميدھد ”عبور از انقالب دمکراتيک به سوسياليستی" و "انقالب در اروپای غربی".اما
اھميتی که تروتسکی به اين مسئله ميدھد نه با متد لنين و نه با نحوه فورمولنبند ی آن توسط لنين خوانايی ندارد .متد لني ن راه
يابی برای پياده کردن برنامه پرولتاريا است .سوال اي ن است که اگر انقالب اروپا نشد چه؟ پاسخ از ديدگاه لني ن نميتواند اي ن
باشد که پرولتاريای بقدرت رسيده بايد در چارچوب اقتصاد بورژوايی بهايستد تا در اروپا )کدام کشور( انقالب شود .اين
ھرچيز باشد لنينيسم نيست .تروتسکی در اي ن مورد ھم باز در بند نتايج تزھا ی خود نيست .که بعدا ،در جلسه آينده ،بتفصيل
بيشتری به آن خواھيم پرداخت .تروتسکی گرچه به قيام توجھی ميکند اما مسئله تدارک قيام مسلحانه و حزبی که بايد اين
تدارک را ببيند را در نظر نميگيرد .عمال کماکان بيشتر رو ی خط ی يعنی اعتصاب تودهای است.

 – ٥مرحله بندی انقالب
بحث لنين درباره حکومت يا دولت کارگران و دھقانان بعدا توسط بلشويک ھا به بحث مرحله بند ی انقالب تبديل ميشود .بر
طبق اي ن رويکرد ھنوز نيروھای مولده برا ی عمل ی کردن سوسياليسم رشد کافی نکرده اند و جامعه ھنوز نيازمند يک دوره
تکامل نيروھای مولده و يک دوره توسعه سرمايه دارانه برای تامين پيش شرط ھای انقالب سوسياليستی است .اما بورژوازی
اي ن کار را نيمه و ناتمام ميکند .در نتيجه اي ن وظيفه )انجام انقالب دمکراتيک( بر عھده پرولتاريا يا حزب طبقه کارگر قرار
ميگيرد .به عبارت ديگر فعال مرحله انقالب دمکراتيک است ،بايد اين انقالب را انجام داد .فعال وقت انقالب سوسياليستی
نرسيده است.
در اين روش اصوال انقالب دمکراتيک به يک ھدف درخود تبديل ميشود .اين برداشت بلشويکی از بحث خصلت و يا
کاراکتر طبقاتی انقالب است که با بحث لني ن متفاوت است .اين رويکرد چيزی جز يک منشويسم ميليتانت نيست .منشويسم
وظيفه معينی را بر عھده انقالب و بورژوزای ميگذارد ،بلشويسم ھمان وظيفه را بر عھده خود و طبقه کارگر می نھد.
اي ن برداشت بلشويکی بعدھا تماما به بحث ضرورت انقالب خلقی و جمھور ی دمکراتيک خلق ،به عنوان يک حکومت پا
برجا ،تبديل ميشود که اگر فرصت شود بعدا به آن خواھيم پرداخت .بحث ھای پوپوليستی و مائوييستی در مورد جمھوری
دمکراتيک خلق ادامه ھمين برداشت بلشويکی از اي ن بحث لنين ،انگلس و مارکس است.
بلشويسم کل ايده لنين در مورد خصلت يا کاراکتر انقالب و مسئله دولت کارگران و دھقانان را متوجه نيست يا به ھر صورت
آن را منعکس نميکند .بلشويک ھا در واقع آرمان انقالب بورژوايی ،مدرنيزه شدن و صنعتی شدن روسيه با توسل به يک
دخالتگری و پراتيسيسم ) عمل گرايی( ميليتانت را نمايندگی ميکنند .آرمانی که در آن حکومت ميليتانت و راديکال بورژوايی
به يک ھدف در خود تبدي ل ميشود .برای بلشويک ھا ايده انقالب دمکراتيک ،ايده مرحله ا ی بودن انقالب عمال به اين معنی
است که برا ی يک دوره تاريخی حکومتی غير سوسياليستی را شکل ميگيرد که در آن کارگر استثمار ميشود ،کار مزدی ،
مزد ،سود و پول ھم در آن ھست .تفاوت اين حکومت با يک حکومت "متعارف" سرمايه دار ی در اي ن است که اوال با تمرکز
قدرت در دست دولت ميتوان بر ناپيگيری بورژوازی و ناتوانی آن از صنعتی کردن سريع جامعه فائق آمد و ثانيا اقتصاد بر
امکانات اجتماعی و خدمات رفاھی بيشتری و قانون کار بھتری متکی است .يک دولت رفاه .افقی که بعد ھا به آن نام دولت
خلق ،راه رشد غير سرمايه داری ،و غيره داده شد.
اي ن سيستم فکری بعدھا به افق و آرمان رسما ناسيوناليستی کشورھای تحت سلطه و يا مستعمره تبديل ميشود که متفکرين شان
ھر کدام به نوبه خود اين رويکرد را "غنا می بخشند" .مائو ،انور خوجه ،کاسترو ،تيتو و غيره نمونه ھايی ھستند که آرمان
شان را با "تعميم" و ارائه "درافزوده ھای تئوريک" جديد به مارکسيسم دنبال ميکنند.
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تفاوت بلشويسم و لنينيسم در بحث مربوط به مرحله انقالب را بعدا ھنگامی که لنين در  ،١٩١٧بعد از انقالب فوريه و
سرنگونی تزار ،تزھای خود موسوم به تزھای آوريل را ارائه ميدھد ميشود ديد .لني ن سوم آوري ل  ١٩١٧وارد روسيه ميشود
و از ھمان ايستگاه قطار شروع به بحث در مورد تزھای اش ميکند که اساس آن فرمان پيش بسوی انقالب سوسياليستی است.
لني ن منفرد ميماند .حتی يک نفر از کميته مرکزی بلشويک ھا از او و از تزھای آوريل حمايت نميکند .کل کميته مرکزی
حزب بلشويک اي ن تزھا را رد ميکند .بوگدانوف در جلسه لني ن را ديوانه و ماليخوليا خطاب ميکند .حزب بلشويک در آستانه
انقالب  ١٩١٧عمال لنينيسم را رد ميکند و لنينيسم با جدال ی بسيار سخت خود را به کرسی مينشاند که بعدا مفصل به آنھا
خواھيم پرداخت.
بحث من اين است که لنينيسم با بلشويسم تفاوت دارد .بلشويسم بستر مشترک لنينيسم و منشويسم راديکاليزه شده و ميليتانت
شده است .بلشويسم مظھر راديکاليسم است ،مظھر اعتقاد به اي ن حکم است که بايد تشکيالت درست کرد ،مظھر اعتقاد به اين
اصل است که بايد دخالت کرد .اما اينکه چرا بايد دخالت کرد؟ انقالب پرولتری چيست؟ ھدف انقالب چيست؟ و حتی در مورد
فاصله ای که بين انقالب دمکراتيک و انقالب سوسياليستی ميبيند ديدش کامالً منشويکی است ،که مجددا مفصل تر به آن
خواھيم پرداخت.
اگر لني ن در  ،١٩١٧و بعد از انقالب فوريه ،به موقع به روسيه نرسيده بود بلشويک ھا ،به سرپرستی استالي ن ،کنگره وحدت
با منشويک ھا تدارک ديده بودند .اين در زمانی رو ی ميداد که لنين.معتقد بود بلشويک ھا بايد تماما صف شان را از منشويک
ھا و اپورتونيسم انترناسيونال دو جدا کنند .لني ن معتقد بود انقالب دمکراتيک تمام شد ،حکومت استبدادی سرنگون شده ،آزاد ی
ھای سياسی متحقق گرديده ،قدرت دوگانه شکل گرفته است و پرولتاريا بايد راه خود را برود و جامعه را پشت سر خود و
پشت سر انقالب خود بسيج کند .برداشت تروتسکی ھم از بحث جمھوری دمکراتيک و انقالب دمکراتيک لنين منشويکی
است .در سال  ١٩١٧وقتی که تروتسکی به روسيه برميگردد و با تزھای آوري ل لني ن روبرو ميشود با آن اعالم موافقت
ميکند .اما ارزيابی اش اي ن است که لني ن به اعتقاد او رو ی آورده است و اعالم ميکند که خوشحال است که ميبيند که بلشويک
ھا بلشويسم را کنار ميگذارند .اين برداشت تروتسکی امروز در چپ راديکال به وسعت رايج است.
لني ن ،بعد از سرنگونی تزار و سر کار آمدن دولت موقت ،ايده جمھوری دمکراتيک کارگران و دھقانان و دولت موقت را نا
مربوط اعالم ميکند و با اين تغيير تروتسکی اعالم ميکند که حزب بلشويک در پروسه "دی بلشويزه" شدن است و معتقد
است که بلشويک ھا ديگر بايد اسم خود را تغيير دھند تا اين پروسه رسميت بيابد و درست به ھمين دليل حاضر به پيوستن به
حزب بلشويک نميشود.
تصوری که تروتسکی از بلشويسم دارد تصوری است که منشويسم از بلشويسم دارد .بر اي ن باور است که لني ن مي خواھد يک
سازمان کودتاگر درست کند ،لنين آوانتوريست است ،لنين سکتاريست است .تصور تروتسکی از حکومت دھقانان و کارگران
ھمان تصور بلشويکی است که ناظر بر يک دوره طوالنی و تکامل تاريخی است .تفاوت تروتسکی با منشويسم رسمی اين
است که منشويک ھا معتقدند اين کار ،طی کردن اين دوره تکامل اجتماعی ،را بايد خود بورژوازی انجام دھد .بلشويک ھا
معتقدند که طبقه کارگر بايد ابتکار طی کردن "ھرچه کم درد تر" اي ن دوره را بدست بگيرد .تروتسکی معتقد است که اين
"پروژه" عملی نيست" .سوسياليسم با کمک دھقانان" ارتجاعی است .لني ن خطی متمايز از ھر سه اينھا است.
بعد از  ١٩٠۵تروتسکی ھنوز نماينده عدم بلوغ صفوف سوسيال دمکرات ھا است .گرچه تفاوت او با منشويک ھا در حال
گسترش است و در انقالب  ١٩٠۵تقريبا تماما در مقابل تفسير منشويکی از وظايف پرولتاريا قرار ميگيرد ،روی اصلی انتقاد
اش به بلشويک ھا است .تروتسکی طرفدار وحدت ميان بلشويک ھا و منشويک ھا است .فشار وحدت طلبی بدنه و "پايين"
صفوف سوسيال دمکرات ھا را منعکس ميکند .فشار تروتسکی بعد از  ١٩٠۵ديگر قابل چشم پوشی نيست .تروتسکی ديگر
جوان "تازه از راه رسيده"  ١٩٠٢نيست .تروتسکی رييس شورای پتروگراد ،آژيتاتور اصلی انقالب  ١٩٠۵و يکی از
شناخته شده ترين شخصيتھا ی اجتماعی سوسيال دمکرات در روسيه در ابعاد توده ای است .در اين دوره ھنوز لنين ،مارتف
و مارتينوف را در ابعاد توده ا ی و اجتماعی شناخته شده نيستند .در محافل و جريان ھای چپ البته آنھا را می شناسند .اما در
ابعاد اجتماعی تروتسکی شناخته شده تر از ھمه است.
فشار تروتسکی برا ی وحدت منشويک ھا و بلشويک ھا نيروی زيادی را بسي ج ميکند و بلشويک ھا و منشويک ھا را به
تدارک کنگره وحدت ميکشاند.
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فصل  – ٨بعد از انقالب ١٩٠٥
 - ١کنگره وحدت
کميته مشترک بلشويک ھا و منشويک ھا مقدمات کنگره را فراھم کرد و کنگره وحدت )کنگره چھارم از نظر بلشويک ھا(
در ژانويه و فوريه  ١٩٠٦در اوج خوشبينی به اصالحات تزاری در استکھلم برگزار گرديد .اي ن کنگره منشويک ھا اکثريت
نسبی داشتند.
در اين کنگره سه جمعبندی فوق الذکر از انقالب  ١٩٠۵ارائه ميشوند و مورد بحث قرار ميگيرند.
گرچه کنگره رسما ً قراری تصويب ميکند که بر طبق آن حزب بايد متحد و يک پارچه شود ،بعد از کنگره ،اختالفات ناشی از
ديدگاه ھای مختلف در باره درسھای انقالب  ١٩٠۵بعالوه بحث ھای مربوط به "انحالل طلبان" و "بايکوتيست ھا" ،که با باال
گرفتن بعدی اختناق ،مطرح شده بودند ،شکاف ميان بلشويک ھا و منشويک ھا را از ھميشه باز تر کرد .عالوه بر اختالفات
ميان بلشويک ھا و منشويک ھا ميا ن خود منشويک ھا )تروتسکی و مارتوف( و ميان خود بلشويک ھا )لني ن و بوگدانوف(
اختالف باال ميگيرد.
در ميان بلشويک ھا جريانی موسوم به "امپريوکريتيسيست ھا")  ( empiriocriticismشروع به رشد ميکند .يک جناح از
بلشويک ھا ،بايکوتيست ھا که طرفدار کار مخفی خيلی فشرده و کامال توطئه گرانه ھستند ،نظير بوگدانوف ،کال به
ماترياليسم بد بي ن ميشوند و بحثھايی را شروع ميکنند که امروز امکان پرداختن به آنھا را نداريم
به ھر صورت ،در صفوف منشويک ھا و در صفوف بلشويک ھا اختالف باال ميگرد و با باال گرفتن اين اختالفات صف
کسانی که خود را از ھمه جناح ھا مستقل ميدانند ،يعن ی صف "مستقليون" وسيع ميشود .اينھا اعالم ميکنند که نه منشويک و
نه بلشويک بلکه يک پديده ثالثی ھستند .و ھمانطور که ميشود انتظار داشت بر اي ن متن ،کنار کشيدن از مبارزه متشکل از
ھميشه وسيع تر ميشود و به موازات آن اختالفات ميان جناح بندی ھا مختلف اشکال حاد تری بخود ميگيرد.

 - ٢کنگره پنجم – ١٩٠٧
در ماه مه  ١٩٠٧کنگره پنجم حزب در لندن برگزار ميشود .در اين کنگره بلشويک ھا ،در مقابل منشويک ھا و مستقليون و
ساير گروه بندی ھا ،اکثريت نسبی دارند .اي ن کنگره بر سر دو نکته وارد جدل سختی ميشود.
موضوع اول مربوط به فعاليت دستجات پارتيزانی در روسيه است .مسئله اي ن است بعد از شروع سرکوب دولتی ،گسترش
موج کناره گيری از فعاليت متشکل و دامن گرفتن نا اميد ی ،امکان جمع آوری کمک مالی برای حزب محدود تر ميشود.
برای مقابله با اين وضع تعدادی دسته ھای پارتيزانی ،از بلشويک ھا ،بخصوص در منطقه قفقاز ،سازمان می يابند که وظيفه
آنھا تامين نيازھای مالی حزب از طريق سرقت از بانکھا و نھادھای دولتی است.
منشويک ھا شديداً عليه اين اقدامات ھستند و به آن اعتراض ميکنند .منشويک ھا اين سياست را سياستی تروريستی ،خيانت
به مارکسيسم ،خيانت به جنبش کارگری ،بازگشت به تروريسم نارودنيکی و غيره ميدانند و خواستار متوقف کردن آن
ميشوند.
اي ن اولين کنگره ای است که استالي ن در آن شرکت دارد .او نماينده نا شناخته ای است که در ھيچ بحثی شرکت و دخالت
نميکند اما نکته ،شايد جالب ،اين است که استالين يکی از سازمان دھندگان اي ن دسته ھا ی پارتيزانی است و عمال مورد حمله
منشويک ھا ،و بخصوص زبان گزنده و شيوه برخورد توھي ن آميز تروتسکی ،قرار دارد.
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لني ن از اقدامات گروھھای پارتيزانی حمايت مشروط دارد) .(۴۴بحث لني ن اين است که نميشود فعاليت حزب را در نتيجه
مشکالت مال ی ناشی از اختناق تزاری تعطي ل کرد .بايد پول مورد نياز حزب را تامين کرد در نتيجه تا وقت ی که حزب از نظر
مالی "بارش را م ی بندد" ،فعاليت دست ھا ی پارتيزانی يک راه است و بايد از آن حمايت کرد .بعدا ميشود اين فعاليت را کنار
گذاشت .تروتسکی و منشويک ھا ،ھمانطور که اشاره شد ،کامالً عليه اين سياست ھستند.
موضوع دوم که مورد مناقشه در کنگره ميشود باز شدن مجدد بحث بر سر چه بايد کرد است که دوباره بحث "خصلت
انقالب" ،جمع بند ی از انقالب  ١٩٠۵و وظايف سوسيال دمکرات ھا و پرولتاريا را به ميان ميکشد.
در اين زمان سازمان حزب طی ضربات دولت تزار ی از ھم پاشيده است .در داخل روسيه تقريبا ھيچ سازمانی باقی نمانده
است و بلشويک ھا ،که بيشتر در کار ايجاد سازمان ھستند و سازمان داشتند ،بيشتري ن ضربه را می خورند .اما منشويک ھا
که بيشتر جنبشی کار می کنند و سازمان درستی ندارند ضربه کمتری ميخورند .در ھر صورت شرايطی است که حزب
فعاليت چندان ی ندارد.
در کنگره مجددا فشار لني ن که بايد کار کرد ،بايد جمع کرد و بايد اوضاع را تغيير داد ،باال ميگيرد و ھمراه آن مجددا بحث
حاد در مورد بلشويسم  ،منشويسم ،لنينيسم ،خصلت انقالب ،طبقه کارگر ،ھمه و ھمه سر باز ميکند.
بعد از کنگره ،در دسامبر  ،١٩٠٨کنفرانس حزب در پاريس برگزار ميشود که وحدت حزب را کماکان به حالت صوری نگاه
ميدارد .يعنی اسم حزب ھست اما ھر کس ،ھر بخش از حزب ،دنبال سازمان ،کار و برنامه خود است.
در اين دوره لنين و بلشويک ھا به دنبال سر و سامان دادن به سازمان حزب ھستند .منشويک ھا ھم کار خود را ميکنند.
فضا ی مجادالت بشدت تند است .نکته قابل توجه اين است که در اين دوره نشريات سوسيال دمکراسی اروپا ،بخصوص
حزب سوسيال دمکرات آلمان و شخص کائوتسکی علنا و رسما از منشويک ھا در مقابل لني ن دفاع ميکنند .از جمله با توجه
به وحدت رسمی حزب ،قرار ميشود که بلشويک ھا و منشويک ھا ھر دو پولی را ،بعنوان سھميه کميته مرکز ی ،جای امنی
کنار بگذارند تا کميته مرکزی بتواند به تدريج از آن استفاده کند .ھمه ميدانند که اي ن پول را دسته ھا ی پارتيزانی تامين کرده
اند اما منشويک ھا اصالً به رو ی خود نم ی آورند .برا ی اطمينان اين پول نزد کائوتسکی ،بعنوان امين و ميانجی ،امانت
گذاشته ميشود تا کل حزب سوسيال دمکرات روسيه از آن استفاده کند .اما منشويک ھا ،تروتسکی ،مارتوف و پلخانف با
ھمراھی کائوتسکی قصد ميکنند که اي ن پول ھا را به فعاليت منشويک ھا اختصاص دھند .اما در مقابل اعتراض پر سر و
صدای بلشويک ھا ،کميته مرکز ی حزب سوسيال دمکرات آلمان دخالت ميکند و پول را از کائوتسکی ميگيرد و به "امور
خود" ميرساند!
در سال  ١٩٠٩نشريه سياسی مشترکی تحت نظر لني ن ،مارتوف ،کامنوف و زينوويف منتشر ميشود .اما اختالف به حدی
زياد است که بر سر ھر مقاله نشريه کشمکش و مجادله ميشود .مقاالتی که نشريه منتشر ميکند فاقد انسجام است و ھر کدام به
اصطالح يک خط ميزنند و آنچه که نشريه نشان ميدھد اين است که حزب ،بعنوان يک حزب ،فلج است و نميتواند سياست
واحدی را در پيش گيرد.
در ژانويه  ،١٩١٠يعنی يک سال بعد از کنفرانس پاريس ،پلنوم کميته مرکزی برای رسيدگی به وضع نابسامان حزب در
پاريس تشکي ل ميشود .در اين کنفرانس ،لني ن طرفدار اين است که تنھا کسانی در راس کارھا قرار گيرند که ميخواھند سياست
ھای مصوب حزب را پيش ببرند .بحث لني ن اين است که مثال يک انحالل طلب ،که اصوال اعتقادی به ضرورت ايجاد يک
سازمان منضبط مخفی ندارد ،را نبايد در جايی مسئول سازمان حزبی کرد.
علی رغم اصرار لنين با توجه به اينکه فضا اساسا در دست وحدت طلبان است ،پلنوم بر ضرورت حفظ وحدت در ھمه
سطوح و معيار قرار ندادن موضوعات مورد اختالف پا فشار ی ميکند .رھبر اي ن نيروی "وحدت طلب" تروتسکی است.
پلنوم ،بعالوه ،بر خدمات تروتسکی ارج ميگذارد و از نقش او و نقش نشريه "پراودا" ،که تروتسکی آن را منتشر ميکند ،در
حفظ وحدت حزب ميکند قدردانی ميشود .پلنوم برای تروتسکی ،بعنوان سردبير پراودا ،حقوق ماھانه ای تعيي ن می کند.
البته در ھيات تحريريه نشريه پراودا از طرف بلشويک ھا ،کامنوف ،حضور دارد .کامنوف ،يک بلشويک قديمی است که
بعالوه باجناغ تروتسکی ھم ھست و به او از نظر شخصی نزديک است .سياست اين دو با ھم فرق دارد اما بلحاظ شخصی
نزديک و دوست ھستند.
از اين پلنوم تروتسکی است که پيروز بيرون می آيد .اما اي ن پيروزی چند ھفته بيشتر دوام ندارد .تروتسکی به دلي ل
اصطکاک دائم خود با کامنوف تقاضا ميکند که کامنوف از ھيات تحريريه پراودا کنار گذاشته شود .کامنوف خود کنار ميرود
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و کميته مرکز ی ،که آن زمان اکثريت آن با بلشويک ھا است ،حمايت مالی حزب از پراودا را قطع ميکند و مھمتر اينکه
اجازه ميدھد که در داخل کشور نشريه ای بنام پراودا از جانب کميته مرکز ی منتشر شود.
تروتسکی اعتراض مي کند ،پاسخی که ميگيرد اين است که پراودا نشريه حزب است و از آنجا که تروتسکی از زير تنظيمات
کميته مرکز ی خارج شده است ،کميته مرکزی حق دارد که انتشار آن را مجددا سازمان دھد .اي ن اقدام تلخی جديدی را به
رابطه تروتسکی و لنين ،الاقل از جانب تروتسکی ،اضافه ميکند.

 – ٣تشنج در اروپا ،تدارک جنگ اول جھانی و انشقاق در سوسيال دمکراسی
در فاصله  ١٩١٠تا  ١٩١٢اتفاقات مھمی رخ ميدھد .در اروپا رقابت ميان دول امپرياليستی وارد دور جديدی ميشود .مسابقه
تسليحاتی ميان دولت ھای اروپا اوج ميگيرد .پشت اي ن مبارزه تسليحاتی اين واقعيت قرار دارد که سرمايه داری آلمان رشد
کرده است اما بازار رشد آن توسط سرمايه داری انگليس و فرانسه محدود شده است .مسابقه تسليحاتی انعکاس جدال بر سر
تجديد تقسيم بازار و جھان است که در آن زمان به نفع انگليس و فرانسه تقسيم شده بود. .سرمايه داری و دولت آلمان با اتکا
بر ناسيوناليسم آلمان ی کشمکش را دامن ميزند .سرمايه داری آلمان نيازمند تغيير تقسيم بند ی در دنيا به نفع "واقعيت ھا ی
جديد" يعنی رشد آلمان است .اولي ن منطقه ا ی که جنگ در آن شروع ميشود بالکان است .آلمان بالکان را حياط خلوت طبيعی
خود ميداند و شروع به جلب کراوت ھا ،تقويت ناسيوناليسم کراوسی ،ميکند .اين اقدام پا ی دولت روسيه ،که آنھا ھم بالکان را
سھم خود ميدانند را به ميان ميکشد .دولت روسيه و ناسيوناليسم روس برای مقابله با تالش آلمان ناسيوناليسم صرب و جنبش
پان اسالويسم را دامن ميزند که ستون فقرات جنبش ناسيوناليستی و استقالل طلبانه در بالکان عليه حاکميت دولت عثمانی ،و
"ترک ھا" و "مسلمانان" است .در اين دوره ناسي وناليسم پان اسالويسم در روسيه رشد سريعی دارد که پشت آن بيش از تزار
و دستگاه فئوداليسم حاکم ،کادت ھا و بورژوازی ليبرال روسيه قرار دارد که نماينده رشد سرمايه دار ی در آن کشور ھستند.
اي ن کادت ھا ھستند که کنفرانس پان اسالو را برگذار ميکنند تا با بسيج ناسيوناليسم پان اسالو در کل منطقه ،امپراتوری
عثمانی و دولت آلمان را عقب بزنند و اي ن منطقه را به نفع خود بگردانند .بايد توجه داشت که سرمايه داری روسيه سنتا به
استانبول به عنوان راه دست يابی خود به مديترانه چشم دوخته است و آرزوی تصرف آن را دارد.
امپراتوری عثمانی برای مقابله با گسترش نفوذ روسيه و قدرت گيری ناسيوناليسم "ضد ترک" صربی ھا ،با اتکا به
"اسالميت" وارد ميدان ميشود و در کنار آلمان قرار ميگيرد .خطر تغيير تناسب قوا در اروپا به ضرر فرانسه و بريتانيا ،اي ن
دو کشور را در کنار روسيه به مقابله با "محور" آلمان – عثمانی ميکشد و رقابت بي ن دو بلوک ،بشکل حاد و تسليحاتی باال
ميگيرد و تب ناسيوناليسم کل اروپا را در بر ميگيرد.
وقتی به نوشته ھای آن دوره مراجعه کنيد متوجه ميشود که ديگر بحث جنگ ميان دو بلوک يک احتمال کل ی نيست .يک
واقعيت است که درب منزل ھمه کشورھای اروپا را ميزند .ھمه احزاب و رسانه ھا و دولت ھا در مورد جنگ قريب الوقوع
صحبت ميکنند و در نتيجه روحيه ناسيوناليستی و نظامی گری )ميليتاريستی( در اروپا باال ميگيرد.
با باالگرفتن تب ناسيوناليسم در صفوف سوسيال دمکرات ھا ،که عميقا تحت نفوذ سنت و جنبش ناسيوناليستی ھستند ،در کل
اروپا دو شقه ميشود.
مثال در سوسيال دمکراسی آلمان تا اين زمان جناح بندی ھا ی چپ )ی و ليبکنشت و  (...و راست ) کائوتسکی و  (...بر اساس
مسائل روسيه است و در واقع انعکاس اختالف ميان تروتسکی و منشويک ھای ديگر است و ما به ازا آن در سياست داخلی
آلمان چندان برجسته و قابل مشاھده نيست .جناح چپ سوسيال دمکراسی آلمان در واقع روی خط تروتسکی است .اما با باال
گرفتن نظامی گری و تبليغات جنگی ،انشقاق در صفوف سوسيال دمکراسی آلمان ،کشورھا ی ديگر ،حول اي ن مسئله
"خودی" که پشت آن "ناسيوناليسم ملت خود" نھفته است بر ھمه دنيای سياسی و ھمه چيز سيطره پيدا ميکند.
در اين رابطه در يکی از کنفرانس ھای انترناسيونال رزا ی قطعنامه ا ی در محکوميت تالش ھا ی جنگی پيشنھاد ميکند که
مورد حمايت قاطع و پر حرارت لني ن قرار ميگيرد .اي ن قطعنامه اعالم ميکند که ،در دولت ھای اروپايی که سوسيال دمکرات
ھا در آن شرکت دارند ،ھيچ وزير سوسيال دمکراتی حق دادن را ی مثبت به بودجه نظامی را ندارد و اگر جنگی در بگيرد
وظيفه سوسيال دمکرات ھا اين است که اين جنگ را به سالحی عليه بورژوازی تبديل کنند.
از طرف ديگر در روسيه در فاصله  ١٩١٠تا  ١٩١٢اختناق استوليپي ن به تدريج شکسته ميشود .خود استوليپين ترور ميشود.
اعتراضات شروع به افزايش ميکند .از  ١٩٠۵تا  ١٩١٢نسل جديد ی از کارگران و انقالبيونی که تجربه شکست  ١٩٠۵را با
خود ندارند وارد جامعه ميشوند .اين نسل مقھور اختناق نيست و در مقابل دولت تزار شروع به اعتراض کردن و سازمان
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دادن اعتراض ميکند .نشريات احزاب غير قانونی قابل دسترس ميشوند و مثال پراودا عمال نيمه علنی منتشر ميشود .بلشويک
ھا و منشويک ھا ھردو در بعضی از دوره ھای انتخابات دوما شرکت ميکنند و بعنوان نماينده انتخاب ميشوند .مثال کامنوف،
که يک شخصيت شناخته شده بلشويک ھا است ،بعنوان نماينده انتخاب ميشود و به دوما ميرود .در چني ن اوضاعی که جامعه
نياز به دخالت سريع حزب سوسيال دمکرات را دارد ،اي ن حزب در گرداب اختالفات داخلی عمال تعطي ل است و کميته
مرکزی دو سال ھيچ جلسه يا نشستی ندارد .منشويک ھا کماکان ھمان سياست انتظار و صدور اعالميه ھای شداد و غالظ را
ادامه ميدھند.
در ژانويه  ،١٩١٢لنين کنفرانس حزبی را در پراگ فرا می خواند .که اساسا بلشويک ھا در آن شرکت دارند .در اين
کنفرانس  ١۴نماينده صاحب رای شرکت دارند که بجز دو نفر بقيه بلشويک ھستند .اين کنفرانس خود را کنفرانس سراسری
حزب اعالم ميکند و از جمله بازسازی سازمان غير قانونی حزب در روسيه ،سازمان دھی کار قانونی در روسيه و ترکيب
کار قانونی و غير قانونی را در دستور قرار ميدھد و قرار ھايی را تصويب ميکند .در اين رابطه سه شعار  ٨ :ساعت کار
در روز ،مصادره زمين ھمه زمي ن داران ،و انتخابات دومای چھارم را بعنوان اصلی تري ن شعارھا ی اين دوره حزب
تصويب ميکند.
کنفرانس پراگ بعالوه کميته مرکزی جديدی را انتخاب ميکند و دفتری به نام دفتر روسيه را تشکيل ميدھند که وظيفه آن باز
ساز ی حزب در داخل است و اعضای اي ن دفتر به روسيه اعزام ميشوند .منشويک ھا اعالم کردند که اين کنفرانس صالحيت
ندارد و لنين را بعنوان انشعابی محکوم ميکنند .با اي ن کنفرانس جدايی منشويک ھا و بلشويک ھا و شکل گيری دو حزب
رسمی ميشود .از اين تاريخ ،ژانويه  ،١٩١٢سوسيال دمکراسی روسيه رسما دو حزب دارد .اين وضعيت تا  ١٩١۴که جنگ
اول جھانی شروع ميشود ادامه دارد.
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سوال و جواب
کورش مدرسی:
قبل از شروع سوال و جواب يا بحث در سالن ،يک توضيح الزم است .رفقائی مجددا ميپرسند که چه کتابھايی را بايد
خواند؟ کتابھای زيادی ھست .از کتابھای ضروری از جمله از اينھا ميتوانم نام ببرم :تاري خ انقالب روسيه نوشته
تروتسکی و تاريخ روسيه شورو ی نوشته ای اچ کار ،که سه جلد اول آن به فارسی ترجمه شده است.
بعالوه در رابطه با بحث تا کنونی مطالعه دو نوشته از منصور حکمت تحت عنوان لنينيسم و پراتيک انقالبی) (۴۵و
ديگری نوشته ای تحت عنوان درباره فعاليت حزب در کردستان) (۴۴را اکيدا توصيه ميکنم .نوشته ھای منصور
حکمت،بھتر از ھر کس،متدی که من در اينجا بکار می برم را توضيح ميدھد .بعالوه در ھمه اي ن نوشته ھا ارجاعات
متعددی به مارکس ،انگلس ،لنين ،تروتسکی و ساير شخصيت ھای اين تاري خ داده ميشود که خواننده ميتواند مطابق
نياز به آنھا مراجعه کند.
نکته ای که ميخواھم بازھم مورد تاکيد قرار بدھم اين است که تاريخ اي ن ماجرا و رويداد ھا ی آن خود يکی از
موضوع مورد مناقشه و جدل است .ھر کتابی ،چه کتاب ھای تاريخی و چه کتاب ھای شخصيت ھا ی اين تاري خ ،را
بايد با ذھن باز خواند و نقاط قدرت و ضعف احکام و استدالالت را ديد.
به ھر صورت ،موضوع انقالب روسيه موضوع جدل است .و بخصوص امروز انعکاس اختالف در ارزيابی از اين
انقالب در تحرک سياسی چپ در ايران يک موضوع حاد است که جدل جد ی حول آن ھنوز شروع نشده است.
اکثريت قريب به اتفاق چپ از اي ن انقالب تبيي ن دمکراتيک يا ليبرالی ،و در بھترين حالت تبيينی تحت تاثير موضع
تروتسکی ،ی و اپوزيسيون چپ را بعنوان يک واقعيت داده و "معلوم" پذيرفته است .تنھا نوشته ھايی که من ديده ام
که کمی از اين ديدگاه "طبي عی" فاصله ميگيرد يکی دو نوشته از نجف دريابندری است .دريابندری در جدلی که با
تعدادی از ليبرال ھای ايران،تبيين ھای " غير متعارفی" از تروتسکی ،لنين و غيره بدست ميدھد).(۴۶
محمد جعفری:
در بحث شما به اين اشاره کرديد که تروتسکی ،بعنوان يک شخصيت مھم انقالب روسيه ،دو ايراد داشت .يکی اينکه
مسائل سياسی و شخصی را از ھم جدا نگاه نميکرد ،و ديگر اينکه در برخورد به انقالب جايگاه پراتيک انقالبی را
درست تشخيص نميداد .سوال من اي ن است که چه راھی برای جلوگيری از اين ايرادات در فرد وجود دارد؟ آيا اين
چنين ضعف ھايی به اصطالح فطر ی ھستند يا راھی برا ی ممانعت از آن ھا ھست؟
فريبرز پويا:
شما در صحبت ھای تان در مورد خصوصيات پايه ای لنينيسم صحبت کرديد و به نوشته ای از منصور حکمت
رجوع کرديد و اين را وصل کرديد به تئوری مارکس در ايدئولوژی آلمانی .فکر ميکنم اين نکته ،مستقل از انقالب
اکتبر ،قبال مطرح شده است .اين خصوصيات چيست که امروز حزب کمونيست کارگر ی ،اي ن را بعنوان يکی از
خصوصيات کمونيسم کارگری ميبيند .ميشود نشان داد که لنين بر ھمين مبنا از ھمه شخصيت ھای ديگر انقالب
روسيه متمايز است .سوال ديگر اين است که تفاوت لني ن با بلشويسم را بخصوص بين دو انقالب فوريه و اکتبر
 ١٩١٧ميشود ديد .قبال کسان ديگر ی ھم در مورد تفاوت لنين با بلشويسم صحبت کرده اند ،بويژه تروتسکی .تفاوت
برداشت شما با برداشت تروتسکی از اين تفاوت چيست؟
علی فرھنگ:
سوال من اين است که ظاھرا اين فقط لني ن است که ھميشه متوجه شده است که چه بايد کرد .متوجه جايگاه شخصيت
ھا در تاريخ ھستم اما انگار که آثار مارکسيسم را فقط لنين ميفھمد .چرا اين اتفاق در تاريخ می افتد .امروز ھم
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ھمينطور است .چرا تعداد زيادی ،ده ھا نفر ،صد ھا نفر مارکسيسم را نميفھمند .چرا ھميشه بايد يک نفر اي ن تئوری
را بفھمد و اقليت شود؟ توضيح ماترياليستی ،تاري خی برا ی اين مسئله چيست؟
امان کفا:
در صحبت مشخص بود که لنينيسم را از بلشويسم جدا کرد ی .اما خود لنين ھم ايراد داشت .مثال ،حتی بعد از
 ،١٩٠۵بحث ھايی که در مورد حقوق دمکراتيک ميشد ،يا افق ھايی که بعضی جا ھا ميدھد و سکوتی که در مورد
انقالب سوسياليستی بعد از  ١٩٠۵دارد ،که افق ھا ی جديد ی داده نميشود .گفته ميشود که لني ن وقتی در مقابل شرايط
قرار ميگيرد ،نظر ميدھد .از قبل موضع اش معلوم نيست و ھمين مشکل بوجود آورده است .آيا انتقادی از اين لحاظ
به لنينيسم در تمايز از مارکسيسم داری؟ آيا تصوير ی که از جايگاه لنينيسم داری چيز ی شبيه مارکسيسم است يا
منظورت پديده مشخص تری است و انتقادی به آن دار ی؟
اعظم کم گويان:
صحبت شما در مورد لنينيسم چه درسھا و نتاي ج عملی برای يک جريان سوسياليستی کارگری دارد؟ سوال ديگری که
ھست اين است که در حزب سوسيال دمکرات روسيه با اينکه نقاط افتراق زياد بوده است جريانات اي ن حزب سالھا با
ھم در يک حزب ميمانند در حاليکه در حزب کمونيست ايران با باال گرفتن اختالفات ناگھان حزب منفجر ميشود.
علت چيست؟ چه عوامل مادی ،اجتماعی و تاريخی اين تفاوت را بوجود می آورد؟ آنجا سالھا باھم ادامه ميدھند ،اينجا
خيلی سريع بحث قطبی ميشود و جدايی اتفاق می افتد .تصوير ی که شما از اين پروسه داديد ،يک تصوير زمينی تر و
قابل فھم تری از تصوير کليشه ا ی کتاب ھای تاريخ بدست ميدھد .اگر با ھمي ن متد به حزب کمونيست کارگری نگاه
کنيد چگونه بايد اين حزب را ارزيابی کرد؟ ميدانم زمينه تاريخی ،اجتماعی و سياسی امروز برای ما بسيار از آن
دوران سخت تر و پيچيده تر از دوران حزب سوسيال دمکرات روسيه است .انسجام سرمايه داری و قدرت سياسی،
پليسی و فرھنگی آن امروز بسيار بيشتر از  ١٩١٧است .اما چرا حزب کمونيست کارگری خودش را در موقعيت
حزب بلشويک قرار نميدھد؟
سعيد ک:
بحث من بيشتر از اينکه سوال باشد ،طرح اين مسئله است که در نگاه کردن به تاريخ روسيه ،در نگاه کردن به تاريخ
انقالب اکتبر ،بايد به قبل از  ١٩٠٠برگشت .در برخورد شما به تاريخ انقالب روسيه اي ن جنبه غايب بود .يکی از
اساسی ترين جنبش اجتماعی روسيه ،جنبش پرو اسالويسم است به پطر کبير ميرسد .اين گرايش پشت سياست ھای
دولت روسيه از آن تاريخ برای بسط امپراتوری روسيه وجود دارد .اگر ما پرو اسالويسم را در تاريخ روسيه نبينيم و
تاثيری که بر سنت ھمه احزاب در روسيه دارد نمی بينيم و اتفاقات بعدی را نميتوانيم جواب بدھيم.
شما تاريخ انقالب روسيه را از روند ھا و رشد حزب سوسيال دمکرات روسيه شروع کرديد .من فکر ميکنم بايد
خيلی جنبشی تر به اين قضيه نگاه کرد و اتفاقات را از طريق نگاه کردن به جنبش ھا ی اجتماعی آن تاريخ توضيح
داد .جرياناتی که اتفاقا اکنون ھم در صحنه سياست روسيه ھستند .جنبش پرو اسالويسم ھنوز زنده است .در بالکان
زنده است .حتی در خود روسيه زنده است .لذا توضي ح بسياری از پديده ھا ،از جمله احزاب سياسی ،احزابی که در
روسيه شکل ميگيرند ،حتی توضيح نارودنيسم که در مقابل مدرنيسم مقاومت ميکنند ناکافی است .بعد از  ١٩١٧پرو
اسالويسم را در ھيبت استالي ن ميشود ديد .اينکه استالين خشن است اين است که اتفاقا خشونت جزيی از پرو اسالويسم
است.
کورش مدرسی:
سعی ميکنم به نکاتی که در اينجا مطرح شد خالصه وار اشاره کنم .محمد جعفری اين سوال را جلو گذاشت که راه
حل اينکه فرد به اشتباھات دچار نشود چيست؟
گمان نميکنم واکسن يا "داروی نجاتی" وجود دارد که ميشود با استفاده از آن بتوان خود را از اشتباه مصون داشت.
اما تا آنجا که بحث جنبه فردی پيدا ميکند ،فکر ميکنم موثرترين عامل نقشی است که فرد برای خود قائل است .اگر
کسی ميخواھد دنيا را عوض کند آنوقت الزم ميشود که انسانھا را متحد کند .آنوقت الزم ميشود که بحث ھای آنھا را
گوش کند و بخواند و سعی کند راه پيش پا بگذارد .آنوقت الزم ميشود که انسانھا را جذب کند .الزم ميشود که آنھا را
متحد کند .الزم ميشود که پرچم اي ن اتحاد را تعريف و متماي ز کند .الزم ميشود که آنھا را متحد نگاه دارد .الزم ميشود
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برای آنھا بحث کند .الزم ميشود افق در مقابل آنھا قرار دھد .در نتيجه پايه قضيه به اي ن برميگردد که ھرکس چه نقش
و سناريويی برای زندگی خود دارد.
سوال شد که چرا لني ن نتوانست با تروتسکی کنار بيايد؟ به نظر من لنين تمام سعی اش را کرد .لني ن در کنگره دوم به
شدت تالش ميکند که تروتسکی از او دور نشود .خود تروتسکی در "زندگی من" به تفصي ل در اي ن مورد صحبت
ميکند که لني ن چندي ن بار ساعت ھا با او بحث ميکند از کسان ديگری ميخواھد که با تروتسکی بحث کنند که اين
منشويسم خط تو نيست و دنبال آن نرو.
لني ن در  ١٩٠۵شديدا تالش ميکند تروتسکی را جذب کند .در  ١٩١٧به تروتسکی پيشنھاد پي وستن به حزب بلشويک
و قول عضويت در کميته مرکزی را ميدھد .اين تروتسکی است که ھميشه از لني ن فاصله ميگيرد .که علت آن اول
اي ن است که تروتسکی متوجه رويکرد لنين و لنينيسم نيست .تصور تروتسکی از نظرات لنين ،مثل بخش قريب به
اتفاق چپ راديکال امروز ،کامال منشويکی است.
دوم اينکه تروتسکی متاسفانه نميتواند آدم ھا را از ايده ھا جدا کند .اول نگاه ميکند که يک ايده يا سياست را چه کسی
ميگويد و نظر شخصی او در مورد فرد بر ارزيابی اش از نظر سياسی او تاثير تعيين کننده دارد .در نتيجه بسياری
از اوقات سياست لنگر تروتسکی نيست .دوری و نزديکی در روابط شخصی لنگر تروتسکی است .اين برای
تروتسکی بويژه در فاصله  ١٩١۴تا  ١٩١٧يعنی با شکل گير ی جنگ اول جھانی مسئله ميسازد .چون تقريبا ھمه
دوست ھايش شونيست ميشوند و سوالی که در مقابل او و دسته کوچک اطرافيانش قرار ميگيرد اين است که آيا از
اول حق با لنين نبود؟ چرا از بلشويک ھا کسی شونيست نشد؟
فريبرز در مورد مشخصات پايه ای لنينيسم پرسيد .اشاره کردم که منصور حکمت در نوشته لنينيسم و پراتيک انقالبی
مفصل در اي ن مورد بحث ميکند و بنظرم بايد برگشت و تزھا ی مارکس در باره فويرباخ و ھمچنين ايدئولوژ ی آلمانی
را خواند.
لنينيسم يک بحث مستقل از تاريخ انقالب روسيه است .به اعتقاد من يک بحث فلسفی و روشی )متدولوژيک( است که
ميشود مثل ھر مکتب فلسفی در مورد آن مستقال بحث کرد و مثال نظر لنين در مورد عنصر عينی ،عنصر ذھنی،
نقش پراتيک در فلسفه شناخت را به بحث گذاشت .مثال گفته ميشود که شرايط عينی يا اجتماعی اجازه انقالب
سوسياليستی نميدھد .نيروھا ی مولده به اندازه کافی رشد نکرده اند .ميگويند دنيا و عمل انقالبی تابع يک قانون سلب
است .يک شرايط عينی در دنيا ھست و يک شرايط ذھنی ،که بشر است .ميگويند اين شرايط ذھنی نميتواند از شرايط
عينی جلو بيفتد .شرايط عينی شرايط بيرون از ذھن مانند نيروھا ی مولده و غيره ھستند و غيره .اينکه اين تعريف
چقدر درست است بحث من نيست .به نظر من برای مارکس و برا ی لنينيسم چنين فاصله ا ی وجود ندارد .شرايط
عينی )محيط يا موضوع فعاليت( و شرايط عينی )يعنی عنصر تغيير دھنده( را پراتيک به ھم وصل نگاه ميدارد .بقول
فيزيک کوانتم مشاھده گر خود بخش انتگره مشاھده است .يا انسان نقش تغيير دھنده دارد ميتواند شرايط عينی را
تغيير دھد .به اين اعتبار آينده را انسان تعيين ميکند نه قوانين کور"عينی" .انسان ميتواند تصميم بگيرد و ميتواند
عينيت ،يعنی کل جھان داده ،اعم از فيزيکی يا فکری ،را تغيير دھند .عين و ذھن زوج مقوالتی نيستند که مارکس يا
لني ن دنيا را با آن توضيح ميدھند .عين ،ذھن و پراتيک انسان ،در عرصه علوم اجتماعی ،ھر سه از ھمان اول جزو
مقوالت پايه مارکس ھستند .اين تغييری است که مارکس وارد فلسفه فويرباخ ميکند .نقد مارکس به ھگل اين است که
خـرد ) (reasonنيست و در مقابل فويرباخ ماترياليست،
تاري خ جنگ عقايد و مکاتب و افکار و به اصطالح تاريخ ِ َ
ماترياليسم پراتيک را قرار ميدھد .مارکس تئوری ضرورت عمل انقالبی را پيش ميگذارد و به ضرورت ھمراھی با
تاري خ و ايفا ی نقش مثبت در آن .اين احتياج به يک بحث جداگانه دارد که اميدوارم در فرصت ديگری بتوانيم به آن
برگرديم) (۴٨
به نظر من سنت ما ھم ھمي ن است .وقتی ميگويم سنت ما ،منظورم متدی که منصور حکمت بکار برده و تئوريزه
کرده ميباشد .يک ھدف در مقابل ھست که از قبل تصميم به پيشروی به آن ھدف گرفته شده است .سوسياليسم در
مارکسيسم ،در لنينيسم و در متد ما مفروض است .سوال چگونگی پيش رفتن بی وقفه به سمت آن است .بی صبری و
عمل انقالبی برای تغيير واقعيتی که در مقابل ما ايستاده است از اي ن رويکرد نشات ميگيرد .تالش برای راه پيدا
کردن ما را به ديدن عناصر کوتاه کردن راه ميرساند .اي ن متد را به لحاظ علمی و فلسفی ميتوان تبيين کرد و به لحاظ
عملی کاربست آن را نشان دھد.
در مورد تفاوت بحث تروتسکی با اين بحث ،تروتسکی دو نکته در باره بلشويسم ميگويد که با لني ن متفاوت است.
يکی بحث تروتسکی در مورد انقالب دمکراتيک کارگران و دھقانان است و دومی بحث تروتسکی در مورد ايده
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حزب متمرکز است .ميگويد در  ١٩١٧لني ن روی خط من آمد .اگر حکومت کارگران و دھقانان در بحث لنين را
بعنوان يک دوران يا يک مرحله انقالب بفھيم ،آنطور که منشويک ھا و بلشويک ھا می فھميدند ،بحث تروتسکی
درست است.
اما لنين جدل ھا و کتاب ھای مفصلی در رد اين ايده و اين برداشت منشويکی دارد .کاف ی است به "دو تاکتيک
سوسيال دمکراسی در انقالب دمکراتيک" مراجعه کنيد .بحث لنين در در "دو تاکتيک "...عکس برداشت منشويک
ھا و بلشويک ھا ،ھر دو ،است .به اعتقاد من ،ارزيابی تروتسکی غلط است .تروتسکی ھم مثل استالين در اساس
منشويک است ،گيرم که دو نحله متفاوت از آن باشند .لني ن در  ١٩١٧درست در انطباق با بحث "دو تاکتيک"...
مشاھده ميکند که اوضاع تغيير کرده است .لني ن راه مطلوب برای سازمان دادن انقالب ،ي عنی بسيج دھقانان برای
پيوستن به پرولتاريا در تحقق اھداف دمکراتيک خود را نشان ميداد .اما وقتی که واقعيت به شيوه ديگر و از مسير
ديگری تغيير ميکند ،حکومت ديگر ی و اوضاع ديگر ی شکل گرفته ،لني ن اين تغيير را به رسميت ميشناسد و اتفاقا به
رسميت شناختن اين تغيير نيازمند درک غير منشويکی و غير بلشويکی از بحث ھای مربوط به انقالب دمکراتيک و
دولت کارگران و دھقانان لنين است .تزھای آوري ل انعکاس اي ن تشخيص است که با بحث ھای "دو تاکتيک "..يکی و
انتگره است .اين اختالف در متد در ھمان  ١٩١٧تروتسکی و لني ن را در مورد قيام ،به نوعی ،در مقابل ھم قرار
ميدھد.
درست به دليل ھمين اختالف ميان متد لنين و تروتسکی است که قيام جايگاه برجسته ای در تئور ی تروتسکی ندارد.
و به ھمين دليل در تئور ی لني ن "انقالب جھانی" ،که انجام آن خارج از اراده او ست ،جايگاھی که برای تروتسکی
دارد را ندارد .ھم لنين و ھم تروتسکی در مورد قيام و انقالب جھانی صحبت ميکنند اما جايگاه ھر کدام در سيستم
ھريک از اي ن دو بکلی متفاوت است.
در مورد نظر تروتسکی در باره غير بلشويکی شدن حزب و تمايز لني ن از بلشويک ھا ،گفتم که در  ١٩٠۵لنين اولين
شخصيت حزب است که فرمان انتخاب ی شدن تمام ارگانھای حزب از باال تا پايي ن را صادر ميکند .تروتسکی اين را
"دی بلشويزه" شدن حزب نميداند .وقتی در  ١٩١٧ھمان اتفاق دوباره می افتد" ،سوسيال دمکرات ھای متحد"،
گروھی که تروتسکی به آن تعلق دارد ،در جستجو ی تئور ی برای توضي ح نزديکی شان با لنين و بلشويک ھا،
بخصوص در مورد جنگ ،به اين فرمول متوسل ميشوند .اي ن در حالی است که لنين سالھا قبل از اين عليه بايکوتيست
ھا کتاب "امپريوکريتيسيسم" را نوشته است عليه آنھا قطعنامه پيشنھاد و به تصويب رسانده است .اما تروتسکی
کماکان تا  ١٩١٧لني ن را بايکوتيست معرفی ميکرد و ميفھميد.
وقتی با شروع جنگ داخلی مجددا سازمان حزب متمرکز ميشود ،اين بار تروتسکی اعتراضی ندارد ،بلکه با تمام قوا
پشت اي ن نياز به تمرکز ميرود .با اي ن تفاوت که وقت ی که شرايط مجددا تغيير ميکند ،جنگ داخلی تمام ميشود ،لنين در
صحنه سياست فعال نيست که اين تغيير وضع و ضرورت تغيير سازمان حزب را تشخيص دھد.
برای لنين حزب ابزار دخالت در سياست است که علی القاعده علنی ،دمکراتيک و باز است .تنھا در شرايط غير
متعارف است که بايد شکل و روابط غير متعارف به خود بگيرد .وقتی که "زندگی من") (۴٩تروتسکی را ميخوانيد
از اي ن اختالفات با لنين مبھم ميگذرد.
يک واقعيت ھست و آن اين است که در مطالبی که تروتسکی بعد از انقالب  ١٩١٧و بخصوص بعد از مرگ لنين،
در مورد بلشويسم و لنين قبل از  ١٩١٧مينويسد ،مجبور است از آنھا دفاع کند .اما اينھا پديده ھايی ھستند که
تروتسکی سالھا عليه آنھا نوشته و مبارزه کرده است .در شکاف ھا ی بعدی ميان خود و حزب بلشويک ،بعد از لني ن و
در زمان استالي ن ،تروتسکی يک تمايز نا دقيق ميان بلشويک ھا )استالي ن( و لني ن را ترسيم ميکند که درست نيست و
بعدا به آنھا خواھيم پرداخت.
علی فرھنگ ميگويد چرا بنظر ميرسد مارکسيسم را فقط لنين فھميده است؟ من فکر بحث فھميده يا نفھميدن نيست.
بحث نمايندگی کردن افق ھا و جنبش ھا و سنت ھا است .تشخيص اي ن نکته درست ھسته اساسی تمايز متد کمونيسم
کارگری از متد پيشي ن يعنی مارکسيسم انقالبی است.l٥٢
در دنيا ی واقعی انسانھا رو ی افق و سنتی می افتند که بر طبق آن ميخواھند محيط پيرامون شان را تغيير دھند .ھر
کدام از اين سنت ھا و افق ھا متفکرين ،تئوريسي ن ھا و تاکتيسي ن ھا ی خود را بوجود می آورند .اين متفکرين،
تئوريسين ھا و تاکتيسين ھا يک طيف وسيع را شامل ميشود .اينھا کسانی ھستند که نوک تيز اين پيکان فکری يا
اجتماعی يا علمی ميشوند .ما غالبا در مورد اي ن نمايندگان برجسته مکاتب فکری ،سياسی و اجتماعی صحبت ميکنيم.
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اي ن مشاھده در مورد کل پديده ھا ی اجتماعی و انسانی صادق است .اين را در ميرابو ،دکارت ،ھگل ،اسپينوزا ،جان
الک ،آدام اسميت ،ريکاردو  ،مارکس ،لنين ،نيوتن ،انشتين ،مارگارت تاچر و خمينی و غيره ميشود ديد .انسانھايی
جلو می افتند و ديگران را به خود جلب ميکنند ،جواب سوال ھای فکر ی ،عملی يا سياسی آنھا را در مقابل حريفان
مکاتب ديگر ،و مکتب خود ،را ميدھند و تغيير بوجود می آورند .در جامعه تغيير را با بسيج انسانھا ميتوان به سر
انجام رساند .بحث جنبش و سنت و افق و رھبری است .اين افراد بعضی ھای شان انسان ھا را به زندگی بھتر و
بعضی به زندگی بدتر ،بعضی به پيشرفت و باز کردن افق ھا )لني ن ،مارکس( و بعضی به تسليم به افق ھای موجود
که البته افق خودشان ھم ھست )استالين ،تروتسکی ،مائو( ميکشانند .استالي ن ،برعکس آنچه که تصور ميشود ،تنھا با
سرکوب نيست که پيروز ميشود .استالي ن به لحاظ فکری ،جنبشی و افق زير پا ی اپوزيسي ون چپ را بکلی خالی
ميکند .بدنه اصلی اپوزيسيون چپ ،که در آخر کار تروتسکی در راس آ ن بود ،به کمپ استالي ن ميپيوندد .بحث بر سر
فھميدن و نفھميدن مارکسيسم نيست بحث بر سر افق ھا و جنبش ھا و سنت ھا و نقشی است که انسانھا در سير حرکت
جامعه و تالش برای رسيدن به دنيای بھتر در مقابل جامعه ايفا ميکنند .که بعدا مفصل تر به اينھا بر خواھيم گشت.
مارکس ھم نک تيز حرکتی است که انسانھا ی زيادی در آن درگير اند .اتفاقا چون تيز تر يا توانا تر از بقيه بوده است
اي ن جايگاه را پيدا کرده است .مثل فوروارد يا دروازه بان خوب تيم فوتبال است که جای ويژه پيدا ميکند.
بحث من در باره حزب بلشويک در مورد توانايی يا ناتوان ی افراد آن نبود .بحث بر سر فرد نيست .بسياری از
شخصيت ھای اين تاري خ مثل تروتسکی يا حتی استالي ن در بسياری از مقاطع خط شان با ھم يا با لنين يکی است و به
اي ن اعتبار لنينيست ھستند .اما از نظر متد ،قطب نمای لنين )انقالب سوسياليستی ھمين امروز( و متد لني ن )پراتيک
انقالبی و تغيير دھنده( را ندارند و آن نقشی که لنين برای خود قائل است )کسی که بايد حزب بسازد و حزب و مردم
را برا ی انقالب سوسياليستی رھبری فکری و عملی کند( را برای خود قائل نيستند .ھر کدام از يک جا "لنگ
ميزنند" .اين "لنگ زدن" ھم خود به افق جنبشی آنھا برميگردد .اين نياز جنبشی است که لنين را به تئوری درست
ميرساند .دست آخر تئور ی درست آن است که موفق شود به اھداف خود برسد .لني ن اگر انقالب  ١٩١٧را نميکرد
شخصيت گمنامی مانند استروه يا مارتينوف ميماند و ما احتماال امروز در مورد فھم او از مارکس صحبت نميکرديم.
بحث من اين نبود که دنيايی داريم که در آن ھمه ھي چ اند و يک لنين ھست با يک چراغ که جلو دارد ميرود .بحث من
اي ن بود که جامعه در مقابل جنبش ھا قرار ميگيرد ،رھبران اي ن جنبش ھا با درجه احاطه بر اھداف اي ن جنبش و نقشی
که برای خود قائل ھستند و متدی که دارند ميتوانند در راس اي ن جنبش واقع شوند .لني ن اين کار را ميکند ،استالين
برای جنبش خود اين کار را ميکند و تروتسکی ھم برا ی جنبش خود .اينکه کدام مارکس را بھتر فھميده اند بستگی
دارد که قاضی خود در کدام کمپ است .اگر لني ن نبود انقالب اکتبر  ١٩١٧اتفاق نمی افتاد .تروتسکی نه آن ديد را
داشت ،نه حزبی که به حرفش بسيج شود را داشت و نه آن قابليت رھبری فکری را دارا بود .بعد از لني ن ھم نتوانست
سوار باقی بماند .بقول دويچر اول خلع سالح شد بعد طرد گرديد.
انسانھا فردی و جمعی در تعيي ن آينده نقش دارند .شرايط عينی جامعه اتفاقاتی را ممکن )قابل تحقق( ميکند .از ميان
اي ن ممکن ھا و قابل تحقق ھا اين پراتيک انسان است که يکی را متحقق ميکنند .سوسياليسم ممکن است ،اما اينکه اين
ممکن متحقق ميشود يا نه بستگی به اراده و نقش انسانھا دارد.
اي ن ديد با ديدگاه ھايی که سقوط سرمايه داری و عروج سوسياليسم را قطعی ميدانند متفاوت است .من موافق ظھور
مسيح ،بيرون آمدن مھدی از چاه ،و تئوری ھای روز محشر ،چه مذھبی و چه سوسياليستی آن ،و يا بقول انگليسی
 Doom’s day theoryنيستم .به اعتقاد من انسانھا خود تاري خ خود را ميسازند .فکر ميکنم مارکس و لني ن ھم ھمين
را ميگويند .سرمايه داری ممکن است با يک جنگ ھسته ای نسل بشر يا کل جامعه را نابود کند .ھيچ قيامت محتوم
سوسياليستی وجود ندارد .فکر ميکنم اين ھم ھسته اساسی تزھای مارکس در نقد فويرباخ است .انسانھا و پراتيک
انقالبی انسانھا تعيين ميکند که چه چيز اتفاق خواھد افتاد .اي ن تز که سوسياليسم يا سقوط سرمايه داری حتمی است در
سيستم فکری من جايی ندارد و فکر ميکنم در سيستم مارکس ،لني ن و منصور حکمت ھم جايی ندارد .اين درست جايی
است که رزا ی در آن گير ميکند و خود را مجبور ميبيند که برای اثبات اجتناب ناپذيری سقوط سرمايه داری کتاب
"انباشت سرمايه" را بنويسد .ھدف ی از نوشتن اين کتاب اثبات حتميت سقوط سرمايه دار ی در مقابل رويزيونيسم
برنشتاي ن و ترديد نسبت به مارکسيسم در سوسيال دمکراسی آن زمان است.
امان ميپرسد آيا لنين مثل مارکس دوربينی الزم را داشت؟
ببينيد ،يک تفاوت بي ن لني ن و مارکس ھست .لني ن اساسا تيوريسين نيست .اين يک واقعيت است .لني ن يک پراتيسين
انقالبی است .لني ن ھيچگاه مثل مارکس اقدام به نوشتن کتابی در سطح کاپيتال نميکند .اما اين به معنی تفاوت در دور
بينی يا نزديک بينی نيست .مارکس ھم به بسياری از مسائلی که بعدا در مقابل جنبش کمونيستی قرار ميگيرد نپرداخته
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است .واقعيت اين است که ھر کدام ،در راه تحقق يک ھدف واحد ،به مسائلی که در مقابل آنھا قرار گرفته بود جواب
ميدادند .مارکس دوره ھايی يک پراتيسين انقالبی است .نوشته ھايش عميقا آژيتاسيونی و سياسی ھستند .با فرو کش
کردن طپش انقالبی در اروپا ،مارکس به کارھا ی پايه ای تر معطوف ميشود .مسئله ا ی که در مقابل مارکس قرار
دارد پايه گذاری يک تئور ی و يک متد جديدی برا ی جواب دادن به مسائل فکری ،سياسی و عملی مقابل تحقق
سوسياليسم است .مسئله ای که در مقابل لنين قرار ميگيرد سازمان دادن چني ن انقالبی بر اساس آن تئوری است .نوشته
ھای تئوريک لنين پاسخ مسائل عاجل سياسی پيش رو است .حتی در مورد کتاب امپريوکريتيسيسم مي گويد پاسخ گويی
به امپريوکريتيسيست ھا کار او نيست ،کار پلخانف است .اما پلخانف فعال از زير بار شانه خالی ميکند در نتيجه او
بايد اين وظيفه را انجام دھد .در بحث دولت و انقالب لني ن يک انقالبی تک افتاده در مقابل کل سوسيال دمکراسی در
آستانه انقالب  ١٩١٧است که دارد از ضرورت تصرف قدرت توسط حزب دفاع ميکند .اعظم ميپرسد اين انقالب چه
درسھايی برای حزب کمونيست کارگری دارد؟
به نظر من ھر کس با توجه به نقش و ھدفی که برای خود ميگذارد به اين تجربه نگاه ميکند و درس ميگيرد .درس آن
برای حزب بحث حزب و قدرت سياس ی است .درس اين است که حزب بايد چشمش به انقالب سوسياليستی و تصرف
قدرت سياسی باشد و نزديک ترين راه و سريعتري ن راه را برای تحقق آن پيدا کند .تکيه زدن و منتظر فرصت يا
تکامل تاريخ نشستن کار درستی نيست ،ضد تزھای مارکس در مقابل فويرباخ و ضد لنينيسم است.
چرا منشويک ھا و بلشويک ھا چندين سال با ھم ماندند ولی حزب کمونيست ايران به سرعت شقه شد؟ فکر ميکنم
دليلش اوضاع جھانی و اتفاقات عظيم اجتماعی است .ھر دو حزب در مقابل يک اتفاق بزرگ جھانی از ھم جدا شدند.
اينکه اين اتفاق برای ما )سقوط بلوک شرق و جنگ خليج( زود تر افتاد تا برای آنھا )جنگ جھانی اول و مسئله
سازمان دادن انقالب پرولتری( چيزی را در اين واقعيت تغيير نمی دھد که ھر دو در مقابل رويدادھای بزرگ بيرون
از خود منشعب ميشوند.
در مورد نقش بحث سعيد ک در رابطه با پان اسالويسم ،ابتدای جلسه توضيح دادم که در تبيين تاريخ حزب سوسيال
دمکرات بايد اي ن حزب ،و ھمه جريانات ديگر ،را در متن جنبش ھای اجتماعی و سياسی عصر خودشان قرار دھيم.
تاري خ را با تاريخ حزب سوسيال دمکرات روسيه نميتوان توضي ح داد .به اين جنبش ھا کمتر پرداختم به اين دليل که
در جای ديگری به آنھا برخواھم گشت.
اما اينکه پرواسالويسم آن متنی است که احزاب را بايد بر آن قرار داد؟ گمان نميکنم .فکر ميکنم ناسيوناليسم روس آن
جنبشی است که بايد به آن دقيق شد .در اين ناسيوناليسم گرجی و تاتار ھم جا ميگيرد و پان اسالويسم يا پرو اسالويسم
ھم در اين متن قابل فھم است .تاريخ ايران را تنھا ھم با ناسيوناليسم فارس نميشود توضي ح داد .ناسيوناليسم ايران ی يک
رگه مھم است که ناسيوناليسم فارس ھم در آن معنی پيدا ميکند .فکر ميکنم نارودنيسم را با پان اسالويسم نميشود
توضيح داد .نارودنيسم مثل جنبش چريکی يا جريان راه کارگر و حزب توده در ايران است که ناسيوناليسم رفرميست
است که واقعا دلش به حال مردم ميسوزد .اما در ھمان حال ضد غرب ،ضد تمدن غربی ،طرفدار موسيقی عقب مانده
محلی و غيره است .ناسيوناليست است چون ھويت ملی و "استقالل" و "ضديت با امپرياليسم" در فلسفه سياسی آنھا
جای بسيار مھمی دارد و سوسياليسم را در يک آش در ھم جوش انقالب خلقی ،مردمی و توده ای حل ميکند .اما
اصالحات اجتماعی و رفرم ھای ضد فقر را دوست دارد و دوست مردم راحت تر زندگی کنند .سنت پايه ناسيوناليسم
روس است.
من تفاوت ميان منشويک ھا و بلشويک ھا و لنين را در سطح متد توضيح دادم .اما تنھا تفاوت در متد ،تاريخ را
توضيح نميدھد .پشت اين متد ھا جنبش ھای اجتماعی مختلف قرار دارند که بايد به آنھا پرداخت و به اي ن جنبش ھا
اشاره کردم .بعدا که بحث را جمعبندی و کل اين تجربه را نگاه کرديم اين جنبش ھا را در تمام قامت شان ميتوانيم
ببينيم .اشاره کردم که مسئله فھميدن يا نفھميدن تزھای مارکس در مورد فويرباخ نيست .جنبشی به اي ن تزھا احتياج
دارد و جنبش ديگر ی چنين احتياجی را ندارد .اينھا تفسيری از تئوری مارکس ميکردند که به اعتقاد من نادرست
است ،اما مسئله اساسی تر اين است که اي ن تفسير يا اين تحريف ريشه در منافع يک جنبش ديگر دارد .رويزيونيسم
توضيح چرخش ھای اجتماعی و سياسی نيست .وقتی که يک جنبش ديگر مجبور ميشود از مارکسيسم استفاده کند
ناچار است آن را عوض کند در نتيجه "رويزيونيسم" ضروری ميشود و به دليل چفت شدن به نياز ھای فکر ی اين
جنبش است که ريشه ميدواند .بايد آن افق و آن جنبشی که اين تجديد نظر يا اين تحريف را ضروری ميکند و اين
تحريف آن را نمايندگی ميکند نگاه کنيم و گرنه به بحث مذھبی پيدا شدن کافر و مشرک و رويزيونيست ميرسيم که
راه مقابله با آنھا ھم انقالب ايدئولوژيک و تسويه مذھبی است.
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ضميمه  - ١ياداشت ھائی در مورد رزا لوگزانبورگ
٭ رزا لوگزامبورگ يک آژيتاتور کمونيست با احساسات عميق انسانی ،سخنور ی ماھر با صدائی زيبا و جذب کننده و بسيار
ميليتانت است
٭ در  ١٨٧٠در لھستان بدنيا آمد
٭ در دوران دبيرستان به فعاليت انقالب ی پيوست  ١٨٩٨ -به شيوه قاچاق به زوريخ ميرود تا تحصيلش را ادامه بدھد.
٭ نقش اصل ی را در  ١٨٩٣در انشعاب حزب سوسياليست لھستان بازی ميکند .مبنای انشعاب اختالف بر سر مساله ملی
است .حزب سوسياليست لھستان مساله ملی )استقالل از روسيه و اتريش( را دارا ی اولويت درجه يک ميداند .او مخالف آن
است و يک انشعاب را سازمان ميدھد .باقی مانده حزب سوسياليست بعدھا مبنای حکومت ناسيونال فاشيست در لھستان
ميشود.
٭ لوگزانبورگ  -عليه عروج مساله ملی می ايستد و حزب سوسيال دمکرات لھستان )قسمت تحت سلطه روسيه( را تشکيل
ميدھد .اين حزب خود را تقريبا بطور کلی از دخالت در مساله وحدت ملی لھستان کنار ميکشد و خود را به حزب سوسيال
دمکرات روسيه وصل ميکند.
٭ لوگزانبورگ  -مخالف شديد ناسيوناليسم ،طرفدار انترناسيوناليسم در ھمه جھان ميماند
٭ بعدھا بر سر حق ملل در تعيين سرنوشت با لنين دچار اختالف شديد ميشود .در سال  ،١٩١٧بھمراه تعداد ديگری از
بلشويک ھا از جمله رادک  -به نرمش لني ن در مقابل تماي الت جدائی خواھانه اوکراينی انتقاد ميکند.
٭ در مقابل رويزيونيسم برنشتاين در آلمان و ژوره در فرانسه به دفاع از مارکسيسم بر می خيزد ،اولين کتابش به نام "رفرم
اجتماعی يا انقالب"  Social Reform or Revolutionرا در نقد برنشتاين منتشر ميکند .ايده برنشتاي ن اين است که "تلخی
اقيانوس سرمايهداری را با ريختن چند بطر ی ليموناد شيرين رفرم اجتماعی به دريای شيري ن سوسياليسم تغيير دھد".
٭ در  ١٩٠٦کتاب مشھور خود "اعتصاب تودها ی ،حزب و اتحاديهھای کارگری" را منتشر ميکند.تحت تاثي ر انقالب ١٩٠٥
روسيه به دفاع از اعتصاب تودها ی در مقابل جنبش اتحاديه ای و بطور ضمنی در مقابل تز لنين )قيام مسلحانه( ميپردازد .از
نظر او جنبش اتحاديه آلمان عميقا در چنگال رويزيونيسم و رفرميسم گرفتار است و فعاليت انقالبی برای سرنگونی
بورژوازی را کنار گذاشته است.
٭ در  ١٩١٣کتاب "انباشت سرمايه" را مينويسد -.کتاب در دفاع از ضرورت انقالب سوسياليستی است و در متن بحثھای
آن دوره بايد فھميده شود .اين کتاب بيش از آنکه بخاطر عمق تئوريک اش مھم شود بخاطر اھميت و کاربست سياسی آن مھم
ميشود و مورد توجه قرار ميگيرد -.کتاب در مقابل برنشتاي ن و رويزي ونيست ھا در پی دفاع از تز قطعيت نابودی سرمايه
داری در پرتو تناقضات درونی آن است .لوگزانبورگ معتقد است که مارکس نتوانست بحث جلد  ٢کاپيتال را تمام کند .و
سواالت جواب ندادهای را باقی گذاشت :از جمله توضي ح اين که چرا سرمايه دار ی نميتواند تا ابد ادامه پيدا کند؟
تز اين است :سرمايه داری تا وقتی که بتواند انباشت کند ميتواند به زندگی ادامه دھد .اما انباشت تا وقتی ممکن است که
جوامع غير سرمايه داری و مستعمرات وجود داشته باشند .با تمام شدن اين مستعمرات و بازارھا ی آن و سرمايه داری شدن
آنھا ،پروسه انباشت مختل ميشود و سرمايه داری به بحران سقوط می افتد.
٭ تفاوت بحث امپرياليسم لنين با ی اي ن است که از نظر لينن در مستعمرات سرمايه داری بيش از آنکه بدنبال بازار باشد
بدنبال کار ارزان است .بعالوه لني ن ھيچگاه خود را به تز فروپاشی اجتناب ناپذير سرمايه دار ی متعھد نميکند.
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٭ مخالفت شديد تز تشکيالت متمرکز لنين است.
٭ اعتبار ی و نفوذ او در نسل ھا ی متمادی در آلمان اساسا حاصل مخالفت شديد او با جنگ اول جھانی است.

٭ در کنگره  ١٩٠٠انترناسيونال قطعنامهای را پيشنھاد ميکند که ميليتاريسم و افزايش بودجه نظامی را محکوم ميکند و از
ھمه احزاب سوسيال دمکرات ميخواھد به چنين بودجهھائی را ی ندھند .قطعنامه به اتفاق آرا تصويب ميشود.
٭ در کنگره  ١٩٠٧انترناسيونال در اشتوتگارت بھمراه لني ن ،مارتف ھيات حزب سوسيال دمکرات روسيه را تشکي ل ميدھد.
در اين کنگره ی از طرف حزب روسيه قطعنامهای را پيشنھاد ميکند که طی آن احزاب موظف ميشوند نتنھا با جنگ مخالفت
کنند بلکه در صورت وقوع جنگ شرايط سياسی و اقتصادی ناشی از آن را تماما مورد استفاده قرار دھند تا نظام سرمايه
داری را سرنگون سازند .اي ن قطعنامه تصويب شد و تا  ١٩١٤در ھمه کنگرهھای انترناسيونال مجددا به رای گذاشته شد و
مجددا تصويب شد .ی در  ١٩١٤در آلمان به جرم تشويق به نافرمانی دستگير و به يکسال زندان محکوم شد.
٭ به سخنگوی اصلی عليه جنگ در آلمان تبدي ل شد.
٭ جزوه بحران سوسيال دمکراسی )که بعدا بنام جزوه يونيوس معروف شد( را نوشت.
٭ در  ١٩١٤در رايشتاگ ھمراه کارل ليبکنخت اولي ن نماينده سوسيال دمکراسی آلمان است که به بودجه جنگی را ی منفی
ميدھد و تا  ١٩١٧که دستگير ميشود عليه جنگ مبارزه ميکند.
٭ در سال  ١٩١٥لوگزانبورگ ،ليبکنخت وتعدادی از روشنفکران چپ در سوسيال دمکراسی آلمان ،جزوات و بيانيهھائ ی
عليه جنگ را منتشر ميکنند که عنوان "نامهھای اسپاتارکوس" را با خود دارد .اي ن گروه از اي ن ببعد بنام گروه اسپارتاکوس
معروف ميشوند.
٭ در  ١٩١٦انشعاب در حزب سيوسيال دمکرات آلمان رخ ميدھد" ،حزب سيوسال دمکرات مستقل" تشکيل ميشود .گروه
اسپارتاکوس به يک گروه درونی اي ن حزب تبديل ميشود .اختالف ميان موضع پاسيفيستی و انقالبيگری در اين حزب کماکان
ھست.
٭ ليبکنخت در سال  ١٩١٨با شروع مذاکرات ترک مخاصمه آزاد ميشود .لوگزانبورگ تا خاتمه اين مذاکرات در زندان
ميماند.
٭ در اين دوره آلمان تقريبا در يک بحران انقالبی کامل است .سويت ھای کارگران و نمايندگان سربازان ھمه جا سربلند
کردهاند .اتوريته نھائی شورای کمسيارھای مردم است .اين شورا شامل سوسيال دمکراتھا و سه حزب متشکل در سوسيال
دمکراتھای مستقل است.
٭ بحث تشکيل حزب کمونيست و پيوستن به انقالب سوسياليستی روسيه بحث داغ است .ليبکنخت بدون تزلزل طرفدار اين
کار است .لوگزانبورگ در مورد حمايت کارگران آلمان از اين کار ترديد دارد .بھرحال به اي ن حرکت ميپيوندد و پيشنويس
برنامه حزب کمونيست آلمان را مينويسد که نام اسپارتاکيست را در پرانتز دارد و سخنران اصلی در کنگره موسس آن در
 ١٩١٨است.
٭ در ھرج و مرج بعد از ترک مخاصمه و جريان جنگ ھا ی خيابانی در برلي ن ،سوسيال دمکرات ھا به حمايت از باقی مانده
سرفرماندھی ارتش برميخيزند و بتدريج دست باال را پي دا ميکنند .برنامه آنھا برگرداندن نظم ،انحالل سويت ھا و برگزاری
انتخابات مجلس است.
٭ در پايان سال  ١٩١٨در شورا ی کميسارھای مردم سوسيال دمکرات ھا دست باال را پيدا ميکنند .در اين مقطع معلوم نيست
که چهکسی کنترل را بدست دارد :ژنرالھا يا شورای کميسارھا؟
٭ جنگ ھای خيابانی شدت ميگيرد ،اما ارتش و پليس که اعتماد بنفس را باز يافته اند و نه تنھا بدنبال آرامش و نظم بلکه
بدنبال سرکوب مخالفين و بخصوص کمونيستھا ھستند در  ١٦ژانويه  ١٩١٩لوگزانبورگ و ليبکنخت دستگير ميکنند و چند
ساعت بعد آنھا را ميکشند.
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توضيحات
 - ١اي ن بحث از زمان بندی اين جلسه فراتر ميرود و به جلسه دوم کشيده ميشود
" - ٢تاري خ مختصرحزب کمونيست شوروی )بلشويک(" :
http://ptb.sunhost.be/marx2mao/Other/HCPSU39NB.html

 - ٣مراجعه کنيد به ضمي مه ٢
 - ۴منصور حکمت" ،مارکسيسم و پراتيک انقالبی :درباره متدولوژ ی لنين" منتخب آثار يک جلدی صفحه  ،۵٠۵انتشارات
حزب کمونيست کارگری – حکمتيست ،٢٠٠۵ ،ھمچنين رک http://hekmat.public-archive.net/fa/0520fa.html
 - ۵ای اچ کار ،تاري خ روسيه شورو ی ،ترجمه نجف دريابندر ی – نشر امروز
 - ۶تروتسکی ،تاري خ انقالب روسيه ،ترجمه سعيد باستان ی،
Isaac Deutscher, The Prophet Armed, Oxford University Press, 1954 - ٧
 ..." - ٨ھمه پيامبران مسلح پيروز شدند ،و غير مسلح ھايشان به فنا رفتند" ماکياولی ،شاھزاده ،فصل ٦
Isaac Deutscher, The Prophet Unarmed, Oxford University Press, 1959 - ٩
Isaac Deutscher, The Prophet Outcast, Oxford University Press, 1963 - ١٠
 - ١١رک توضيح ٦
 - ١٢مارکس" :تزھای در باره فويرباخ"
 - ١٣مارکس و انگلس "ايدئولوژی آلمانی"
 - ١۴کورش مدرسی" :جبر و اختيار ،منصور حکمت و نقش اراده انسان در تاريخ" نشريه حکمت شماره  ،٢سپتامبر
٢٠٠۵
 - ١۵لنين" :دو تاکتيک سوسيال دمکراسی در انقالب دمکراتيک" – ژوئيه ١٩٠۵
 - ١۶نپ )  ( NEPبرنامه اقتصادی جديد ،که متضمن دادن حق فروش و تصرف اضافه محصول و انباشت به دھقانان بود.
 - ١٧بورژوازی سوداگر – - Merchant capitalist
 - ١٨توتولوژی ،اين ھمان گوئی ،توضيح يک چيز با خود آن چيز" ،آفتاب آمد دليل آفتاب"
 - ١٩منصور حکمت "مبارزه طبقاتی و احزاب سياسی" منتخب آثار يک جلدی صفحه  ،٧٩٢انتشارات حزب کمونيست
کارگری – حکمتيست ،ھمچنينhttp://hekmat.public-archive.net/fa/1180fa.html :
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 - ٢٠منصور حکمت "مبانی کمونيسم کارگر ی" منتخب آثار يک جلدی صفحه  ،٧۴٩انتشارات حزب کمونيست کارگری –
حکمتيست ،ھمچنينhttp://hekmat.public-archive.net/fa/0560fa.html :
 - ٢١منصور حکمت"خطوط اصلی يک نقد سوسياليستی به تجربه انقالب کارگر ی در شوروی" منتخب آثار يک جلدی
صفحه  ،٦٨۵انتشارات حزب کمونيست کارگری – حکمتيست ،ھمچنين:
http://hekmat.public-archive.net/fa/2500fa.html
 - ٢٢کورش مدرسی و رحمان حسين زاده "حزب کمونيست کارگرى عراق ،مصافھا و چشماندازھا" انتشارات حزب
کمونيست کارگری عراق ١٩٩٦
 - ٢٣منصور حکمت "کمونيسم کارگری و فعاليت حزب در کردستان" منتخب آثار يک جلد ی صفحه  ،٧٩٢انتشارات حزب
کمونيست کارگری – حکمتيست ،ھمچنينhttp://hekmat.public-archive.net/fa/1180fa.html :
 - ٢۴اى اچ کار جلد  ١صفحه ٢٠
 -٢۵مانيفست کمونيست http://marxengels.public-archive.net/fa/ME0190fa.html -
 - ٢۶مارکس و انگلس" :درباره جنبش دموکراتيک و پيکار انقالبی کارگران ،خطابيه به کميته مرکزی اتحاديه کمونيستھا" ،
مارس ١٨۵٠
 - ٢٧لنين" :وظايف سوسيال دمکراتھاى روس"
 - ٢٨رک لنين" :چه بايد کرد؟"
 - ٢٩لنين "چه بايد کرد؟"
 - ٣٠بيانيه اکونوميست ھا  -صفحه  ٢٨اى اچ کار
 - ٣١اى اچ کار – جلد  ،١صفحه ٢٨
" – ١٩٠٣ - ٣٢شرح جلسات کنگره دوم حزب سوسيال دمکرات روسيه" ،انتشارات حزب کمونيست ايران ،آذر ١٣٦٣
 - ٣٣لنين ،يک گام به پيش دو گام به پس
 - ٣۴تروتسکی" ،وظايف سياسی ما" – Our political tasks
 - ٣۵البته تزار نيکالی دوم پديده "جالبی" است که برای شناختن بيشتر و بھتر او يکی از مراجع خوب جلد اول کتاب تاريخ
انقالب روسيه تروتسکی است .که در آن شخصيت تزار و تزارينا )ھمسر او( به دقت تصوير ميشود.
 - ٣۶شوراھای پتروگراد توسط ارتش که انضباط "الزم" را داشت تعطيل شدند .اين دوره تا  ١٩١٨بيش از  ٨۶درصد
جامعه روسيه دھقان يا از روستائی ھستند .ارتش انسجام خود را از ترکيب دھقانی و روستائی آن ميگرفت و به اي ن اعتبار
تروتسکی ميگويد شوراھا را دھقانان شکست دادند يا کارگران شھر را دھقانان شکست دادند.
 - ٣٧اى اچ کار جلد  ١ص ٧٨
 - ٣٨اى اچ کار جلد  ١ص ٧٨
 - ٣٩اى اچ کار جلد  ١ص ٧٨
 - ۴٠منصور حکمت"،دولت در دوره ھای انقالبی" منتخب آثار يک جلدی صفحه  ،۵۴٠انتشارات حزب کمونيست کارگری
– حکمتيست ،ھمچني نhttp://hekmat.public-archive.net/fa/2050fa.html :
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 - ۴١لنين" ،روش سوسيال دمکراسی نسبت به جنبش دھقانان" ،منتخب آثار يک جلد ی صفحه ٢٨٩
 - ۴٢تروتسکی" ،انقالب مداوم"
 - ۴٣تروتسکی"١٩٠٥" ،
 - ۴۴لنين" :جنگ پارتيزانی"
 - ۴۵منصور حکمت ،لنينيسم و پراتيک انقالبی
 - ۴۶منصور حکمت در باره فعاليت حزب در کردستان
 - ۴٧نجف دريابندری" :به عبارت ديگر"

 - ۴٨بعدا اي ن بحث در انجمن مارکس – حکمت در ژوئن  ٢٠٠۵تحت عنوان "جبر و اختيار ،منصور حکمت و نقش اراده
انسان در تاريخ" ارائه داده شد .رک نشريه حکمت شماره  ،٢سپتامبر .www.hekmat.cc ،٢٠٠۵
 - ۴٩تروتسکی ،زندگی من
 -۵٠رک به منصور حکمت ،تفاوت ھای ما
 - ۵١رزا لوگزامبرگ ،انباشت سرمايه
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