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پيشگفتار
متن سخنرانی دوم در مورد انقالب روسيه امروز بعد از  ١٣سال از تاريخ خود سخنرانی منتشر ميشود .روايت و يا تحليلی که از انقالب
روسيه و کل تاريخ سوسيال دمکراسی روسيه و اروپا در اين سخنرانی ھا داده ميشود با روايت ھا و تحليل ھای موجود ،چه در سطح ايران
و چه در ابعاد جھانی تر ،متفاوت است .اميد من چه آن روز و چه امروز اين بود که اين تاريخ از يک ديدگاه واقعا مارکسيستی مورد
بررسی قرار گيرد و سھمی در خود آگاھی کمونيست ھا و طبقه کارگر ايفا کند.
روز اول مه روز کارگر است و مناسبتی است که بار ديگر طبقه کارگر ھويت متمايز خود و جنبش خود را با ھمه طبقات و جنبش ھای
طبقات ديگر بھتر بشناسد .روز اعالم خود آگاھی طبقه کارگر است .از اين رو انتشار اين سخنرانی ،که مھمترين تجربه تاريخ طبقه کارگر
را مورد بحث قرار ميدھد ،شايد بتواند سھمی در اين تالش ايفا کند.
امروز که ابعاد اختالط طبقه کارگر با طبقات ديگر و حل کردن جنبش طبقه کارگر نه تنھا در جنبش ھای دمکراتيک ،بلکه حتی در
ارتجاعی ترين جنبش ھا ابعاد بی سابقه ای يافته است ،اين تالش ھمت چندين برابر فعالين کمونيست طبقه کارگر را طلب ميکند.
يک جنبه مھم از اين سخنرانی ،برای عالقمندان به بحث ھای منصور حکمت ،اين است که خود او در اين سخنرانی شرکت دارد و در بحث
دخالت ميکند .دخالت منصور حکمت در اين بحث نور بيشتری بر ديدگاه ھای او تئوريک و متدولوژيک او می اندازد .بويژه بايد به ياد
داشت که اين يکی از آخرين بحث ھای تئوريک او است.
اين متن توسط آزاد کريمی پياده شده است و توسط سخنران برای انتشار کتبی اديت شده است .در پياده کردن سوال و جواب ھا و بعضا در
نقل قول ھای لنين ،گاھی برای قابل فھم کردن متن يا ترجمه کلماتی اضافه شده اند که در داخل کروشه قرار داده شده اند.
اگر اين نوشته را برای خود آگاھی طبقه کارگر مفيد می يابيد آنرا بدست کارگران و کمونيست ھا برسانيد.

کورش مدرسی
 ١مه ٢٠١٣
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 – ١مقدمه
در سخنرانی اول بحث را تا شروع جنگ جھانی اول آورديم و قول دادم در اين قسمت جنگ جھانی اول و انشعاب در سوسيال دمکراسی،
انقالب فوريه ،فاصله فوريه تا اکتبر و باالخره قيام اکتبر را بپوشانم .سخنرانی سوم به پرولتاريا در قدرت و يا حزب کمونيست در قدرت و
مسائلی که با آن روبرو شدند و جواب ھائی که به اين مسائل دادند خواھيم پرداخت.
اما قبل از ورود به بحث اجازه بدھيد نکاتی را در مورد چارچوب اين بحث ،که در جلسه قبل ھم توضيح دادم ،توضيح دھم.
موضوع بحث ما انقالب  ١٩١٧روسيه و جوانب مختلف آن است .اين بحث از زوايای مختلفی برای ما اھميت حياتی دارد .فکر ميکنم تلقی
جافتاده در ميان چپ در مورد اين انقالب ،در مورد لنينيسم ،تئوری تشکيالتی لنين ،مساله شکست اين انقالب و تاثيرات بسيار عميقی که بر
جای گذاشته است در مجموع نادرست و غير مارکسيستی ھستند .اين تلقيات در صفوف خود ما ھم ھست و مسائل عام تری مانند اينکه
سوسياليسم چيست؟ تا چرا طبقه کارگر روسيه شکست خورد؟ و غيره را در بر ميگيرند.
ما در حال ساختن يک جنبش سياسی و يک حزب سياسی برای انقالب سوسياليستی ھستيم .اما چنين حزب و چنين جنبشی بدون وجود صفی
از کادرھای مارکسيستی که راھشان را ميشناسند ،تاريخ را ميدانند و در مجموع تصوير روشنی از راه پيشروی دارند ممکن نيست .در
نتيجه اين بحث را بايد تالشی در جھت شکل دادن به يک خودآگاھی مارکسيستی نسبت به بزرگترين تجربه انقالبی طبقه کارگر دانست.
تجربه ای که نتايج آن در ھمه وجوه فعاليت نظری و پراتيکی ھر فعال کارگر و کمونيستی باز تاب می يابد .اگر ما درک روشنی از تئوری
مارکسيستی و اين تجربه خاص نداشته باشيم ،در بھترين حالت ،اگر شانس بياوريم ،ھمان تجربه را تکرار خواھيم کرد و به احتمال زياد
اصوال به آنجا نخواھيم رسيد چون بورژوازی آماده تر است.
اين درست است که در شرايط انقالبی يک حزب ميتواند رھبر "نه" به وضع موجود شود و در چنين مقطعی بسياری از توده طبقه کارگر و
حتی رھبران آن تصوير خيلی روشنی از سوسياليسم و آنچه حزب بايد انجام دھد را نخواھند داشت .صرف نظر از منطق ،تجربه ھمين
انقالب روسيه نشان ميدھد که بدون وجود يک خط روشن لنينيستی به چنين رھبری تبديل نخواھيم شد و بعالوه اگر پاسخ به سواالتی که اين
تجربه در مقابل ما قرار ميدھد را نداشته باشيم ،در مقابل خود بورژوازی و جنبش ھا و افق ھای بورژوائی شکست طبقه کارگر محتوم
است .اين سلسله بحث ھا برای من در اين چارچوب معنی دارد.
بعالوه اشاره کردم که بحث من در اين جلسات به ھيچ عنوان نميتواند ھمه جنبه ھای اين تجربه عظيم را به پوشاند .تالشی است که خطوط
کلی يک تبيين از تاريخ اين انقالب را بدست بدھد .در نتيجه در آخر اين بحث مطمئنا حفرهھای خالی زيادی در بحث باقی ميمانند .بحث
ھائی مانند رابطه انقالب اکتبر و جنبش برابری طلبی زنان ،رابطه انقالب اکتبر و جنبش اقتصادی کارگری يا جنبش سنديکائی ،رابطه
انقالب اکتبر و جنبش ھای استقالل طلبانه و ناسيوناليستی ،رابطه انقالب اکتبر و پروبلماتيک "انقالب جھانی" و "سوسياليسم در يک
کشور" ،رابطه انقالب سوسياليستی در يک کشور با انقالب در کشورھای ديگر ،سرنوشت کمينترن و مسائل تئوريک تری مانند مساله
"انباشت اوليه" برای سازمان دادن اقتصاد سوسياليستی ،رابطه رفاه با اين انباشت ،سياست خارجی دولت کارگری ،رابطه شوراھا با ساير
تشکل ھای کارگری ،رابطه شوراھای کارخانه با شوراھای محلی در حکومت ،بحث کنترل کارگری ،و غيره تنھا نمونه ھائی ھستند که
اين سلسله بحث ھا يا آنھا در جزئيات نخواھد پوشاند و يا اصوال مورد بحث قرار نمی دھد .مسائلی که به سھم خود اھميت زيادی دارند و
بايد به آنھا پرداخت.
در سخنرانی اول ،اشاره کردم که بحث انقالب روسيه را نميتوان از وسط کار يعنی از سال  ١٩١٧شروع کرد .اين رويداد تاريخی داشت.
کاراکتر ھا و شخصيت ھايی در آن تاريخ شرکت کردند .منظورم از شخصيت تنھا افراد نيست .احزاب ،طبقات ،و مردمی که در اين عمل
شرکت کردند ھم شامل اين بحث ميشوند .اين کاراکتر ھا خود محصول يک تاريخ ھستند و روی اين تاريخ تاثير گذاشتند .در نتيجه بايد اين
تاريخ را ،خالصه ھم که باشد ،پوشاند.
بعالوه بايد تناسبی را ميان بيان وقايع و موشکافی نظری حفظ کنم .بيان وقايع و توجه به جزئيات ،در دوره ای که توده مردم و احزاب
سياسی در ميدان ھستند ،در دورانی که چھره احزاب سياسی روزمره تغيير ميکند و منظره سياسی عوض ميشود ،بسيار شيرين و آموزنده
ھستند .اما متاسفانه محدوديت زمانی اجازه نميدھد در حدی که دوست دارم به اين جزئيات بپردازم .در نتيجه بايد به رئوس اتفاقات و برخی
جزئيات اکتفا کنم .به کسانی که عالقمندند توصيه ميکنم برای جزئيات بيشتر به متون پيشنھادی بويژه "تاريخ انقالب روسيه" نوشته
تروتسکی ،تاريخ روسيه شوروی از ای اچ کار و ھمينطور بيوگرافی سه جلدی تروتسکی نوشته ايزاک دويچر که قبال در مورد آن صحبت
کردم مراجعه کنند.
اين ھفته برای چند مين بار به کتاب جان ريد "ده روزی که جھان را لرزاند" را نگاھی کردم .کتابی بسيار جذاب است و تصوير زندهای از
آدمھای زندهای که اين انقالب را سازمان دادند ،از مردمی که در ميدان بودند ،از کارھايی که شد و از اينکه چگونه چھره ھا طی مدت
بسيار کوتاھی عوض ميشوند و چگونه اين انسان ھا تاريخ خود را ميسازند را بدست ميدھد .تروتسکی از درون به اين انقالب نگاه ميکند و
آنرا تشريح ميکند .اما جان ريد ،که موضع سمپاتيک به انقالب دارد ،از بيرون به انقالب برخورد ميکند و آنرا تصوير ميکند و تصوير
زنده و زيبائی را بدست ميدھد.

4

سخنرانی دوم

انقالب روسيه  ١٩١٧تا ١٩٢٧

 – ٢خالصه سخنرانی اول
ھم برای حفظ تداوم بحث و ھم برای حضاری که احيانا در جلسه قبل نبودند ،نکته وار بعضی از تم ھايی که مورد اشاره قرار گرفتند را
تکرار ميکنم.
جلسه قبل اشاره کردم که صورت مساله ای که انقالب سوسياليستی در روسيه با آن روبرو بود و در جدل ھای حزب کارگران سوسيال
دمکرات روسيه خود را نشان ميدھد و لنينيسم اساسا خود را در مقابل اين سواالت فرموله ميکند ،نماد صورت مسئله نسبتا جديدی در
حرکت کمونيستی کارگری بود که البته مارکس ھم در مانيفست و ھم در بحث ھای مربوط به انقالبات  ١٨۴٨به آن اشاره کرده است و نقل
قول ھائی از مانيفست را در اين رابطه برای تان خواندم.
مساله اين است که در بسياری از جوامع ،و در برخی از شرايط ،حرکت کمونيستی و جنبش طبقه کارگر در حين سازمان دادن انقالب
سوسياليستی با وظايف و مسائلی روبرو ميشود که خصلت سوسياليستی ندارند .مھمتر اينکه اين مسائل محور تحرک سياسی در جامعه
ميشوند .سوال اين است که رابطه طبقه کارگر و جنبش برای انقالب سوسياليستی با اين حرکات که بسا به بحران انقالبی و خود انقالب،
يعنی سرنگونی دولت و درھم شکستن ماشين سرکوب آن به قدرت قيام توده ای ،ھم منجر ميشود چيست؟
برای توضيح بيشتر اشاره کردم که اگر مثال در انگلستان بخواھيد انقالب سوسياليستی بکنيد مسائل بالواسطه سوسياليستی در برابر طبقه
کارگر قرار ميگيرد و کل بورژوازی در مقابل ھر تحرک وسيع اجتماعی می ايستد .در چنين جوامعی مساله به سرعت به کشمکش ميان
کار و سرمايه ،بر سر مالکيت خصوصی بر ابزار توليد ،مساله سود بری سرمايه داران ،حاکميت دولت سرمايه داری ،که ھمه در مضمون
سوسياليستی ھستند ،تبديل ميشود .طبقه کارگر و طبقه سرمايه دار را در مقابل ھم قرار ميگيرند .ھر انقالبی در چنين جوامعی بالواسطه
نفس سرمايه داری را به مصاف ميطلبد.
اما در جامعه ای مانند روسيه آن دوره ،يا جامعه ای مانند ايران امروز ،جامعه و توده مردم حول مطالباتی که کاراکتر و خصلت
دمکراتيک دارند به حرکت در می آيند .مطالباتی مثل آزادی ھای دمکراتيک ،آزادی تشکل ،مسئله ارضی ،بيمه ھای اجتماعی ،توسعه
اقتصادی و صنعتی و غيره به صدر مسائل جامعه رانده ميشوند .جامعه حول يک يا طيفی از اين مسائل پالريزه ميشود .اين گونه مطالبات
و خواست ھا ھنوز خواست ھای سوسياليستی نيستند يعنی در قالب يک نظام سرمايه داری قابل حصول ھستند و يا تحقق آنھا الزاما نياز به
از ميان بردن حاکميت مناسبات سرمايه داری ندارد .اما مھمتر اينکه تحرکات اجتماعی حول چنين مطالباتی عالوه بر طبقه کارگر و
زحمتکشان حتی بخش ھائی از بورژوازی ،مانند توده وسيع خرده بورژوازی و بعضا بخش ھائی از طبقه بورژوا ،را به ميدان ميکشد .اين
بخش ھا ،بخصوص خرده بورژوازی در چنين تحوالتی ميتوانند بصورت انقالبی عمل کنند .اين کاراکتر مطالبات و اين ترکيب طبقاتی به
انقالب خصلتی ھمگانی يا دمکراتيک ميدھند .اين چنين انقالباتی در چنين جوامعی از يک طرف ھميشه توده بسيار وسيع تری از طبقه
کارگر را به ميدان ميکشد در نتيجه نظام حاکم را آسيب پذير تر ميکند و از طرف ديگر طبقه کارگر را با سيل آرمان ھا ،افق ھا و تئوری
ھا و مکاتب بورژوائی روبرو ميکند که در خدمت حفظ نظام بورژوائی ھستند و طبقه کارگر و رھبران آن را وسيعا تحت تاثير قرار
ميدھند .اين وضع در بحث ،گفتمان و يا پرولماتيکی را باز ميکند که به تئوری مرحله بندی انقالب مشھور ميشود.
اشاره کرديم که صورت مسئله ای که در مقابل جنبش مارکسيستی ،جنبش کمونيستی و جنبش کارگری در آن دوره قرار گرفت ،امروز در
مقابل ما ھم قرار دارد ،اين بود که رابطه طبقه کارگر با چنين انقالب و يا چنين تحوالت انقالبی ای چيست؟ آيا بايد در اين تحول شرکت
کند؟ آيا بايد پرچمدار آن شود؟ اگر آری چگونه و اگر نه چرا؟ دقيقا پاسخ به اين سوال ،و نتايج تبعی اين پاسخ ،حزب سوسيال دمکرات
کارگران روسيه را پالريزه و لنينيسم را از منشويسم و بلشويسم متمايز کرد.
گفتم مارکس و انگلس در مانيفست به اين سوال جواب روشنی ميدھند .مانيفست در مورد آلمان صحبت ميکند .در آلمان کمابيش ھمين مسئله
يعنی مسئله حقوق دمکراتيک نقش محوری در تحرک کل جامعه را بازی ميکرد .مارکس ميگويد طبقه کارگر بايد پرچمدار اين مبارزه
شود .مارکس ميگويد ،بورژوازی با تجربه ای که از انقالب فرانسه دارد ،از انقالب حمايت نميکند زيرا طبقه کارگر و جنبش کمونيستی
ای را ميبيند که ميتوانند در طی انقالب کنترل اوضاع را از دست بورژوازی خارج کند .در نتيجه بورژوازی خواھان به اصطالح تغيير
نيم کالج يا تدريجی جامعه است .معضل اساسی برای بورژوازی اين است که در دوران معاصر ،حتی يک انقالب بورژوائی ھم توده طبقه
کارگر را به ميدان می آورد .پس بايد مانع از انقالب شود.
وجه ديگر مساله اين است که اگر حتی يک انقالب با خصلت دمکراتيک نتنھا برای طبقه کارگر مفيد است بلکه آن را به ميدان ميکشد،
طبقه کارگر چگونه بايد در اين انقالب شرکت کند؟ "پرچم دار بودن طبقه کارگر" در اين انقالب ،که مارکس فراخوان آن را ميدھد ،به چه
معنی است؟ رھبری کردن اين انقالب از جانب طبقه کارگر دقيقا يعنی چه؟
مارکس و لنين پاسخ ميدھند که ھدف طبقه کارگر سازمان دادن انقالب خود ،يعنی انقالب سوسياليستی ،است .طبقه کارگر ھيچ مرحله ميانی
ميان امروز و انقالب سوسياليستی را ندارد .ھدف شرکت طبقه کارگر در چنين انقالب غير سوسياليستی يا دمکراتيکی تبديل آن انقالب به
تخته پرشی برای پالريزه کردن جامعه ،متحد کردن توده کارگر و زحمتکش به دور حزب کمونيستی خود و بدست گرفتن قدرت سياسی
است .طبقه کارگر و حزب کارگری ميتوانند با قرار گرفتن در راس چنين انقالبی و با تبديل شدن به پرچمدار چنين انقالبی ،توده مردم را
دور خود جمع کند و بالواسطه به فاز بعدی انقالب ،يعنی انقالب سوسياليستی گذار کنند .اما ايفای چنين نقشی مستلزم يک پروسه دائم
مبارزه با افکار ،عقايد و سياست ھای بورژوائی است که طی آن پرولتاريا و توده وسيع زحمتکشان ،در تجربه خود ،متوجه عدم تکافوی
ايده ھای بورژوائی شوند ،از نظر ذھنی ،آماده دست بردن به قدرت و سازمان دادن بالواسطه يک انقالب سوسياليستی شوند .اما چنين
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تالشی بدون درک خصلت طبقاتی انقالب دمکراتيک ،ترکيب طبقاتی آن و عقايد ،توھمات و افق ھائی که با اين ترکيب وارد جامعه ميشود
ممکن نيست.
در سخنرانی اول توضيح دادم که چگونه اين صورت مسئله ساده بعدا ُمّعوج ميشود و کال به تئوری ديگری ،يعنی تئوری "مرحله بندی
انقالب" تبديل ميشود .در اين تئوری ،اين واقعيت که خصلت مطالبات و خصلت انقالب ناشی از آن دمکراتيک است به اين نتيجه رسانده
ميشود که اصوال در اين دوره تاريخی مرحله انقالب دمکراتيک است .فعال ،بعنوان يک دوره تاريخی ،جامعه بايد از يک دوران تحوالت
اقتصادی ،سياسی و اجتماعی دمکراتيک عبور کند .سوسياليسم و انقالب سوسياليستی امری مربوط به يک دوره تاريخی ديگر است که بايد
به آن رسيد .به عبارت ديگر ،فعال ،به عنوان يک دوره تاريخی ،مرحله انقالب دمکراتيک است و ميان اين مرحله با مرحله سوسياليستی
يک دوران گذار تکامل بورژوائی جامعه قرار دارد که بايد طی شود .اين موضع کالسيک بستر اصلی منشويسم و ديدگاه عمومی بلشويسم،
در تمايز از مارکس و لنين ،ھم ھست.
اشاره کردم که يک طرف ديگر اين بام مرحله بندی انقالب موضع تروتسکی و به اصطالح کمونيسم چپ و آنارشيسم است .اين ديدگاه به
اين حکم قائل است که تنھا انقالب مورد قبول يک انقالب سوسياليستی است .اما از اين حکم به اين نتيجه ميرسد که چون "انقالب جاری" به
وضوح سوسياليستی نيست ،پرولتاريا در رھبری اين انقالب نبايد نقشی بازی کند .چنين نقشی پرولتاريا را به دنباله رو يا سرباز بورژوازی
تبديل ميکند و از دخالت در آن باز ميدارد.
توضيح داديم که از ھر طرف اين بام بيفتيد ،صورت مسئله مرحله بندی تاريخی انقالب را قبول کرده ايد .به اين اعتبار استالينيست ھا،
مائوئيست ھا و تروتسکيست ھا و آنارشيست ھا در يک ميدان بازی ميکنند.
در سخنرانی اول گفتم که بنظر من لنينيسم از اول تا آخر ،عالوه بر منشويسم ،از آنچه که بلشويسم ميناميم ھم متمايز و متفاوت است .در
بحث امروز در مقاطعی ،بخصوص مقطع انقالب فوريه ،خواھيم ديد که چگونه لنين در مقابل اساسی ترين مسئله جامعه در مقابل حزب
بلشويک قرار ميگيرد.
بايد تاکيد کنم که وقتی از بلشويسم صحبت ميکنم منظورم خود آگاھی و افقی است که آن حزب و فعالين آن نسبت به نقش و برنامه عمل خود
دارند .نوشته ھای لنين طبعا متون تئوريک بلشويسم است اما بلشويسم ،افق سياسی و اجتماعی و خود آگاھی قشر باالی کادرھا و رھبری
آن حزب نسبت به رسالت شان ،نسبت به کاری که بايد انجام دھند و کاری که انجام ميدھند با لنينيسم متفاوت است .توضيح دادم که به نظر
من بلشويسم چيزی جز منشويسم راديکال شده و يا ميليتانت شده نيست .در سخنرانی امروز اين تفاوت ھا را دوباره زير ذره بين قرار
خواھيم داد.
در جلسه قبل اشاره کردم که لنينيسم در سطح سياسی چيزی جز تالش برای کسب قدرت سياسی و انجام بالواسطه انقالب سوسياليستی
نيست .از نظر متدولوژی ،لنينيسم چيزی جز ادامه عملی بحث مارکس در رابطه با نقش پراتيک در تغيير زندگی انسانھا ،بحثی که مارکس
اساسا در "تزھائی در باره فوئر باخ" و در کتاب "ايدئولوژی آلمانی" مطرح ميکند ،نيست .مارکس ميگويد انسان ميتواند در چارچوب
موقعيت عينی ،يعنی پديده ھای خارج از ذھن اش ،واقعيت را تغيير دھد.
مارکس و لنين معتقدند که شرايط عينی انقالب سوسياليستی وجود دارد .لنين از ھمان سال ھای اول فعاليت سياسی خود ،مثال در کتاب در
توسعه سرمايه داری در روسيه ،تالش دارد که وجود اين شرايط عينی را ثابت کند .چه مارکس و چه لنين ھيچ يک معتقد نيستند که انقالب
سوسياليستی محتاج پيش شرط توسعه بيشتر سرمايه داری در اروپا يا در روسيه است .معتقد نيستند که انقالب سوسياليستی موکول به آن
است که صنعت بزرگ داشته باشيم ،پرولتاريا درصد تعيين شده ،يا باالئی ،در جامعه داشته باشد و غيره .معتقدند که شرايط عينی انقالب
سوسياليستی فراھم است و اين عنصر ذھنی )عامل تغيير ،انسان( است که ميتواند اين انقالب را در ُبعد محلی ممکن کند .در متن وجود
چنين شرايط عينی ای ،اراده انسان در شکل دادن به واقعيتی که ميخواھد بوجود بياورند ،يعنی تحول سوسياليستی جامعه ،تعيين کننده است.
توضيح داديم که از روزی که حزب کارگران سوسيال دمکرات روسيه شکل ميگيرد ،کشمکش ميان لنين با جناح ديگر حزب کارگران
سوسيال دمکرات روسيه ،يعنی منشويک ھا ،درست بر سر ھمين مساله است .منشويک ھا معتقد بودند که شرايط عينی برای سوسياليسم
آماده نيست ،طبقه کارگر بايد رشد کند ،دمکراسی بورژوازی شکل بگيرد ،طبقه کارگر اتحاديه ھايش را درست کند و روسيه به شکل
اروپای غربی در آيد تا بعد نوبت سوسياليسم برسد .در نتيجه جائی برای انقالب سوسياليستی در سيستم آن ھا نيست و تعجيلی ھم برای چنين
انقالبی ندارند .نتيجتا عمال دنباله رو اوضاع ھستند.
اشاره کردم که بحث ھای تشکيالتی لنين در مورد حزب انقالبيون حرفه ای و غيره در اين رابطه و در پرتو اوضاع روسيه معنی پيدا
ميکند .برای لنين يک تاکتيک است .نشان داديم که ھر جا که فشار پليس از ميان ميرود يا کم ميشود ،بخصوص در دوره ھای انقالبی ،لنين
طرفدار "حزب = سازمان انقالبيون حرفه ای" طرفدار باز کردن در ھای حزب بر روی عضويت توده ای پرولتاريا ميشود.
اما ،از جمله تفاوت ھای لنين با بلشويک ھا در اين دوران ،اين است که بلشويک ھا ،و بعدا کمينترن و کل کمونيست ھا ،از اين تاکتيک لنين
يک ھويت برای خود ميسازند که در خدمت زير سايه قرار گرفتن ھويت اساسی حزب پرولتاريا قرار ميگيرد.
توضيح داديم که بلشويک ھا تصوير شان از جامعه و پيش شرط ھای انقالب سوسياليستی ھمان تصوير منشويکی است .با اين تفاوت که
معتقدند بورژوازی ديگر اين تحول تاريخی را تا آخر نميبرد در نتيجه پرولتاريا وظيفه دارد که ھمان کار ،يعنی توسعه سرمايه داری و
صنعتی کردن کشور ،را بجای بورژوازی انجام دھد .اين در واقع افقی جز منشويسم راديکال يا ميليتانت نيست .اين افق تعجيل در صنعتی
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کردن روسيه و رساندن آن به غرب است که افق ناسيوناليسم عظمت طلب روس است که بعد از لنين سياست رسمی شوروی و کال بلوک
شرق ميشود که بعدا به آن خواھيم پرداخت.
اين اختالف متدولوژيک لنين با کل سوسيال دمکراسی آن دوره خود را در تناقضات مکرر ميان لنين با منشويک ھا و با بلشويک ھا ،و در
جذبه و تمايل دائم بلشويک ھا برای اتحاد با منشويک ھا ،که در جلسه امروز مفصل تر در باره آن بحث خواھيم کرد ،نشان ميدھد .اين
تناقض از چشم بخش اعظم مارکسيست ھا و تاريخ نويسان امروز پنھان است .حتی امروز اگر از کسی در مورد تمايز و جدائی بلشويک ھا
و منشويک ھا در کنگره دوم حزب سوسيال دمکرات کارگران روسيه در سال ١٩٠٢سوال کنيد ،اکثريت بسيار باالئی ميگويند اختالف بر
سر مسائل سازمانی بود :بلشويک ھا معتقد بودند بايد يک سازمان انقالبيون حرفه ای ،يک حزب حرفه ای درست کرد و منشويک ھا نمی
خواستند يا آن را الزم نمی دانستند .اين تصوير "تاريخ مختصر" و نوشته ھای کل کمونيسم اردوگاھی از مائو تا استالين و غيره است .گفتم
که از نظر من اين اختالف واقعی را نشان نميدھد و اين تبيينی منشويکی از اختالف است .لنين ھم ميگويد که اختالف بر سر اين نيست.
درست است که در ابتدا ،در کنگره دوم حزب سوسيال دمکرات روسيه ،اختالف ،با سايه روشن ھايی در اين قالب فرموله ميشود .اما به
فاصله چند ماه بحث به سرعت بر اختالف بر سر انقالب روسيه ،نقش طبقه کارگر ،نقش و وظيفه حزب ،و خصوصيات حزب و نھايتا به
بحث بر سر ضرورت و امکان پذيری انقالب سوسياليستی متمرکز ميشود.
ھمه ،چه بلشويک ھا ،چه منشويک ھا و چه انترناسيونال دوم ،معتقد بودند انقالب سوسياليستی تاريخا ً ضروری است .اما ،بجز لنين ،ھمه
به وجود يک فاصله تاريخی ميان تحول دمکراتيک و سوسياليستی در جامعه قائل بودند .فاصله ای که ناظر بر پيشرفت صنعت و تکامل
اقتصادی و اجتماعی و سياسی جامعه در چارچوب سرمايه داری است .منشويک ھا معتقدند که اين فاصله بايد در دوران حکومت
بورژوازی طی شود و بلشويک ھا معتقد بودند چون بورژوازی "ناپيگير" است ،اين کار وظيفه دولت پرولتاريا است که بايد در دوران
حکومت "ديکتاتوری کارگران و دھقانان" انجام دھد .لنينيسم و مارکسيسم در مقابل اين تبيين قرار ميگيرد.
در مقابل اين مرحله بندی انقالب ،لنينيسم مانند مارکسيسم به تئوری انقالب مداوم معتقد است .جلسه قبل نقل قولھايی از لنين را برای تان
خواندم .برای لنينيسم انقالب دمکراتيکی که طبقه کارگر در راس آن قرار ميگيرد فقط تخته پرشی است برای انقالب خودش نه چيزی
ديگر .طول مدت اين پرش را آمادگی ذھنی جامعه ،بسيج بخش اعظم جامعه به زير پرچم طبقه کارگر ،تعيين ميکند نه تکامل نيروھای
مولده ،يعنی صنعتی شدن و تکامل مناسبات سرمايه داری و يا دمکراسی بورژوائی .انقالب دمکراتيک برای پرولتاريا خاصيت آماده کردن
عنصر ذھنی ،يا فراھم آوردن امکان سياسی تصرف و نگاه داشتن قدرت سياسی را دارد نه تکامل اقتصادی يا سياسی جامعه .مارکس ھم
ھمين را ميگويد .مساله اين است که طبقه کارگر چقدر ميتواند توده مردم زحمتکش را با خود ھمراه کند و به زير پرچم اش به ميدان
بياورد .ھر وقت توانست اين توده را عليه حاکميت بورژوازی به ميدان بياورد انقالب سوسياليستی را انجام ميدھد .يعنی در ديدگاه لنين
زمان و فاصله ای که بين اين دو انقالب ھست به قابليت طبقه کارگر برای بسيج مردم برای آوردن شان به ميدان برميگردد و نه به رشد
تاريخ.
عالوه بر اين در سخنرانی قبل در مورد انقالب  ،١٩٠۵که پيش در آمد انقالب  ١٩١٧است ،صحبت کرديم .اشاره کرديم که در انقالب
 ١٩٠۵روند قابل تعمقی را طی کرد .در اين انقالب شوراھا ايجاد شدند .اين شوراھا قدرت داشتند و ميتوانستند خيلی کارھا بکنند .اما
شکست خوردند.
شکست انقالب  ١٩٠۵تاثيرات عميقی بر صفوف طبقه کارگر و حزب سوسيال دمکرات گذاشت .در آن زمان تصوير عمومی ،چه در اروپا
و چه در روسيه ،اين بود که اعتصاب توده ای ميتواند دولت را ساقط کند .در نتيجه وظيفه کمونيست ھا اين است که طبقه کارگر و مردم
محروم را متشکل کنند و اعتصاب توده ای را سازمان دھند .اين تز پايه ای رزا لوگزامبورگ در مقابل بحثھای لنين ھم ھست .تصوير اين
است که اعتصاب ميکنيم و ھمه جا را تعطيل ميکنيم ،دولت سقوط ميکند و ما دولت را ميگيريم.
در انقالب  ١٩٠۵طبقه کارگر روسيه اين کار ،يعنی اعتصاب توده ای ،را کرد .اما دولت نه سرکوب کلی کرد و نه سقوط کرد .مردم خسته
و فرسوده شدند و به خانه ھای شان برگشتند .دولت ايستاد ،عقب زد ،عقب نشست ،آوانس داد ،وعده داد و مردم خسته شدند .توده کارگر
ديگر فشار اعتصاب عمومی را نمی کشيدند .در  ١٩٠۵تئوری اعصاب توده ای به بن بست رسيد.
بعد از  ١٩٠۵عقب نشينی وسيع عملی و فکری ای دامن گرفت .از صف بلشويک ھا امپريوکريتيسيسم بيرون زد و از صف منشويک ھا
انحاللطلبی .امپريوکريتيسيست ھا ،در ُبعد سياسی ،کار قانونی و علنی را کنار گذاشتند و بايکوت کردند و تماما مبلغ کار توطئه گرانه
مخفی بودند .معتقد بودند تشکل ھای توده ای و کار علنی بايد اصوال بايکوت شود .و از طرف ديگر انحالل طلبان منشويک معتقد بودند که
ھرگونه فعاليت غير قانونی و مخفی ّ
مضر است بايد تنھا در چارچوب فعاليت قانونی کار کرد .بعالوه توضيح داديم که منشويک ھا معتقد
بودند که انقالب  ١٩٠۵صحت تئوری ھای آنھا را ثابت کرده است .نشان داده است که طبقه کارگر نميتواند در چنين شرايطی قدرت را
بدست بگيرد.
لنين اما با ايده ضرورت قيام از انقالب  ١٩٠۵خارج ميشود.
لنين در جمعبندی ھايی که بالفاصله بعد از انقالب  ١٩٠۵ميکند ميگويد دولت به خودی خود ساقط نميشود .بايد قيام کرد .اگر يکبار ديگر
شوراھا تشکيل شوند و اگر نخواھند اين تراژدی را تکرار کنند ،بايد قيام کنند .دولت خودش نمی افتد .بايد آنرا انداخت ،بايد ماشين دولتی را
در ھم شکست و بجای آن دولت آلترناتيوی با اتکا به مشروعيت و قانونيت قيام بايد نشانده شود .اين يک جمعبندی اساسی بحثھای لنين در
آن دوره بود که راجع به آن مفصل صحبت کردم.
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ھمچنين در جلسه قبل اشاره کردم که تالش لنين برای اينکه صف بلشويک ھا را متمايز و خود آگاه کند و آن را به ابزار انقالب پرولتری
تبديل کند ،مرتب با مقاومت روبرو ميشد .تا سال  ١٩١٢چه در صفوف بلشويک ھا و چه در صفوف کل جنبش کارگری وحدت طلبی قوی
بود .بخش بزرگی از فعالين جنبش کارگری در روسيه مجادالت منشويک ھا و بلشويک ھا را مجادالت خارج کشوری ميدانست و
خواستار اتحاد مجدد بخش ھای مختلف حزب سوسيال دمکرات بودند .اين گرايش در دوره ای لنين را وادار کرد در کنگره وحدت با
منشويک ھا شرکت کند و مجددا حزب متحد سوسيال دمکرات روسيه را احيا کنند .اما در سال  ،١٩١٢با شروع فضای جنگی در اروپا،
لنين تصميم به جدايی قطعی از منشويک ھا گرفت و با تشکيل کنفرانسی در پراگ حزب بلشويک رسما از منشويک ھا جدا شد .اما ،ھمان
طور که خواھيم ديد ،بعد از انقالب فوريه  ،١٩١٧در غياب لنين ،بلشويک ھا مجددا با منشويک ھا کنگره وحدت برگزار ميکنند که با
دخالت لنين و طرح "تز ھای آوريل" از جانب او به ھم ميخورد.
با اين مقدمات بحث امروز را شروع ميکنيم.
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 – ٣زمينه ھای جنگ اول جھانی و انشعاب در سوسيال دمکراسی اروپا
در فاصله ميان نيمه دوم قرن نوزدھم تا دھه اول قرن بيست بخش اعظم کشور ھای اروپا و بخصوص اروپای غربی يک دوره رشد
اقتصادی ھمراه با دوره ای کمابيش صلح آميز و آرام سياسی را طی ميکند .اما اين رشد ،از طرف ديگر ،باعث شد که سرمايه داری آلمان
و روسيه در مقابل کشورھائی مانند فرانسه ،انگليس و بعضا آمريکا در وضعيت قوی تری از سابق قرار بگيرند و خواھان سھم بيشتری در
تقسيم دنيا داشته باشند .خواھان دسترسی بيشتر به مستعمرات و بازار مواد خام و نيروی کار ارزان باشند .مسئله دست پيدا کردن به
مستعمرات و تصرف بازار ھای جديد برای سرمايه داری آلمان حياتی ميشود .قدرت يابی يا رشد سرمايه داری در آلمان و روسيه جدال
برای تقسيم مجدد جھان را دامن زد .سرمايه داری آلمان شروع به ايجاد فرھنگ و تئوری ھای ناسيوناليستی متناظر با اين نياز ميکند
تئوری ھايش را ميدھد ،فلسفه اش را ايجاد ميکند ،بھانه تراشی ميکند ،قدرت نظامی خود را گسترش ميدھد.
در نتيجه فضای کشمکش ميان کشورھای اروپای غربی شکل ميگيرد .انگليس و فرانسه از يک طرف و آلمان و روسيه از طرف ديگر.
امپراطوری عثمانی ھم چشم به گسترش خود در اين کشمکش دارد .روسيه و سرمايه داری تازه رشد يافته آن چشمش به سواحل دريای
مديترانه است و غيره.
اما بر متن اين گسترش سرمايه داری ما شاھد تحولی به ھمين اندازه عميق در جنبش کمونيستی ،جنبش سنديکائی و در سوسيال دمکراسی
اروپا ھستيم .تحولی که تدريجی شکل گرفته است اما نتيجه خود را در باال گرفتن فضای جنگی در اروپا نشان ميدھد .احزاب سوسيال
دمکرات ،در سراسر اروپا ،به طرز ظاھرا غريبی انترناسيوناليسم پرولتری را کنار ميگذارند و ھر کدام ،البته با تئوری ھای خاص خود،
پشت بورژوازی کشور خود ،عليه کشور ھای ديگر ،صف ميکشند .بورژوازی در مقابله با ھمديگر کل سوسيال دمکراسی ،و طبقه کارگر،
اروپا را ميان خود تقسيم ميکند.
ناسيوناليست شدن و تغيير خصلت طبقاتی در مقاطع مختلف توسط لنين مورد نقد قرار ميگيرد .اما به ھر حال اين پروسه طی ميشود و اين
احزاب از احزاب کارگری به احزاب ناسيوناليستی و بورژوائی استحاله پيدا ميکنند .برای ديدن منطق اين تحول بايد به دو فاکتور اصلی
توجه کرد .اول تغيير سياست بورژوازی در قبال تشکل ھای کارگری و دوم ورود سرمايه داری به مرحله امپرياليسم .البته اين دو فاکتور
به ھم ربط دارند و بر ھم تاثير ميگذارند.
فاکتور اول ،يعنی تغيير سياست بورژوازی در قبال تشکل ھای کارگری ناظر بر دورنگری جديد بورژوازی در نتيجه انقالبات ،١٨۴٨
تجربه کمون پاريس و نفوذ روز افزون سوسيال دمکرات ھا در صفوف طبقه کارگر است .بورژوازی به اين نتيجه ميرسد که صرف
سرکوب ھمه تشکل ھای کارگری دائما جامعه را بی ثبات و نظام موجود را در خطر قرار ميدھد .لذا بايد امتيازاتی را به طبقه کارگر داد،
اجازه شکل گيری تشکل ھای صنفی کارگری را داد و سعی کرد اين تشکل ھا زير نفوذ ايده ھای بورژوائی باقی بمانند و اساسا به عرصه
اقتصادی يا مطالبات دمکراتيک محدود بمانند .در اين رابطه اشاره کرديم که حتی در روسيه دولت تزاری جنبش زوباتوفيست را راه می
اندازد که طی آن خود دولت و پليس مبتکر ايجاد تشکل ھای کارگری ،و از جمله سويت ھا يا شوراھای کارگری ،ميشود .اين تحول در
اروپای غربی در ابعاد وسيع تری شکل ميگيرد و به سنديکاليسم موجود تبديل ميشود .اين سير احزاب سوسياليست و سوسيال دمکرات را،
به تدريج ،به نيروی سياسی اين جنبش صرفا اقتصادی و دمکراتيک تبديل ميکند .پروسه ای که ،در سطح فکری ،با عروج متفکرينی چون
برنشتاين و بعدا کائوتسکی و پلخانف و غيره قابل مشاھده است.
فاکتور دوم در واقع فاکتور اول را ممکن ميکند يعنی به بورژوازی وسع خريدن بخش ھائی از طبقه کارگر را ميدھد .اين فاکتور ورود
سرمايه داری به عصر امپرياليسم است .در اين عصر سرمايه مالی ،بجای سرمايه صنعتی ،دست باال پيدا ميکند .نقش مستعمرات از تامين
مواد خام به تامين نيروی کار ارزان تغيير ميکند .عصر صدور سرمايه بجای عصر صدور کاال .مستعمرات و کشور ھای ديگر به حوزه
صدور سرمايه و تامين کننده نيروی کار ارزان تبديل ميشوند .اين پروسه ناظر بر شکل گيری "فوق سود امپرياليستی" است .سرمايه در
اين دوره قادر ميشود که خود جوامع غربی را از کاالھای ارزان حاصل از اين کار ارزان انباشته کند در نتيجه سطح زندگی عمومی ،از
جمله سطح زندگی طبقه کارگر ،را باال ببرد .اين پروسه در واقع بخشی از طبقه کارگر را ،مستقيم يا غير مستقيم ،در اين فوق سود شريک
ميکند .اين بخش از طبقه کارگر حفظ سطح موجود زندگی در اروپا را مستلزم وجود نيروی کار ارزان در ساير کشورھا می يابد و به حفظ
آن سمپاتی پيدا ميکند .اين بخش از طبقه کارگر وجود چنين حوزه ھای صدور سرمايه و وجود کار ارزان را "طبيعی" و حق کشور خود
می يابد و از اين سر به سياست ھای امپرياليستی و ناسيوناليستی بورژوازی تمکين ميکند.
احزاب سوسيال دمکرات اروپا ھم به نوبه خود تبديل به تسمه نقاله و يا ابزار انقياد سياسی و فکری طبقه کارگر به بورژوازی ميشوند .اين
احزاب که تا اين دوره ظاھرا ميراث دار بحثھای مارکسيستی راجع به مطلوبيت سوسياليسم و انقالب سوسياليستی ،ضد استعمارگری و
غيره بودند ،ناگھان به عکس خود تبديل ميشوند .شايد بشود گفت که طرفدار سوسياليسم ھستند .اما سوسياليسم شان در محتوا درست مانند
سوسياليسم استالين بر اساس تز سوسياليسم در يک کشور ،کشور خودی ،استوار است که بايد به قيمت نيروی کار ارزان بقيه و با اتکا به
سرکوب و انقياد کشور ھای ديگر متحقق شود.
به ھر صورت ايده ضرورت انقالب سوسياليستی از کل سوسيال دمکراسی اروپا کنار گذاشته ميشود ،پارلمانتاريسم به عنوان تنھا راه و
نظام سرمايه داری به عنوان قالب مناسب و قابل قبول برای رسيدن به سوسياليسم معرفی ميشوند .تخمير سوسيال دمکراسی اروپا )آلمان،
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بلژيک ،فزانسه ،ھلند و انگليس( ،گرچه بسياری را شوکه کرد اما از چشم انگلس يا لنين که اين پروسه را تعيقب ميکردند قابل مشاھده و
مورد نقد بود.
در سخنرانی اول در مورد اين دگرديسی در عقايد کسانی مانند کائوتسکی يا برنشتاين ،که ميگفتند تئوريھای مارکس ديگر غلط است و بايد
رفت به تدريج سوسياليسم را درست کرد ،صحبت کردم .اما اين ھا تنھا نوک کوه يخی بود که بدنه اصلی آن زير آب پنھان مانده بود .فضای
جنگی در اروپا کل اين کوه را از زير آب بيرون کشيد .ھمه ديدند که "شاه برھنه است"!
فاکتور ھائی که به آن اشاره کردم ،يعنی مجاز کردن تشکل ھای اقتصادی و سياسی صنفی کارگری و نتايج بالفصل عروج امپرياليسم ،به
عنوان يک مرحله از سرمايه داری ،امروز بيش از ھميشه در مقابل ما قرار دارد .سوسيال دمکراسی اروپا و جنبش کارگری به جائی
رسيد که امروز شاھد آن ھستيم .کل تئوری انقالب سوسياليستی به ايده دگرديسی از رسيدن به سوسياليسم از طريق حفظ شکوفايی اقتصاد،
تالش در چارچوب اين سيستم برای بھبود شرايط زندگی رسيد .اگر آن زمان لنين ميبايست از طريق دقيق شدن در آمارھا منشا اقتصادی
اين تحول ،يعنی کار ارزان و فوق سود امپرياليستی را نشان دھد ،امروز ديگر اينھا منطق روزمره زندگی ھستند .رفاه و وفور موجود در
جوامع امروزی بودن وجود نيروی کار ارزان کارگر چينی و کارگر کشورھای حوزه نيروی کار ارزان ،که با يک صدم دستمزد در
کشورھای متروپل کار کنند ،نا ممکن است .باال رفتن حتی دستمزد کارگران در چين بسياری از کاالھا ،از لباس تا اتوموبيل و ھواپيما و
کامپيوتر و تلفن موبيل را برای بخش وسيعی از جامعه غربی غير قابل دسترس ميکند .رفاه و وفور را از ميان ميبرد .سوسيال دمکراسی و
جنبش سنديکاليستی ،با اتکا به توده وسيعی از کارگر ،بورژوا و خرده بورژوا ،که در حفظ وضع موجود ذی نفع ھستند ،از ھمان زمان به
دفاع از اين سيستم برخاست .شکوفايی اقتصاد و رفاه موجود در غرب بطور اليتجزايی بستگی به سرچشمه سود و کاالھای ارزان دارد که
از قبل فوق سود امپرياليستی قابل تامين است و رقابت ميان سرمايه داران در کشور ھای متروپل به رقابت ميان کارگران اين کشورھای
تعميم ميدھد.
برای نمونه ،اگر بياد داشته باشيد چندی پيش کارخانه اتوموبيل سازی رور) (Roverدر انگليس ،که متعلق به "ب ام و" آلمان است ،بعلت
رقابت از چين و ھمچنين ساير کشور ھای اروپائی ،تعداد زيادی از کارگران خود را بيکار کرد و البته بعدا به طور کلی کارخانه تعطيل
شد .در اعتراض جنبش سنديکاليستی اتحاديه ھای کارگری انگليس يکی از رھبران جناح "چپ" جنبش اتحاديه ای انگليس فراخوان ميداد
که مردم انگليس اتوموبيل ھای ب ام و را تحريم کنند تا کارگران آلمان و مردم آلمان مزه بيکاری را بچشند!
واقعيت اين است که فساد ی که امروز در سوسياليسم اروپا و سنديکاليسم آن شاھد ھستيم اولين بروز علنی اش را ،که ھمه را شوکه کرد،
در  ١٩١٢در اروپا و حول جنگ اول جھانی نشان داد .قبل از اين تخمير از نظر رسمی انترناسيونال دو طرفدار آرمان سوسياليستی بود،
به ھر اعتبار شعار مرکزی حتی جنبش اتحاديه ای سوسياليسم بود و اعالم ميکردند که منفعت تمام طبقه کارگر در سراسر جھان يکی است،
ھيچ بخشی از طبقه کارگر نبايد در عليه بخش ديگری از آن بايستد و غيره .پروسه شروع جنگ اول ،کل سير فساد اين جنبش را به نتيجه
نھائی رساند .ھر کدام از بخش ھای سوسيال دمکراسی اروپا ،با تئوری ھای ويژه خود ،از سياست ھای بورژوازی خودی عليه کشور ھای
"محارب" دفاع ميکردند .سوسيال دمکراسی آلمان ،و در راس آن کائوتسکی ،می گفتند که بايد از تالشھای ارتش آلمان حمايت کرد چون
تالش دارد به کشور ھای اروپای شرقی و کشور ھای عقب مانده مدرنيسم و تمدن به ارمغان بياورد .سوسيال دمکراسی فرانسه ميگفت بايد
از دولت فرانسه حمايت کرد چون در مقابل عقب ماندگی و نظاميگری آلمان ،که به ضرر طبقه کارگر در سطح جھانی است ،ايستاده است
و غيره .ولی ماحصل ھمه اين تئوری ھا اين بود که ھمه سوسيال دمکراسی اروپا پشت سر دولت خودی بسيج شدند و طبقه کارگر را به
حمايت از تالش ھای جنگی دولت ھای شان کشيدند .اين اوضاع آنچنان شوکی به کل جنبش سوسيال دمکراسی اروپا وارد کرد که برای
يک دوره اين جنبش از ھم پاشاند.
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 – ۴جنگ اول جھانی ،انحالل انترناسيونال ،لنينيسم و پاسيفيسم ضد جنگ
جنگ اول جھانی گرچه رسما از سال  ١٩١۴شروع ميشود اما اين جنگ از مدت ھا قبل ،از سال  ،١٩١٢از بالکان شروع ميشود .در سال
 ١٩١٢جنگی به شدت وحشيانه و پر از جنايت ميان اقوام و مذاھب مختلف در بالکان شروع ميشود .درست مانند جنگی که سال ھا بعد در
 ١٩٩١شاھد بوديم .در سال  ١٩١٢ھم درست مانند سال  ١٩٩١کشور ھای مختلف اروپائی بخصوص آلمان و روسيه در آن عميقا درگير
ھستند و در واقع جنگ در بالکان پيش درآمد جنگ شروع رسمی جنگ اول در سال  ١٩١۴است.
تروتسکی ،به عنوان خبرنگار ،در بالکان حضور پيدا ميکند و در اين رابطه مقاالت زيادی در افشای طرفين مينويسد .بخصوص کنفرانس
پان اسالو ،که روسيه در آن دست دارد ،را به عنوان يکی از مسببان جنگ محکوم ميکند.
به ھر حال در  ٢٨ژوئن  ١٩١۴وليعھد امپراتوری اتريش -مجارستان )آسترو ھانگری( در
سارايــوو ) (Sarajevoترور ميشود .در ماه
ِ
ژوئيه امپراتوری اتريش -مجارستان از آلمان تقاضای کمک نظامی برای مقابله با روسيه ميکند و آلمان ميپذيرد .به ھر صورت جنگ ميان
روسيه ،انگليس و فرانسه )موسوم به کشور ھای اتانت( از يک طرف و آلمان ،اتريش -مجارستان و عثمانی از طرف ديگر شروع ميشود.
اشاره کردم که شروع جنگ اول جھانی برگ انجير را از عورت سوسيال دمکراسی اروپا بر ميدارد .سوسيال دمکراسی تقريبا يک دست
به انترناسيوناليسم پشت ميکند و در ھر کشور به حمايت از بورژوازی خودی کارگران و جامعه را به شرکت فعال در جنگ فرا ميخوانند.
اعضای اين انترناسيونال به تدارک سالخی يکديگر رو آوردند و حتی فعالين سوسيال دمکرات کشور "غير خودی" را به پليس معرفی
ميکنند.
برای تصوير اين فضا در ميان سوسيال دمکراسی اروپا يکی دو نمونه شايد گويا باشند.
به دنبال افتضاح ناسيوناليستی و شونيستی احزاب سوسيال دمکرات ،انترناسيونال دو عمال منحل ميشود و جشن بيست و پنجمين سال تاسيس
اين انترناسيونال ،که قرار بود در  ١۵اوت ،در وين برگزار گردد لغو ميشود.
در اين شرايط نمايندهای از طرف حزب ايتاليا )اوردينو مورگاری( به پاريس ميرود تا از رئيس انترناسيونال ،سوسياليست بلژيکی ای بنام
وندرولد ) ،(Vanderveldبخواھد که ھرچه زودتر جلسه کميته اجرائی انترناسيونال را برای رسيدگی به وضع حاضر تشکيل دھد.
وندرولد جواب ميدھد تا وقتی که سربازان آلمانی کنترل خانه کارگران بلژيکی را دارند از جلسه ھيات اجرائی خبری نيست .مورگاری
ميپرسد آيا دولتھای متفق )اتانت( انترناسيونال را گرو گرفتهاند؟ او جواب ميدھد آری گرو گرفته ايم!
نمونه ديگری اين است که در آن زمان تروتسکی ،بعنوان سوسيال دمکراتی که مھمان است ،در خانه ويکتور آدلر ،رھبر حزب سوسيال
دمکرات اتريش زندگی ميکرد .اما با شروع جنگ آدلر تروتسکی را پيش پليس ميبرد که وضع اين تبعه روسيه چه ميشود .پليس ميگويد
بايد زندانی شود .خوشبختانه تروتسکی با تالش زياد موفق به فرار ميشود.
از ميان ھمه احزاب سوسيال دمکرات اروپا شايد بيش از ھمه سوسيال دمکراسی روسيه ،حتی منشويک ھا ،ھستند که شوکه ميشوند .چون
ميبينند که کل سوسيال دمکراسی آلمان ،که تا آن روز حامی اصلی شان در اروپا بود ،به دشمن آنھا تبديل شده است .در سال  ١٩١٤تقريبا
کل سوسيال دمکراسی روسيه گردش احزاب سوسيال دمکرات اروپا به موضع شوونيستی را با ھراس و نا باوری نگاه ميکرد .بلشويک ھا
و منشويک ھا ،ھر دو ،اين گردش را محکوم کردند.
اما بعدا بتدريج بسياری از منشويک ھا نظرشان را عوض کردند و به طرفداری از تالش نظامی دولت روسيه پرداختند .از ميان آنھا ميشود
به پلخانوف ،ورا زاسوليچ و پاروس اشاره کرد .اينھا به موضعی شبيه سوسيال دمکراسی فرانسه ميرسند که در مقابل عظمت طلبی ،يا در
واقع در مقابل سھم خواھی ،آلمان بايد از روسيه دفاع کرد.
با پاشيدن انترناسيونال دو به تدريج يک جناح چپ در احزاب سوسيال دمکرات اروپا شروع به شکل گيری ميکند .شايد بارز ترين چھره
ھای اين حرکت از يک طرف لنين است و از طرف ديگر رزا لوگزامبورگ و کارل ليبکنشت .لوگزامبورگ و ليبکنشت در سير چرخيدن
به راست حزب سوسيال دمکرات آلمان نقش اپوزيسيون اين حرکت را ايفا ميکردند در مقابل اين چرخش نيز ايستادند.
اينجا ،توجه به تفاوت ھای لنين و لنينيسم با ساير گرايش ھای درون اين چپ ،چه لوگزامبورگ و ليبکنشت و چه تروتسکی و منشويک ھای
چپ ،و حتی در حزب بلشويک ،کمک ميکند تا مشخصات لنينيسم را بيشتر مورد توجه قرار دھيم .اين تفاوت را البته در ادامه اين بحث در
مقاطع مختلف نشان خواھيم داد .اما اينجا الزم است به زمينه ھائی اشاره کنيم.
تا اين مقطع سوسيال دمکراسی اروپا ،و بويژه سوسيال دمکرات ھای آلمان ،به لنين و لنينيسم ،بخصوص در مورد نقش پرولتاريا در
انقالب دمکراتيک روسيه ،توجه خاصی ندارند .لنين شخصيتی روسی شناخته ميشود و نوشته ھايش به مسائل خاص مربوط به روسيه
گرفته ميشود .منشويک ھا چه از نظر سياسی و چه شخصيت ھای شان به سوسيال دمکراسی آلمان نزديک تر ھستند .از اين ميان
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لوگزامبورگ و ليبکنشت به تروتسکی ،که او ھم مخالف جنگ است ،نزديک ھستند .لوگزامبورگ حتی به نقد بحث ھای تشکيالتی لنين و
ضرورت قيام ميپردازد و تز اعتصاب عمومی را برجسته ميکند.
جناح چپ سوسيال دمکراسی ،که ھمه اين طيف از لنين تا لوگزامبورگ و منشويک ھای چپ را در بر ميگيرد ،با دو مساله رو به رو
ھستند .اول اينکه تقريبا در تمام اروپا تحت تعقيب پليس و دولت ھای بورژوائی قرار ميگيرند و البته بستر اصلی احزاب سوسيال دمکرات
ھم با پليس کمال ھمکاری را ميکنند .دوم در مقابل اين سوال قرار ميگيرند که چه بايد کرد؟
ليبکنشت ھمراه تعداد ديگری از سوسيال دمکرات ھای در آلمان زندانی ميشوند ،رادک از فرانسه اخراج ميشود ،لنين در اتريش به زندان
می افتد و تروتسکی و بوخارين با مکافات از اتريش فرار ميکنند.
تنھا پناھگاه کشور امن برای جناح چپ سوسيال دمکراسی اروپا سويس است که در جنگ بی طرف بود .در نتيجه تعداد زيادی از اين بخش
از سوسيال دمکرات ھا به سويس پناھنده ميشوند .لنين سرانجام روز  ١۵سپتامبر  ١٩١۵خود را به سويس ،برن ،ميرساند.
در مقابل سوال چه بايد کرد؟ لنين روز بعد از رسيدن به برن گروھی از بلشويک ھا را جمع ميکند و تزھای خود در مورد جنگ را برای
آنھا ميخواند .از جمله اعالم ميکند که
"از نظرگاه طبقه کارگر و توده زحمتکش ھمه ملل روسيه ،شکست سلطنت تزاری و ارتش آن کوچکترين شر است"
و بر اقدامات زير تاکيد ميکند
" -تبليغات عام ،که دامنه آن به ارتش و ميدان ھای جنگ نيز بکشد ،برای انقالب سوسياليستی و برای ضرورت برگرداندن سالح
نه به طرف برادران خود ،يعنی بردگان اجير شده کشورھای ديگر ،بلکه به طرف حکومت ھای ارتجاعی و بورژوازی ھمه
کشورھا.
 ضرورت بی قيد و شرط سازمان دادن حوزهھا و گروھھای مخفی در ارتش ھمه کشورھا برای اين گونه تبليغات به ھمه زبانھا. نبرد بيرحمانه بر ضد شوونيسم و ميھن پرستی بورژوازی ھمه کشورھا بدون استثنا"با شروع جنگ بلشويک ھا يک دست عليه جنگ ھستند .منشويک ھا به دو جناح راست و چپ تقسيم ميشوند .جناح راست طرفدار شرکت
در جنگ است و جناح چپ ،به رھبری مارتوف ،تروتسکی و اکسلرد ،خواستار "توقف دمکراتيک جنگ" ،بدون الحاق ،بدون غرامت و
غيره ھستند .بلشويک ھای مخالف جنگ ھم در اساس ھمين موضع ختم جنگ را دارند و لنين در موضع برگرداندن لوله ھای تفنگ به
سمت بورژوازی خودی ،تنھا است.
بعالوه وحدت يک دست بلشويک ھا در مقابل جنگ ،منشويک ھای چپ را با اين سوال روبرو ميکند که چرا اکثريت رھبران آنھا طرفدار
جنگ شده اند اما بلشويک ھا حتی يک تلفات نداده اند؟ آيا لنين از اول حق نداشت؟ اين واقعيت پايه ھای فکری بسياری از منشويک ھا را
به لرزه می اندازد در نتيجه بسياری از منشويک ھا رسما و يا ضمنا به بلشويک ھا ميپيوندند يا از آنھا طرفداری ميکنند .چچرين،
کولنتای ،اوريتسکی ،رادک ،راکوسکی که ھمه در انقالب اکتبر نقشھای مھمی بازی ميکنند به حمايت از لنين و بلشويک ھا ميپردازند .از
ھمه کند تر اما تروتسکی است .تروتسکی ھنوز ميگويد "نميخواھم خودم را تحويل گريشا زينوويف بدھم!" البته ھنوز اختالف دارد.
اشاره کردم که بايد به تفاوت لنين با منشويک ھای چپ در برخورد به جنگ توجه کرد چون بازھم وجوھی از خاصيت لنين يا لنينيسم را
برجسته ميکند .اشاره کردم که دو گرايش در صف سوسيال دمکرات ھای مخالف جنگ شکل ميگيرد:
 -١موضع اول ،که خط غالب است ،اين است که "جنگ بايد متوقف شود" و خواھان "صلح بدون غرامت" است .اما اينکه جنگ را چگونه
ميشود متوقف کرد؟ و اين صلح را چه کسی بايد برقرار کند؟ راھی ندارند و ساکت ھستند.
اين موضع يک موضع خير انديشانه است و در زمانی که ھمه دارند با ھم ميجنگند عمل خاصی را ايجاب نميکند و برش خاصی ھم ندارد.
اين موضع به درست از طرف مقابل به عنوان يک موضع پاسيفيستی معرفی ميشود .اين ھمان موضع سنتی "ضد جنگ" است که امروز
ھم کماکان وجود دارد .اين موضع دخالتگر نيست ،صرفا ضد جنگ است.
 - ٢موضع دوم ،موضع لنين است .که در موقعيت اقليت کوچکی باقی می ماند .حتی در بين بلشويک ھا اين موضع اقليت است .لنين معتقد
است که اين جنگ را فقط به يک شکل ميتوان متوقف کرد آنھم اين است که طبقه کارگر و مردم ھر کشور عليه دولت شان بايستند و
سوسيال دمکرات ھای بايد برای تحقق اين طغيان عليه دولت خودی تالش کنند.
در اين موضع گيری لنين باز ھم پراتيسيسم انقالبی لنين يعنی تالش برای پيدا کردن راه برای تغيير واقعيت را ميبينيم .پراتيسيسم لنين اجازه
شعار ھای کلی و خير انديشانه اما غير عملی را نميدھد .راه حلی را پيش نمی گذارد که معلوم نباشد چگونه بايد آنرا عملی کرد.
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نکته شايد جالبی که اينجا ميتوان به آن اشاره کرد موضع انشتين است .در اين دوره چند ھزار نفر از دانشمندان آلمانی طوماری را امضا
ميکنند که در آن از تالش ھای جنگی دولت آلمان حمايت شده است .انشتين ،که سوسياليست است ،از موضع صلح طلبی ،يا پاسيفيستی ،در
اين دوره به شدت عليه جنگ ،ايستاده است .انشتين بيانيه ای تند عليه طومار صادر ميکند که منجر به آن ميشود که اکثريت بزرگی از
امضا کنندگان امضای خود را پس بگيرند.

کنگره زيمروالد
روز  ۵سپتامبر  ،١٩١۵به ابتکار سوسيال دمکرات ايتاليا ،جلسه ای از سوسيال دمکرات ھای مخالف جنگ در روستای کوچک
"زيمروالد" در خارج از "برن" )در سويس( تشکيل ميشود .ھدف جلسه اين است که سوسيال دمکرات ھا انقالبی در مورد چه بايد کرد
تصميم بگيرند.
اين جلسه ،که بعدا با نام "کنگره زيمروالد" معروف ميشود ،عمال به نشست برای ھماھنگی سوسيال دمکرات ھای مخالف جنگ تبديل
ميشود..
اين جلسه با شرکت  ٣٨نماينده از  ١١کشور برگزار ميشود .از آلمان چندين نفر از نمايندگان سرشناس رايشتاگ )پارلمان( شرکت ميکنند و
پيام ليبکنشت را قرائت ميکنند .لنين بلشويک ھا را نمايندگی ميکند ،مارتف و اکسلرد منشويک ھای مخالف جنگ را.
اکثريت شرکت کنندگان در جلسه زيمروالد از موضع پاسيفيستی مخالف جنگ بودند .ميخواستند جنگ ،بدون الحاق و غرامت ،متوقف شود
و به اين موضع نام صلح دمکراتيک را داده بودند .اقليت شرکت کنندگان در اجالس زيمروالد را لنين نمايندگی ميکرد .اجالس يا کنگره
زيمروالد اولين جائی است که لنين در آن به عنوان يک خط جھانی ،و نه فقط روسی ،ظاھر و شناخته ميشود .لنين طرفدار ترک جبھه ھا،
بر گرداندن تفنگ ھا بسوی بورژوازی خودی و ايجاد يک انترناسيونال جديدی بود .اين موضع به موضع شکست طلبانه معروف شد.
تروتسکی ،به عنوان يکی از سخنگويان غير رسمی منشويک ھای چپ ،در نشست زيمروالد به موضع لنين انتقاد ميکند .در ھر حال،
قطعنامه کنگره زيمروالد را تروتسکی مينويسد .اين قطعنامه به "قطعنامه کنگره زيمروالد" مشھور ميشود .قطعنامه جنگ و تبليغات جنگی
را محکوم ميکند .اما از اين محکوميت ھيچ نتيجه گيری عملی ای نميکند و در سطح پاسيفيستی صلح طلبانه باقی ميماند .در اين کنگره جز
اقليتی کوچک بقيه شرکت کنندگان موضع لنين را رد ميکنند .تنھا کاری که لنين ميکند اين است که مالحظات اش در مورد اين قطعنامه را
تقديم کنگره ميکند که در بخشی از صورت جلسه کنگره زيمروالد موجود است.
بحث ديگر لنين در اين کنگره اين است که بايد قبول کرد که انترناسيونال  ٢مرده است .در نتيجه امروز بايد انترناسيونال جديدی ايجاد کرد.
اما عالقه به احيای انترناسيونال دو و توھم به امکان قانع کردن رھبران انترناسيونال به نادرستی راھشان در ميان اعضای شرکت کننده در
اين کنگره آن چنان زياد است که پيشنھاد لنين رد ميشود .کنگره گرچه پيشنھاد لنين را رد ميکند ،يک کميته بين المللی برای ھماھنگی ميان
سوسيال دمکرات ھای مخالف جنگ را تشکيل ميدھد که عمال نقش انترناسيونال را بر عھده دارد.
اشاره کردم که در کنگره زيمروالد است که لنين ،برای اولين بار در تاريخ سوسيال دمکراسی اروپا ،بعنوان يک شخصيت سراسر
اروپايی ،بعنوان يک خط عام ،ھرچند اقليت ،پا به عرصه سياست اروپا ميگذارد و اعالم موجوديت ميکند.
در اواخر  ١٩١۵موضع اکثريت زيمروالد ،يعنی پاسيفيست ھا ،از اقليت ،يعنی لنينيست ھا ،دور تر ميشود .يکی از داليل اين دوری
حمالت منشويک ھای چپ به موضع لنين در دوما ،يا پارلمان ،روسيه است .يکی از نمايندگان منشويک ،چخيدزه ،که شاگرد تروتسکی
است ،عليه اقليت زيمروالد موضع ميگيرد .بعالوه در اين مقطع است که ورا زاسوليچ و پاروس )که ھر دو از نزديکترين کسان به
تروتسکی ھستند( به موضع طرفدار جنگ پلخانف ميپيوندد و اعالم ميکنند که طبقه کارگر بايد با ھمه قدرتش در جنگ شرکت کند.
اين وضعيت از يک طرف منشويک ھا ،بخصوص تروتسکی ،را بيشتر تحت فشار قرار ميدھد و رابطه ميان اکثريت و اقليت را حاد تر
ميکند؛ و از طرف ديگر در سطح عمومی سمپاتی به موضع لنين را تقويت ميکند .به طوری که در کنفرانس دوم جنبش زيمروالد ،که در
آخر آوريل  ١٩١٦در کينتال ) (Kienthalسويس تشکيل شده بود ،لنين اکثريت را بدست می آورد .تروتسکی ،به دليل اينکه اجازه عبور از
مرز فرانسه را نداشت ،در اين کنگره شرکت نکرد و سخنگوی منشويک ھا اساسا مارتف بود.
گرچه در نشست کينتال موضع لنين اکثريت را بدست می آورد ،اما جدال بر سر "شکست طلبی" لنينيسم و پاسيفيسم منشويک ھای مخالف
جنگ داغ است .در اين دوره تروتسکی و منشويک ھای چپ که مارتف رھبر آنھا است ،کماکان از موضع پاسيفيستی دفاع ميکنند .لنين را
مورد انتقاد قرار ميدھند که او انقالب را محتاج جمع آوری شکست ميداند .لنين ميگويد شکست ،بخصوص اگر آگاھانه و سازمان يافته
باشد ،سر آغاز انقالب است .و موضع پاسيفيستی را بی عمل و بی برنامه و فاقد قدرت دخالت در اوضاع معرفی ميکند .در مقابل تاکيد لنين
بر بی عملی موضع پاسيفيستی ،منشويک ھای چپ تاکتيک يا ايده جديدی را پيش می کشند :ايده يا راه حل تشکيل "اياالت متحده اروپا".
اين موضع تالشی است تا منشويک ھای چپ و تروتسکی را از زير نقد بی عملی و بی برنامه گی در آورد .در اين تالش تروتسکی از ايده
انقالب مداوم خود را به اين نتيجه ميرسد که در ھمه کشورھای اروپا ميشود با ھم انقالب سوسياليستی را سازمان داد" ،اياالت متحد اروپا"
را ايجاد کرد و به جنگ خاتمه داد.
لنين در مقابل ،به درست ،ميگويد که اين تئوری ھمان قدر پاسيفيستی است که موضع قبلی منشويک ھای چپ .و آن را يک تئوری
ارتجاعی ميخواند که در مقابل سازمان دادن انقالب در ھر کشور ايده انجام ھمزمان انقالب سوسياليستی در ھمه کشورھای اروپايی را در
خود دارد که توھم مطلق است .لنين ميگويد اين بحث خيالی و غير عملی است و اساسا با صورت مسئله وضعيت موجود سازگار نيست.
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لنين اصرار داشت که کمونيست ھا بايد بطور اکتيو انقالب سوسياليستی را سازمان دھند .بعدا بيشتر توضيح خواھيم داد که تروتسکی
ھميشه به ايده انقالب ھمزمان در اروپا اعتقاد داشت و تا آخر ھم به نوعی اين اعتقاد را حفظ ميکند .اين کشمکش تا سال  ١٩١٧ادامه پيدا
ميکند.
به ھر صورت ،در اين مقطع تروتسکی ابتدا به اسپانيا و سپس به آمريکا تبعيد ميشود.

14

سخنرانی دوم

انقالب روسيه  ١٩١٧تا ١٩٢٧

 – ۵انقالب فوريه – مارس  ١٩١٧در روسيه
اوضاع عمومی
قبل از پرداختن رويداد ھای فوريه – مارس  ١٩١٧در روسيه الزم است نکاتی را در مورد فضای عمومی طبقه کارگر و روال جنگ را
بدانيم.
اشاره کردم که با شروع فضای جنگی بخش اعظم سوسيال دمکراسی اروپا در پشت سر بورژوازی کشور ھای خود صف ميبندد و ھر
کدام از موضع بورژوازی خودی به توجيه گر و مبلغ جنگ تبديل ميشود .جنگ خصلت عميقا ناسيوناليستی و بورژوا شده انترناسيونال دوم
را بيرون می اندازد.
قبل از شروع جنگ ،کشمکش زيادی ميان طبقه کارگر با دولت تزاری حول دستمزد ھا ،اجازه تشکل و فعاليت احزاب کارگری و غيره در
جريان است .در سخنرانی اول اشاره کردم که در فاصله انقالب  ١٩٠۵تا  ١٩١۴نسل جديدی از کارگران روسيه وارد بازار کار ميشوند
که تجربه شکست  ١٩٠۵را ندارند و در ميراث ياس و تسليم شکست خوردگان آن انقالب خود را شريک نمی دانند .گفتيم که در مقابل لختی
و ياس بخش اعظم نسل گذشته ،نسل جوان کارگری که به ميدان آمده است بسيار ميليتانت و پر حرارت است .و تا شروع جنگ جو
اعتراضی عليه دولت باال است بطوری که در آستانه شروع جنگ اعتصابات و اعتراضات خيابانی کارگری و حمله و تيراندازی پليس به
کارخانه ھا و اجتماعات کارگران در خيابانھای پتروگراد و مسکو پديده ھر روزه است .در يک کالم ،تا شروع جنگ جامعه ،بويژه طبقه
کارگر در غليان و جوشش است.
اما در نتيجه نفوذ ناسيوناليسم در ميان کارگران و ھمچنين با توجه به موضع ناسيوناليستی اکثريت منشويک ھا و "اس آر" ھا و با توجه به
نفوذ اين احزاب در ميان کارگران ،با شروع جنگ اعتصابات و تظاھرات ھای ضد دولتی و ضد سرمايه داران خاتمه پيدا ميکند .تب
ناسيوناليستی تمام جامعه ،از جمله طبقه کارگر ،را در بر ميگيرد.
کارگرانی که يک ھفته پيش در خيابانھای پتروگراد مشغول زد و خورد با پليس تزاری بودند ،در ابعاد وسيع در تظاھرات ميھن پرستانه
شرکت ميکنند و در مقابل کاخ زمستانی ،که تزار نيکالی دوم در بالکن ايستاده است ،زانو ميزنند و سرود ملی ميخوانند .بنظر ميرسيد که
روسيه اختالفات داخلی را کنار گذاشته و متحد در مقابل آلمان و عثمانی ايستاده است.
بر متن اين تب ناسيوناليستی ،کارخانه ھا با کل ظرفيت و تمام قدرت کار و توليد ميکنند .توليد برای جنگ و برای جبھه سر لوحه ھمه
محيط ھای کار ميشود .کسی اعتصاب را ممنوع نميکند اما ديگر اعتصابی وجود ندارد .ناسيوناليسم روسی وعده رفاه بعد از جنگ ،وعده
تصرف استانبول و وعده روسيه بزرگ و رفاه ناشی از آن را ميدھد که به باور ھمگانی تبديل ميشود .در ھر حال ،شروع جنگ جنبش
عظمت طلبی و ناسيوناليستی روسيه بزرگ و آرمان ھای آن را به سرعت ھمه گير ميکند و اين را در صفوف طبقه کارگر نيز به عيان
ميبينيم.
جلسه دوما روز بعد از آغاز جنگ تشکيل ميشود .دوما با اکثريت بزرگی به دولت رای اعتماد ميدھد .در اين جلسه به جز  ٢٢نماينده )٧
منشويک ۵ ،بلشويک و  ١٠ترودرويک( که عليه جنگ اعالم موضع ميکنند و سالن را ،به عنوان اعتراض ترک ميکنند ،ھمه نمايندگان
احزاب ديگر به سياست جنگی دولت رای مثبت ميدھند.
عکس العمل دولت تزاری به بلشويک ھا ،که غالبا از موضع پاسيفيستی ،مخالف جنگ ھستند و به منشويک ھای چپ گويا است .پليس ھمه
نمايندگان بلشويک ھا در دوما را دستگير و تبعيد ميکند و بعضا منشويک ھا را ھم سرکوب ميکند.

جنگ
در دو سال اول جنگ روسيه پيروزی ھايی را کسب ميکند .اما اين سير متوقف ميشوند و از اواخر  ١٩١۴شکست در جبھه ھای مختلف
شروع ميشود .عقب ماندگی زير بنای اقتصاد روسيه ،در قياس با آلمان ،و عقب ماندگی و ناکارائی نظام حکومتی روسيه قابليت ادامه
جنگ و مقابله با نيروی آلمان را به روسيه نميدھد .در نتيجه اين فاکتور ھا آلمان به تدريج سراسر لھستان را تصرف ميکند و حتی
پتروگراد و مسکو در خطر قرار ميگيرند.
در کنار اين شکست ھا در جبھه جنگ ،سيستم داخلی امپراتوری روسيه شروع به اضمحالل ميکند .سيستم راه آھن از کار می افتد .احتکار
در ابعاد وسيعی دامن ميگيرد و سرمايه داران روسی ثروت ھای کالنی را به جيب ميزنند .قيمت ھا ،در مدت کوتاھی ،نزديک دويست تا
سيصد برابر ميشود .پول ديگر قدرت خريدی ندارد .فالکت اقتصادی در ميان توده ھای وسيع ،بويژه طبقه کارگر و زحمتکشان شھری،
بيداد ميکند.
شکست در جنگ ،فالکت اقتصادی و ثروت اندوزی کالن و عيان سرمايه داران به تدريج به شکستن توھمات ناسيوناليستی منجر ميشود که
به نوبه خود دور جديدی از اعتراضات کارگران و توده زحمتکشان شھری را با خود ھمراه می آورد .از طرف ديگر شکست و فقدان
تدارکات در جبھه ھای جنگ ،ارتش ،که اکثريت قريب به اتفاق آن از دھقانان ھستند ،را از درون از ھم ميپاشد .فرار از جبھه ھا ،برگشت
به روستاھا و تمايل به تصرف زمين فئودال ھا ،که در جنگ ثروت اندوزی کرده اند ،باال ميگيرد.
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در کنار اين واقعيات جامعه با تزار تماما مخبطی رو به رو است که خارج از تصور است .فساد دربار ،مخبط بودن تزار و ھمسرش که
بازيچه دست کشيش و رمال شارالتانی به نام راسپيوتين ھستند زبان زد خاص و عام ميشود .راسپيوتين که نقش رمال رسمی ھمسر تزار را
دارد در واقع تصميم گيرنده اصلی دربار است .تزار خود فردی پرت است که ھيچ ربطی به محيط و دنيای بيرون ندارد .در شرايطی که
در خيابانھا تظاھرات ھست ،روسيه در جبھه ھای جنگ شکست ميخورد ،نان پيدا نميشود ،فقر بيداد ميکند ،درست در اين دوره تزار در
دفتر خاطرات اش مينويسد" :امروز در کنار آب قدم زديم و دو مرغابی شکار کرديم"! در اين دفتر خاطرات يک کلمه در مورد دنيای
بيرون حرفی نميزند .اگر کسی عالقمند است کاراکتر تزار را بشناسد بايد "تاريخ انقالب روسيه" تروتسکی را بخواند .به ھر حال در
فضای عمومی تزار ھدف شايعه ،حمله و انزجار قرار ميگيرد .حتی شايع ميشود که تزار پرو آلمان است و آگاھانه دارد روسيه را به
شکست و فالکت ميکشاند.
اين وضعيت کل سيستم را با يک بحران جدی و بن بست روبرو ميکند .عدم کارائی و فساد دولت تزاری ،بخش مھمی از بورژوازی
بزرگ روسيه ،مانند سلطنت طلب ھا ،مشروطه خواھان و ليبرال ھا را به اين نتيجه ميرساند که برای پيروزی در جنگ و خاتمه اين
وضعيت در جامعه بايد راھی را پيدا کرد که کنترل دولت و جنگ را از دست تزار و دربار خارج کند.
اولين بخش از احزاب سياسی که ،در اين متن ،به حرکت در می آيند ليبرال ھا و مشروطه خواھان ھستند .ليبرال ھا اعالم ميکنند که کشور
به يک دومای واقعی و يک دولت پاسخگو به دوما احتياج دارد .سيستم کنونی جنگ را به شکست ميکشاند .در نتيجه با شعار تبديل دوما
بايد به يک مجلس واقعی و دادن مسئوليت اداره جنگ و اقتصاد به دولت منتخب اين دوما ،يعنی يک حکومت مشروطه ،به ميدان می آيند.
تزار ابتدا اندکی عقب نشينی ميکند و کميسيونی مشترک از دوما و دولت را برای سر و سامان دادن به اوضاع و جنگ تشکيل ميدھد .اما
در سپتامبر  ١٩١٧تزار بر مبنای مشورت ھايی که از راسپيوتين ميگيرد ھمه را مرخص ميکند و اعالم ميکند خود فرماندھی کل قوا و
تعيين روزمره سياست را بدست ميگيرد .به اين ترتيب سرنوشت جامعه مستقيما و بدون واسطه بدست تزار و تزارينا )ھمسر تزار( و در
واقع بدست راسپيوتين سپرده ميشود .در اولين دستوراتش تزار فرمان اعدام ھمه فراريان از جبھه را صادر ميکند.
تصميم تزار ،بر بدست گرفتن مستقيم قدرت ،باعث ميشود بورژوازی روسيه به اين نتيجه برسد که تزار جز فاجعه ھيچ چيزی برای روسيه
به بار نمی آورد .در نتيجه کل سيستم حکومتی ،از باال ،شروع به ترک برداشتن ميکند .اولين باز تاب اين چرخش ترور راسپيوتين در
دسامبر  ١٩١۶است.
آشفتگی دامنه وسيعتری ميگيرد و ديگر کسی حاضر نيست برای تزار سينه سپر کند .بتدريج ميان فرماندھان ارتش و تزار فاصله بيشتری
می افتد .کار به جايی ميرسد که فرماندھان ارتش به اين نتيجه ميرسند که تنھا راه پيروزی در جنگ ايجاد يک دولت دمکراتيک در روسيه
است .دولتی که دوباره ھمه را حول پيروزی در جنگ متحد کند و فرماندھی عاقل تری را برای ادامه جنگ تامين نمايد .کسانيکه انقالب
 ١٣۵٧ايران را ديده اند به ياد دارند که رژيم سلطنتی در ايران در سال  ۵٧ھم به ھمين سرنوشت در باال دچار شد .حتی وزرا و
گماشتگان شاه حاضر نبودند در دولت بمانند.
دوره تزار ھم ،به ھمين شکل ،اکثر مقامات شروع به کنار کشيدن ميکنند ،اعالم ميکنند بيمارند و سرکار نمی آيند .ھيچ کس حاضر نيست
کاری را انجام دھد .بخش اعظم دولتی ھا فکر ميکنند ماندن تزار يعنی فاجعه و آينده ای ندارد .سيستم عمال فلج ميشود و تالش برای شکل
دادن به دولت آلترناتيو از جانب بورژوازی ليبرال دامن ميگيرد .در نتيجه اعتراض و نارضايتی در جامعه عميق تر و ھمه جانبه تر
ميشود .ھمه معتقدند که تزار بايد برود .ھيچ کس حاضر نيست از تزار دفاع کند.
اوضاع حزب سوسيال دمکرات روسيه ،بلشويک ھا و منشويک ھا ،در اين دوران ھم قابل توجه است .ھمه بلشويک ھای شناخته شده ،مانند
اسوردولوف ،استالين ،اورژونيکدزه ،زندانی يا به سيبری تبعيد شده اند و تشکيالت حزب بلشويک از ھم پاشيده شده است.
در سخنرانی اول اشاره کردم که در کنگره  ١٩١٢پراگ که ،به اصرار لنين ،حزب بلشويک از حزب منشويک ھا رسما جدا مستقل
ميشود ،تشکيل يک دفتر دفتر روسی مستقر در خاک روسيه تصويب ميشود .اما در فوريه  ١٩١٧اين دفتر ديگر وجود خارجی ندارد ؛
زير فشار پليس از ھم پاشيده شده بود و ھمه اعضای آن دستگير شده و يا در تبعيد بودند .در اين مقطع حزب بلشويک ،در آستانه انقالب
فوريه ،تنھا يک واحد کوچک ،يعنی کميته وايبورگ ،که صنعتی ترين منطقه پطروگراد بود ،را داشت.
منشويک ھا بنا به تصوير سنتی شان از سياست احتياجی به يک سازمان حزبی کارا را نمی ديدند و ھميشه جنبشی عمل ميکردند .در نتيجه
به لحاظ ضربه پذيری تشکيالتی ھميشه از بلشويک ھا کمتر ضربه ميخوردند .در نتيجه در آستانه انقالب فوريه  ١٩١٧ھم ،گرچه از نظر
دستگيری و تبعيد زير فشار زيادی نيستند ،فقدان يک سازمان حزبی باعث ميشود که از نظر ابتکار عمل سياسی ،بسيج توده ای و حفظ
ارتباط مناطق مختلف ناتوان باشند و عمال حضور موثری در جامعه نداشته باشند.
عالوه بر اوضاع سازمانی منشويک ھا و بلشويک ھا در داخل روسيه ،رھبران اصلی ھر دو اين احزاب در خارج روسيه در تبعيد ھستند
و رابطه چندانی با داخل کشور و تشکيالت و کادر ھای شان ندارند.
در ارتباط با ھمين معضل است که لنين بعد از کنگره زيمروالد ،در تالش برای باز سازی ارتباط با روسيه ،شلياپنيکوف ،از اعضای کميته
مرکزی ،را مامور ميکند که به اسکانديناوی برود و ترتيب ارسال نشريه به داخل را بدھد .شلياپنيکوف به سوئد ميرود و در بھار  ١٩١٦به
پتروگرد برميگردد .شلياپنيکوف با کمک دو تن از جوانان بلشويک ،که از تعقيب پليس گريختهاند يعنی زالوتسکی و مولوتف ،مجددا دفتر
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روسيه را دائر ميکند .اما اين دفتر رابطه گسترده ای با باقی مانده پراکنده حزب و کانون ھای کارگری بلشويکی ندارد و نميتواند تاثير جدی
در اوضاع داشته باشد.

انقالب فوريه ١٩١٧
روز  ٢٣فوريه ) ٨مارس به تقويم جديد( ،يعنی روز جھانی زن ،محافل سوسيال دمکرات پتروگراد تصميم به اعتصاب ،برگزاری تجمع و
سخنرانی ميگيرند .اين تصميم مورد حمايت ھيچ يک از سازمان ھای کارگری قرار نميگيرد .حتی کميته بلشويکی ناحيه وايبورگ با اين
اقدام مخالفت ميکند .استدالل آنھا اين است که در اين شرايط ھرگونه تظاھراتی با سرکوب شديد دولت روبرو ميشود.
اما عليرغم ھمه مخالفت ھا ،روز بعد کارگران زن در چند کارخانه بافندگی دست به اعتصاب ميزنند و نماينده آنھا از کارگران فلز کار
درخواست حمايت ميکند .کارگران فلز کار عليرغم رھنمود کليه تشکيالت ھای حزبی ،از جمله بلشويک ھا ،از اقدام کارگران بافندگی
حمايت می کنند و فراخوان اعتصاب می دھند .بلشويک ھا با اکراه از اين اقدام حمايت ميکنند .منشويک ھا حاضر به حمايت از کارگران
بافندگی نميشوند ادعا ميکنند که اين کار خيانت به جبھه ھا و امر پيروزی در جنگ است.
اعتصاب و تظاھرات شروع ميشود .اما تظاھرات ابعاد غير قابل انتظاری پيدا ميکند .بيش از  ٩٠ھزار کارگر زن و مرد به خيابان می
آيند .مردمی که در صف ھای نان ھستند به اين تظاھرات ميپيوندند و حجم جمعيت به شدت افزايش پيدا ميکند .جمعيت با پرچم ھای سرخ به
مقابل دوما ميروند و خواستار آزادی و نان و قطع جنگ ميشوند .شعارھای تظاھرات ھيچ ربطی به مسئله زن ندارد .واقعيت اين است که
تظاھرات در شرايطی برگزار ميشود که نان جيره بندی شده است و به ھر خانواده در روز تنھا يک نان تعلق ميگيرد.اين در حالی است که
معضل کمبود نان نيست .مغازه ھا مملو از نان و ھمه کاال ھای مورد نياز است اما بخش اعظم مردم ،بويژه کارگران فاقد قدرت خريد
موارد مورد نياز خود ھستند .جنگ به شکل بی حاصلی ادامه دارد ،تلفات در جبھه ھا زياد و اعدام سربازان فراری وسيع است .در نتيجه
صلح و نان به مساله محوری جامعه تبديل ميشود.
بر عکس پيش بينی ھای احزاب و گروه ھای چپ  ،پليس به تظاھرات حمله ای نميکند .در نتيجه تظاھرات بدون درگيری با پليس پايان می
يابد .بعد از خاتمه تظاھرات مردم با شادی و اعتماد به نفس به منازلشان بر ميگردند .پيش بينی دولت و ھمه احزاب سياسی اين است که
ماجرا خاتمه يافته است و از فردا توجه ھا مجددا به تالش ليبرال ھا برای تشکيل دولت معطوف خواھد شد.
اما چنين نميشود .روز بعد ٢۴ ،فوريه ،جمعيتی بالغ بر صد و ھفتاد ھزار نفر به خيابان ھا می ريزند و حدود نيمی از کارگران پتروگراد
دست به اعتصاب ميزنند .تظاھرات از محالت کارگری به طرف مرکز شھر به حرکت در می آيد و مردم زيادی در مسير به تظاھرات
ميپيوندند .اين بار شعار ھا راديکال تر شده است .عالوه بر شعار نان و صلح ،شعار ھای مرگ بر جنگ و مرگ بر استبداد کل پتروگراد
را به لرزه در می آورد .جمعيت با خواندن سرود ھای انقالبی در خيابان ھا به حرکت در می آيند .دولت نيروھای ارتش را برای سرکوب
تظاھرات اعزام ميکند .اما ارتش ،که اساسا از دھقانان تشکيل شده است ،بی روحيه و بی انگيزه است و حتی به شعار صلح سمپاتی دارد،
عکس العملی نشان نميدھد .انفعال ارتش به جمعيت معترض شھری اعتماد به نفس بيشتری داد و باعث شد که جمعيت حاضر در خيابان ھا
و تعداد کارخانه ھائی که به اعتصاب پيوستند به شدت افزايش پيدا کنند.
اينجا الزم است در مورد موقعيت ارتش در انقالب فوريه  ١٩١٧را تمايز با موقعيت ھمين ارتش در  ١٩٠۵توضيحی بدھم.
ارتش روسيه در اساس يک ارتش دھقانی است .به اين معنی که بدنه اصلی ارتش را دھقانان تشکيل ميدھند .اگر بياد داشته باشيد ،در
تـرک جدی ای بر نداشت .اشاره کردم که
سخنرانی اول اشاره کردم که ارتش روسيه در سرکوب انقالب  ١٩٠۵فعال بود و در اين انقالب َ َ
ھم لنين و ھم تروتسکی می گويند که "دھقانان انقالب  ١٩٠۵را شکست دادند" ،دھقانان ،در لباس ارتش ،آمدند و انقالب را شکست دادند
بعالوه اشاره کردم که يکی از جمع بندی ھای لنين از انقالب  ١٩٠۵اين بود که طبقه کارگر در روسيه ،برای پيروزی ناچار است که
دھقانان را با خود ھمراه کند .در غياب اين ھمراھی قادر به سرنگونی دولت تزاری و تصرف قدرت نخواھد بود .حتی اگر بدون داشتن
حمايت دھقانان طبقه کارگر قدرت را بگيرد ،بورژوازی توده عظيم دھقانان را به مقابله با طبقه کارگر خواھد کشاند .اشاره کردم که برنامه
ارضی پيشنھادی لنين برای حزب سوسيال دمکراسی روسيه در اساس تالشی برای جلب اين توده دھقانی بود.
در فوريه  ١٩١٧اوضاع تغيير کرده بود .قحطی ،تصرف محصوالت دھقانان از جانب دولت و فئودال ھا ،خستگی از جنگ ،اعدام ھا
مکرر دھقانان فراری از جبھه ھا و غيره نه تنھا دھقانان را به مخالفت با جنگ و دولت کشانده بود بلکه خواست سلب مالکيت از فئودال ھا
و واگذاری زمين به دھقانان را نيز به شدت گسترش داده بود .ارتش ،که دھقانان بدنه اصلی آن را تشکيل ميدادند ،تمايل ،اشتياق و اشتھايی
برای رو به رو شدن با توده شھری را ،که در اساس خواست ھای آنھا را ھم منعکس ميکرد ،نداشت .در نتيجه اين ارتش آمادگی ای که در
انقالب  ١٩٠۵برای سرکوب انقالب از خودش نشان داد را در فوريه  ١٩١٧از خودش نشان نمی داد و در مقابل جمعيت معترض شھری
منفعل يا پاسيو بود.
در غياب ارتش ،تنھا نيروی قابل اتکا ،برای دولت ،قزاق ھا و پليس بودند .به اين دليل است که روز  ٢۴فوريه ،بعد از اينکه معلوم ميشود
که ارتش قابل اتکا نيست ،دولت اقدام به اعزام قزاق ھا ميکند .اما جذبه فضای انقالبی و شور انقالبی توده شھری قزاق ھا را ھم تحت
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تاثير قرار داد .ناگھان شايع ميشود که قزاق ھا تصميم گرفته اند به تظاھرات ھا شليک نکنند .در نتيجه اين شايعه رابطه تظاھر کنندگان با
قزاق ھا عوض ميشود .در پرتو بھت قزاق ھا مردم شروع به گرم گرفتن با قزاق ھا ميکنند و برايشان راه باز ميکنند .شعار ھای "زنده باد
قزاق ھا" و "مرگ بر پليس" ،که آن زمان با نام فرعون ھا معروف شده بودند ،تماما قزاق ھا را تحت تاثير قرار ميدھد .اينجا بازھم
ميبينيم که نيروھای مسلح غير حرفه ای ،به عکس نيروھای حرفه ای ،به شدت تحت تاثير توده مردم انقالبی قرار و در متن به اعتمادی
ھمگانی و انزوای نظام ،يعنی در دوران انقالبی ،جذبه توده انقالبی آنھا را ميگيرد.
چنين جذبه انقالبی را کسانی که انقالب  ۵٧ايران را شاھد بوده اند بايد بياد داشته باشند .انقالب  ۵٧ايران ھم نشان داد که وقتی يک ارتش
غير حرفه ای ،يعنی متشکل از کسانی که در قالب نظام وظيفه به سربازی درآمده اند ،در مقابل توده انقالبی قرار ميگيرد ،بعد از مدت
کوتاھی انسجام خود را از دست ميدھد و در مقابل جمعيت انقالبی ذوب ميشود .دولت تزاری ھم ،مانند ھمه دولت ھای ديگر ،انواع نقشه و
طرح ھای اضطراری برای مقابله با ناآرامی و شورش را داشت .اما اين نقشه ھا در غياب وجود نيروی قابل اتکائی که آن ھا را انجام دھد
روی کاغذ باقی ماند و ھمه آموزش ھا و مانور ھای قبلی بی فايده از کار در آمدند.
به ھر صورت قزاق ھا ،اينجا و آنجا به تظاھرات ھا حمله ميکنند اما به کسی تيراندازی نميکنند و سرکوب ھم پراکنده و بی رمق است.
دولت پليس را جلو ميفرستد و پليس شروع به تيراندازی به جمعيت ميکند اما اين اقدام پليس با عکس العمل قزاق ھا رو برو ميشود .قزاق
ھا پليس را سرکوب ميکنند .برغم تالش افسران قزاق ھا به مردم شليک نميکنند و در کنار پليس قرار نميگيرند .در نتيجه طرح دولت برای
سرکوب تظاھرات ھا نقش بر آب ميشود.
روز  ٢۵فوريه اعتصابات کارگری افزايش چشم گيری می يابد .بيش از  ٢۴٠ھزار کارگر به اعتصاب می پيوندند .ھمه ترامواھا و قطارھا
متوقف ميشوند ،مراکز تجاری فلج ميشوند .در اين روز وقتی که پليس ،در مقابل کليسای غازان به مردم تيراندازی ميکند و تعدادی را به
قتل ميرساند ،شليک متقابل از طرف مردم به پليس شروع ميشود .پليس و ژاندارم ھا مورد حمله کوکتل مولوتوف قرار ميگيرند حتی قزاق
ھا مجددا شروع به شليک به پليس و ژاندارم ھا ميکنند .دولت مجددا ارتش را ميفرستد اما ارتش دخالت نميکند .مردم برای ارتش و قزاق
ھا ھورا ميکشند و شعار "خلع سالح فرعون ھا" ھمه گير ميشود .پليس و ژاندارم ھا فرار ميکند .مردم به ھيجان آمده ،بخصوص در منطقه
وايبورگ ،به کميته ھای تشکيالتی احزاب سياسی روی می آورند و خواستار مسلح شدن و سازمان يافتن نظامی ميشوند .اما از احزاب
سياسی ھيچ جواب روشنی نمی گيرند .بايد به خاطر داشته باشيم که ،ھمانطور که قبال اشاره شد ،تا اينجا احزاب سياسی نقشی در سازمان
دادن و رھبری اين اعتراضات ندارند.
دولت اعالم ميکند که ھمه کارگران مشمول خدمت سربازی بايد ظرف سه روز خود را معرفی کنند تا به جبھه ھا فرستاده شوند .ھمزمان
دستگيری فعالين سياسی ،بخصوص بلشويک ھا ،آغاز ميشود .کميته مرکزی تازه شکل گرفته حزب بلشويک ،که تازه برای اولين بار يک
اعالميه داده است و ارتباطات جدی ای ندارد ،دستگير ميشوند .در اين دوره رھبری واقعی حزب بلشويک کميته وايبورگ است .بلشويک
ھا غالبا نگاه ميکنند ببينند که اين کميته چه ميگويد.
روز بعد ٢۶ ،فوريه ،يکشنبه است و ھمه جا تعطيل .دولت برای ممانعت از گسترش اعتراضات و برای جلوگيری کردن از اختالط مھلک
مردم با ارتش دو کار ميکند .اول اينکه صبح زود ،قبل از اينکه کسی به خيابان آماده باشد ،شھر را اشغال کامل نظامی ميکند و دوم اينکه
دستور ميدھد که سربازان مطلقا نبايد به مردم نزديک شوند ،بلکه بايد از دور ،و با فاصله نسبتا زياد ،به مردم تيراندازی کنند .در نتيجه
وقتی که مردم شروع به حرکت به طرف مرکز شھر ميکنند ،ارتش به آنھا تيراندازی ميکندو تعداد زيادی از مردم کشته ميشوند.
در مقابل مردم عکس العمل نشان می دھند و دو کار ميکنند :از يک طرف اقدام به حمله به سربازان با سنگ و چوب ميکنند و از طرف
ديگر تالش ميکنند خود را به صف سربازان برسانند و دوباره با آنھا تماس برقرار کنند .علی رغم تالش افسران ،مردم در بسياری از نقاط
ميتوانند خود را به صف سربازان برسانند و آنھا را تحت تاثير قرار دھند .اما جنگ و گريز کمابيش تمام روز ادامه می يابد.
باالخره عصر روز  ٢۶فوريه طلسم ميشکند .کميته وايبورگ حزب بلشويک تعداد زيادی از کارگران را بسيج ميکند و آنھا را برای
روشنگری و جلب حمايت آ به سراغ يک ھنگ از گارد سلطنتی ميفرستد .در اولين برخورد ،سربازان اقدام به تيراندازی به کارگران
ميکنند و کارگران ،از راه دور ،ابتدا با شعار و فحاشی جواب آنھا را ميدھند و بعدا با بحث و استدالل .به ھر صورت کارگران موفق
ميشوند که سربازان گارد را به بحث بکشند .حاصل اينکه بعد از مدتی گروھی از سربازان گروھان چھارم گارد ،تحت فرماندھی يکی از
گروھبان ھای خود ، ،برای متوقف کردن تيراندازی بخشی از ھمين گروھان به مردم از پادگان خارج ميشود و پليس و ارتشی که به مردم
تيراندازی ميکنند را سرکوب ميکنند و بعدا به پادگان خود برميگردد .البته اين واحد بعدا از برگشتن به پادگان به دستور افسران توسط بقيه
سربازان خلع سالح ميشوند .اين اولين شورش سربازان ،آنھم سربازان گارد سلطنتی است.
اين واقعه جرقه ای ميشود که سرپيچی از فرمان افسران و فرماندھان را به تدريج دامن ميزند .فرار سربازان با تفنگ ھای شان شروع
ميشود و عمال سلسله مراتب فرماندھی در ارتش را از ھم ميپاشد.
روز  ٢٧فوريه کارگران دوباره در کارخانه ھا جمع ميشوند .ھمه تصميم به ادامه مبارزه دارند" .اس آر"ھا و منشويک ھا مخالف اند.
بلشويک ھا فلج ھستند و نمی دانند که چه بايد کرد .سوال داغ اين است که قدم بعدی چيست؟ تظاھرات؟ قيام مسلحانه؟ کارگران خواستار
اسلحه بودند و حزب بلشويک ميگفت که اسلحه دست سربازان است .برويد از آنھا بگيريد .اما فرمان قيام و حمله به ارتش را ھم نميدھد.
ھمزمان از صبح  ٢٧فوريه شورش در گارد سلطنتی شروع ميشود .سربازان نتنھا دستورات فرماندھان خود برای حرکت به شھر و
سرکوب تظاھرات را انجام نميدھند بلکه سربازان گارد سلطنتی تعدادی از افسران را دستگير ميکنند ،بعضی را اعدام ميکنند و خود به

18

سخنرانی دوم

انقالب روسيه  ١٩١٧تا ١٩٢٧

خيابان ھا ميريزند .سپس به آسايشگاه ھای ديگر سربازان ميروند و سربازان را تشويق به پيوستن به طغيان ميکنند .سربازان دسته دسته با
اسلحه به مردم می پيوندند .سرانجام ھنگ مسکو ھم به قيام می پيوندد .حوالی ظھر پتروگراد به صحنه جنگ تبديل ميشود .مردم انبار ھای
اسلحه را غارت ميکنند ،ھمه زندان ھا شکسته ميشوند و اسلحه به وسعت در اختيار مردم قرار ميگيرد .کنترل پتروگراد عمال از دست
دولت خارج ميشود و تا شب از  ١۵٠ھزار سرباز مستقر در پتروگراد چيزی باقی نمی ماند.
مردم به سمت کاخ توريد ميروند و آنجا را تصرف ميکنند و کميته ای بنام ستاد انقالب توسط تعدادی از فعالين کارگری و سياسی )که بعدا
نام اش به شورا يا سويت تغيير ميکند( تشکيل ميشود  .از اين تاريخ کاخ توريد به مرکز ھدايت انقالب تبديل ميشود .ستاد انقالبی شروع به
صدور دستور برای کنترل شھر صادر ميکند و مامورينی را برای انجام اين دستورات اعزام ميکند .اين ماموران ستاد کميسر نام ميگيرند.
شب  ٢٧فوريه منشويک ھای آزاد شده از زندان  ،تعدادی از رھبران اتحاديه ھای کارگری و چند بلشويک به اين ستاد می پيوندند و کميته
اجرائی موقت شوراھای نمايندگان کارگران را تشکيل ميدھند .رھبری اين کميته بر عھده چخيدزه و اسلوبوف منشويک است .کميته اجرائی
ھمان شب از کارگران ميخواھد که فورا نمايندگان خود را انتخاب کنند تا در جلسه شورا )سويت( شرکت کنند.
جلسه شورا ساعت  ٩شب تشکيل ميشود .شورا کميته اجرائی موقت را تاييد ميکند و نمايندگان ھمه احزاب سوسياليست را به کميته اضافه
ميکند .در اين جلسه نمايندگان ھنگ ھای شورشی ارتش ،واحد ھائی که فرماندھان خود را برکنار کرده و شوراھای سربازان را برای
کنترل و فرماندھی تشکيل داده اند ،ھم در اين نشست شرکت ميکنند .به اين ترتيب شورای پتروگراد تبديل به شورای کارگران و سربازان
ميشود.
اشاره کردم که اعتصابات کارگری کل شبکه قطار و رفت و آمد شھری را تعطيل کرده بود .از جمله نتايج اين اقدام کارگران اين بوده که
تزار که در شھری ميان جبھه جنگ و پتروگراد گير کرده بود ،قطاری برای رساندن خود و يا نيروی کمکی به پتروگراد را در اختيار
نداشت .تنھا کاری که تزار ميکند صدور فرمان انحالل دوما است!
 ٢٨فوريه ،تقريبا ھمه فرماندھان ارتش در پتروگراد دستگير ميشوند .با از ھم پاشيدن ارتش ،فرماندھی ارتش حالت فوق العاده و حکومت
نظامی را لغو ميکند! ھمزمان دوما تشکيل جلسه ميدھد و از فرمان انحالل خود توسط تزار مطلع ميشود .نمايندگان دوما بی توجه به فرمان
تزار ،کميته ای موقت از اعضای خود ،شامل نمايندگان "بلوک مترقی") مشروطه خواھان ،کادت ھا و ليبرال ھا( ،کرنسکی )اس آر( و
چخيدزه ،از منشويک ھا تشکيل ميدھد .چخيدزه عضويت در اين کميته را نميپذيرد .کميته موقت دوما ھدف خود را اعاده نظم و مذاکره با
اشخاص و سازمان ھای سياسی است.
در ادامه جلسه کميته به اين نتيجه ميرسد که تنھا راه آرام کردن جمعيت استعفای تزار از سلطنت است .اين نتيجه گيری به صورت توصيه
به اطالع تزار رسانده ميشود و به او توصيه ميشود که الکساندر ميخائيل ،پسر عموی خود ،را به جای خود تزار اعالم کند .تزار با اين
پيشنھاد موافقت ميکند و از سلطنت کناره گيری ميکند.
پيش تر اشاره کردم که بورژوازی روس ،با توجه به وضعيت جنگ ،به اين نتيجه رسيده بود که راه خروج از فاجعه در آوردن قدرت از
دست تزار و سپردن آن به دست نمايندگان دوما يا کميته ای از آنھا است .اوضاع انقالبی به ليبرال ھای متشکل در دوما اين اعتماد به نفس
را داد که نظرشان را عملی کنند .و در واقع از فضای انقالبی برای پيشبرد اھداف خود عليه ھمان انقالب بھره گيری کنند .روشی که
بورژوازی در ھمه انقالب ھا به کار ميگرد و ضد انقالب را در پوشش انقالب پيش ميکشد.
اما با تزار شدن الکساندر ميخائيل دوما اشتھای خود برای بدست گرفتن قدرت را از دست ميدھد و منتظر ميماند ببيند تزار جديد چه ميکند.
اما سلطنت الکساندر ميخائيل طولی نميکشد .بعد از اعالم وی به عنوان جانشين تزار ،کرنسکی ،تنھا عضو غير ليبرال کميته موقت دوما،
به الکساندر ميخائيل اعالم ميکند که با تزار شدن او امکان حفظ امنيت اش در پتروگراد وجود ندارد و الکساندر ميخائيل ھم در جا از
سلطنت استعفا ميدھد .تزاريسم به ھمين سادگی از ھم ميپاشد .کسی نيست که بخواھد تزار شود و کسی نيست که به عنوان تزار قبول شود.
قبال در بحث مربوط به انقالب  ١٩٠۵اشاره کرديم که ھمين اتفاق در انقالب  ١٩٠۵ھم روی ميدھد .عده ای در آن زمان جمع ميشوند و
چنين دفتری را ايجاد ميکنند و ابتدا نام ستاد انقالبی و بعدا سويت )شورای( پتروگراد را بر آن ميگذارند .اينجا ھم ھمين اتفاق می افتد.
اما در تفاوت با  ،١٩٠۵در فوريه  ،١٩١٧دولتی موجود نيست و تزاريسم سرنگون شده است .انقالبيون و کارگران بطور خود بخودی
برای کسب تکليف و حل و فصل مسائل شان به دفتر ھماھنگی شوراھای پتروگراد مراجعه ميکنند .دفتر ھماھنگی شوراھا ھم به ناچار
شروع به صدور دستورالعمل ھا ،فرامين و رتق و فتق امور ميکند.
اما ايفای چنين نقشی ،که در اساس ايفای نقش دولت توسط شوراھا است ،با کل داده ھای فکری منشويک ھا در تناقض قرار ميگيرد .گفتم
که منشويک ھا اساسا چنين نقشی را برای طبقه کارگر و شوراھا قائل نبودند و يکی از اختالفات اساسی آنھا با لنين ھم در ھمين نکته نھفته
بود .برای منشويک ھا شوراھای کارگری ابزار نظارت بر کار دولت است و نه ابزار حکومت .در نتيجه ستاد انقالبی شورای پتروگراد،
بجای تحکيم قدرت خود ،تالش برای تحويل فوری آن به بورژوازی دارد .نھايتا کميته اجرائی ھياتی را به دوما می فرستد و به اصرار از
ميليوکوف و لوبوف مشروطه خواه ميخواھند تا دولت را تشکيل دھند آنھا ميخواھد که فورا دولت تشکيل دھند و قدرت را بدست بگيرند!!!
که آنھا قبول نميکنند.
جلسه کميته موقت دوما بدرازا ميکشد و نمايندگان ستاد انقالبی شوراھا در راھرو منتظر نتيجه تصميم شورا ميمانند .سرانجام ،حدود نيمه
شب ،ميليوکوف از جلسه بيرون می آيد و اعالم ميکند که آنھا به ناچار قبول کرده اند که قدرت را بدست بگيرند.
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 – ۶از فوريه تا اکتبر
فاصله ميان فوريه تا اکتبر  ١٩١٧در روسيه ناظر بر يک دوره انقالبی بعد از سقوط دولت تزاری است .اين دوره ای بسيار غنی و پر پيچ
و خم است که يک طرفه کردن آن به نفع طبقه کارگر تنھا ميتوانست با اتکا به يک روش و يک تئوری عميقا مارکسيستی انجام گيرد .روش
و تئوری ای که در اين دوره لنين پرچم دار آن است و او را نه تنھا در مقابل بورژوازی و جريانات بستر اصلی بورژوازی بلکه در مقابل
کل چپ و از جمله در مقابل بلشويک ھا قرار ميدھد .گذار از فوريه به اکتبر را بدون درک روشن از لنينيسم ،و اجرای عملی آن در شرايط
زنده آن دوره ،نميتوان فھميد .در اين قسمت از بحث ھم تمرکز من نه بر جزئياتی که در نوشته ھای ديگر پيدا می شوند ،بلکه برجسته
کردن تفاوت ھا ی لنين با ھمه جريانات مختلف و بويژه خود بلشويک ھا است .تفاوت ھائی که بعد از  ،١٩٢١بويژه در فاصله  ١٩٢٣تا
 ،١٩٢٧تکليف اين انقالب را به نفع بورژوازی ،که اين بار حزب بلشويک آن را نمايندگی ميکند ،فيصله می دھد.
با سرنگونی تزار و تحقق عملی آزادی ھای سياسی در واقع انقالب فوريه يا انقالب دمکراتيک روسيه ،آنگونه که لنين آن را تعريف ميکند،
به پايان ميرسد .سوال اساسی بعد از انقالب فوريه ،مانند ھر انقالب ديگری ،اين ميشود که چه اتفاقی افتاد؟ و بر مبنای پاسخ به اين سوال،
بعد از سرنگونی و تحقق آزادی ھای سياسی چه بايد کرد؟
طبعا در انقالب فوريه روسيه ،مانند ھر انقالب ديگری ،جدال ميان کسانی که به "مشروطه شان رسيده اند" و ميخواھند نظم را برقرار
کنند با کسانی که ميخواھند انقالب را به جلو تر ببرند )تا کجا و در کدام جھت بماند( باال ميگيرد .اين جدالی است که در ھمه انقالبات شکل
ميگيرد .جدالی است که غالبا تاريخ نويسان بورژوائی با عنوان دوره ای که انقالب "فرزندان خود را ميبلعد" ،از آن نام ميبرند .جدال غالبا
خونين ميان کسانی که به اھداف خود رسيده اند و کسانی که خواھان حرکت به سمت ديگری ،خواه برگشت به گذشته خواه پيش رفتن در
جھتی خاص ،آغاز ميگردد .در چنين دوره ھائی بحران انقالبی کماکان ھنوز در جامعه زنده است ،توده ھای وسيع مردم در ميدان ھستند،
مدافعان نظام قبلی محو نشده اند و مشغول تجديد قوا ھستند و دولتی که حاصل از انقالب است ھنوز تثبيت نشده است .اين دوره کماکان
دوره دولت در دوره ھای انقالبی ،در متن جديد ،است که سياست بر ھمه چيز ،از جمله بر اقتصاد ،پيشی ميگيرد .دوران تثبيت قدرت يا به
چالش کشيدن آن .دوران گسستن ھم جھتی ھای ظاھری يا واقعی و شکل گيری تقابل ھای به مراتب تند تر و خونين تر از "قبل از
سرنگونی" .دورانی که در آن درجه آمادگی فکری ،سياسی و عملی ھر جنبش و حزبی تعيين کننده ميشود .اين دوران برای طبقه کارگر
دوران تعيين تکليف ماندن در چارچوب سرمايه داری يا عبور بالواسطه به انقالب سوسياليستی است .دوران تصميم گيری به ماندن در
شرايط و يا انقالب مداوم؟
قبل از دنبال کردن روند اوضاع در فاصله فوری تا اکتبر الزم است که شرايط ذھنی و شايد سياسی بازيگران اين صحنه را بطور خالصه
مرور کنيم.

بستر اصلی بورژوازی
بورژوازی روسيه بعد از انقالب فوريه تصوير روشنی دارد .برقراری نظم ،راه انداختن چرخ توليد ،به سرانجام رساندن جنگ ،انتقال
روسيه به يک اقتصاد بورژوائی کامل ،نظير اروپای غربی و در يک کالم خاتمه دادن به انقالب و تثبيت دولت موقتی که سر کار آمده
است .اين تصوير مشترک ھمه جريانات و احزاب بستر اصلی بورژوازی از مشروطه خواه تا کادت ھا و ليبرال ھا است.

طبقه کارگر ،شوراھا ،منشويک ھا
طبقه کارگر و شوراھائی که شکل گرفته و سمبل يا تجسم آگاھی و اراده اين طبقه است افق اش را در اساس از ترکيب منشويک ھا و "اس
آر" ھا ميگيرد.
وضعيت به اين شکل است که تزاريسم سرنگون می شود و يک دولت بورژوازی دمکراتيک ،با معيارھا و استاندارد ھای آن روز ،سر
کار می آيد .کل صحنه سياسی تغيير ميکند .از جمله تئوری مرحله بندی انقالب ،که قبال به آن اشاره کرديم ،چه با برداشت منشويکی و چه
با برداشت بلشويکی عمال به بن بست ميرسد.
در بخش ھای قبل توضيح دادم که ديد منشويک ھا اصوال اين بود که "اين مرحله از انقالب دمکراتيک" است .در نتيجه تصور رھبری
چنين انقالبی از جانب طبقه کارگر اين طبقه را به مجری سياست ھای بورژوازی تبديل ميکند .اما باتوجه به اينکه بورژوازی در مبارزه
با سلطنت مطلقه و فئوداليسم ناپيگير است نميتواند و نميخواھد که مطالبات دمکراتيک و بورژوائی را پيگيرانه متحقق کند و جامعه ای
مانند اروپای غربی را بسازد .پس طبقه کارگر برای تحقق اين امر بايد به بورژوازی فشار بياورد و آن را به جلو ھل دھد تا قدرت را
بگيرد و راديکال عمل کند .در نتيجه از منظر منشويک ھا وظيفه طبقه کارگر فشار به بورژوازی برای تحقق توسعه اقتصادی و سياسی
بورژوائی در جامعه است و نه توھم به دست گرفتن قدرت سياسی و "شراکت مستقيم" در نظام سرمايه داری .در بحث مربوط به انقالب
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 ١٩٠۵ميان لنين و منشويک ھا به اين بحث مفصل تر اشاره کردم ،بخصوص در بحث ھای لنين حول ضرورت شرکت طبقه کارگر در
دولت موقت انقالبی.
از نظر منشويک ھا وظيفه پرولتاريا در اين مرحله اين است که بر دستگاه دولت بورژوازی فشار بگذارد که طبقه کارگر را سرکوب نکند
و و بيشترين امتيازات اقتصادی را بدست آورد .انقالب پرولتری ،از نظر منشويک ھا ،موکول به يک دوره تکامل اقتصادی جامعه در
چارچوب نظام سرمايه داری است .در اين متن منشويک ھا کاری جز آنچه که شورای پتروگراد در انقالب فوريه  ١٩١٧کرد را نمی
توانست و نميبايست انجام دھد.
درست بر بستر چنين افقی است که در حالی که " شورای پتروگراد " عمال ھمه قدرت را در دست دارد ،در شرايطی که ظرف دو روز
آزادی بيان  ،آزادی تشکل و ھمه مطالبات دمکراتيک متحقق شده اند و شورای پتروگراد عمال می تواند ھر تصميمی که بخواھد را بگيرد،
در حالی که قدرت به دست شوراھا ھست ،شورا تصميم ميگيرد بجای بدست گرفتن رسمی قدرت از دوما و نمايندگان رسمی بورژوازی
بخواھد که زمام امور را بدست بگيرند .وقتی که " دوما " از نمايندگان شورای پتروگراد می پرسند که شرط شما برای اينکه ما قدرت را
در دست بگيريم چيست؟ آنھا اعالم ميکنند که شرط ما فقط اين است که وقتی به قدرت رسيديد ما را سرکوب نکنيد! اين سياست و يا اين
برخورد کنه محتوای منشويک ھا و "اس آر" ھا را نشان ميدھد .درست شبيه سياستی که جرياناتی مانند اکثريت يا حزب توده در انقالب
 ۵٧ايران در قبال دولت بازرگان در پيش گرفتند .از نظر مضمونی تصوير شوراھای کارگری تصوير منشويک ھا و "اس آر" ھا بود .اين
تصوير اين بود که موضوع اصلی ،بعد از سرنگونی تزار ،اعاده نظم ،تقويت جبھه ھای جنگ و به سرانجام رساندن جنگ است .درست
مانند مشروطه خواھان و جمھوری خواھان روسيه .با اين تفاوت که اگر جريانات بستر اصلی بورژوازی در پايه خود انسجام داشتند .در
مورد شوراھا تصوير و نتايج ناشی از اين تصوير با خواست روزمره پايه آنھا و شايد بتوان گفت با آرزوھای عينی پايه اين تشکل ھای
توده ای در تقابل قرار ميگرفت و در عمل شوراھا را در سردرگمی کامل و گذران روز به روز و پروسه ای گرفتار کرد.

بلشويک ھا
وضعيت بلشويک ھا در اين دوره نمونه بارز ديگری از تز اصلی اين سخنرانی که بلشويسم چيزی جز منشويسم ميليتانت نيست را بدست
ميدھد .در غياب لنين ،انقالب فوريه از نظر فکری و خطی حزب بلشويک را تماما خلع سالح ،گيج و بی افق ميکند .انقالب فوريه تماما
تفاوت ھای اساسی بلشويسم با منشويسم را ،ھم در ذھن بلشويک ھا و ھم در ذھن منشويک ھا ،بی معنی و سپری شده سيری ميکند .بعدا
مشاھده ميکنيم که فرو ريختن فاصله ھا بدل به تالش برای وحدت مجدد منشويک ھا و بلشويک ھا ميشود که تنھا از راه رسيدن لنين ،در
آوريل  ،١٩١٧است که آن را نا ممکن ميکند.
تصور بلشويک ھا ،باز ھم تاکيد ميکنم متمايز از لنين ،اين بود که انقالب پرولتری موکول به يک دوره تکامل اساسا اقتصادی در
چارچوب مناسبات سرمايه داری )کار مزدی( است که بعدا عنوان دقيق تر صنعتی شدن ) (Industrializationرا بخود گرفت .به عبارت
ديگر بلشويک ھا ھم معتقد به مرحله بندی اساسا اقتصادی انقالب بودند که در تمايز و در تناقض با بحث مرحله بندی انقالب از جانب لنين
که اساسا سياسی است قرار دارد .تمايز بلشويک ھا با منشويک ھا در اين بود که بلشويک ھا معتقد بودند که از آنجا که بورژوازی در انجام
انقالب دمکراتيک ناپيگير است ،رھبری انقالب دمکراتيک ،يعنی تکامل توليدی جامعه در چارچوب نظام مزدی ،وظيفه طبقه کارگر است.
بلشويک ھا ھم ھمچون منشويک ھا انقالب پرولتری و جامعه سوسياليستی را موکول به تکامل نيروھای مولده ،يعنی پيشرفت توليد صنعتی
در چارچوب سرمايه داری ،ميکردند .در نتيجه معتقد بودند که از آنجا که ما نيروی دخالت گر ھستيم  ،ما بايد سازمان حرفه ای دخالتگر
درست کنيم  ،و ما آن نيرويی ھستيم که می تواند انقالب دمکراتيک را به سرانجام برساند .ھمين.
اشاره کردم که بحث مرحله انقالب برای مارکس و برای لنين بحثی در مورد مرحله تاريخی نيست .اشاره به خصلت انقالب معين در حال
وقوع و يا انقالبی که به احتمال زياد به وقوع خواھد پيوست است .تاکيد بر خصلت يک انقالب اشاره به صف بندی سياسی در جامعه و
صف بندی طبقاتی در آن است که پرولتاريا بايد به دقت نسبت به آن آگاه باشد و بداند که با پيشرفت انقالب در مقابل چه نيروھا و طبقاتی
قرار ميگيرد ،چه کسانی را بايد به زير پرچم خود متحد کند و نسبت به چه کسانی توھم نداشته باشد و غيره .اين بحث برای مارکس و لنين
يک بحث تحليلی در باره تکامل اقتصادی جامعه نبود .در نتيجه گرچه لنين انقالب محتمل ،و انقالب ھای  ١٩٠۵و فوريه  ،١٩١٧را
دمکراتيک ميدانست ،معتقد بود که پرولتاريا بايد بکوشد تا رھبری اين انقالب را بدست بگيرد .از نظر لنين عبور از انقالب دمکراتيک به
انقالب سوسياليستی ،که ضروری و حياتی است ،مساله ای مربوط به تکامل سياسی است و نه تکامل اقتصادی .با آگاھی پرولتاريا و اتحاد
زحمتکشان جامعه بدور پرولتاريا ،از نظر لنين پيش شرط انقالب پرولتری متحقق شده بود .برای لنين انقالب دمکراتيک تخته پرش طبقه
کارگر به انقالب سوسياليستی بود و به اين اعتبار معتقد به تز انقالب مداوم بود.
بر اين متن ،وقتی که انقالب دمکراتيک فوريه  ،١٩١٧مستقل از سازمان انقالبيون حرفه ای بلشويک ھا ،به سرانجام می رسد ،وقتی که
مستقل از ناپيگيری بورژوازی در سرنگونی تزار و برقراری آزادی ھای سياسی ،تزار سقوط ميکند و آزادی ھای سياسی بر قرار ميشود،
اين تفاوت ھويتی بلشويک ھا از منشويک ھا بی معنی ميشود .بعالوه بلشويک ھا ،که تصوری غير محتوائی از بحث ھای لنين در انقالب
 ١٩٠۵را دارند دولت موقت بورژوائی شکل گرفته در فوريه  ١٩١٧را با دولت موقت انقالبی پيشنھادی لنين در  ١٩٠۵مخلوط ميکنند و
از نفس موقت بودن دولت و اينکه در نتيجه انقالب روی کار آمده است به ضرورت پشتيبانی از آن و يا پشتيبانی مشروط از آن ميرسند .با
اين تفاصيل انقالب فوريه باعث ميشود که کل ھويت بلشويسم قطب نمای سياسی خود را از دست بدھد و در عمل از منشويسم غير قابل
تفکيک ميگردد .اگر منشويک ھا به يک اعتبار سياست روشن تری از بلشويک ھا داشتند و تصور شان اين بود که ميتوانند به قالب
سنديکاليسم ميليتانت يا چپ بخزند و نيروی فشار بر بورژوازی باشند ،بلشويک ھا بعد از انقالب فوريه  ١٩١٧حتی اين ديد منسجم را ھم
نداشتند .شايد گيج ترين نيروی سوسيال دمکرات بودند.
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گرچه ابتکارات از پائين در کميته ھای بلشويک ھا ،اساسا در کميته وايبورگ ،وجود داشت .اما رھبری حزب بلشويک کال بی خط بود و
ابتکار از پائين ھم ،بدون قطب نمای روشن و بدون رھبری ،نا منسجم و کم حاصل باقی می ماند .حتی پائين ھم تصوير روشنی از اوضاع
و از چه بايد کرد را نداشت.
اما اختالف بلشويک ھا با لنين تنھا به مساله رابطه طبقه کارگر با دولت موقت و ضرورت گذار به انقالب سوسياليستی محدود نبود .جنگ
و سياست در قبال جنگ ھم به يکی از مسائل مورد اختالف ميان بلشويک ھا و لنين تبديل ميشود .بلشويک ھا مخالف جنگ در عين حال
مخالف تز ھای شکست طلبانه لنين نيز ھستند .در نتيجه در عمل ،وقتی که طرف مقابل ،اينجا آلمان و عثمانی ،جنگ را خاتمه نميدھند ،سر
از سياست ادامه جنگ در می آورند.

اوضاع عمومی بعد از فوريه
گفتيم که با پيروزی انقالب فوريه  ١٩١٧و سقوط تزاريسم و تشکيل دولت توسط ليبرال ھا و اس آر ھا مساله قدرت سياسی اصال فيصله
پيدا نميکند.
از يک طرف شوراھا ابتدا در پتروگراد و سپس در چند شھر اصلی ،از جمله مسکو ،شکل گرفتند .شورا ھائی که عالقه ای به گرفتن
قدرت نداشتند و قدرت را دو دستی تحويل بورژوازی دادند .از طرف ديگر اما تب انقالب با اين کار از فرو ننشست .شوراھا به سرعت در
سراسر روسيه شروع به شکل گيری کردند.
در جبھه ھا شوراھا شکل گرفتند .کميته ھای سربازی تشکيل شد و کنترل واحدھای ارتشی را به دست گرفت  ،افسران مجبور بودند که ھر
تصميمی را به تصويب کميته ھا و شوراھای سربازان برسانند .بدون تاييد شوراھا و کميته ھای سربازان کسی دستورات افسران را انجام
نميداد .بعالوه در محالت و کارخانه ھای مختلف اتحاديه ھای کارگری ،کميته ھای کارخانه و شوراھا تشکيل شدند.
ھمه اين تشکل ھا به تدريج نمايندگان شان را برای شرکت در شورای سراسری اعزام ميکردند .در نتيجه عليرغم اينکه دولت تشکيل شده
بود و دولت را ارگانھای رسمی بورژوازی به دست گرفته بودند ،بطور موازی دولت ديگری ،که متکی به شوراھا و ساير تشکل ھای توده
ای بود ،بوجود آمد که در عمل قدرت را در اختيار داشتند .دولت رسمی بورژوازی ،دولتی که بنا به التماس رھبران شوراھا ،از جانب
احزاب راست تشکيل شده بود ،قدرت عملی زيادی نداشت .مسائل سياسی ،اجتماعی ،اقتصادی و حتی جبھه ھای جنگ در ابعاد وسيعی در
شوراھا و ساير تشکل ھای توده ای در محل رتق و فتق می شد.
گفتيم که اين وضع بعضا ناشی از تناقض سياست کل بورژوازی با مطالبات يا آرزوھای توده وسيع زحمتکشان شھری و ھمچنين دھقانان
بود .دولت بورژوازی و سياست احزاب از ليبرال تا منشويک در مقابل خواست جامعه قرار گرفته بود .اساسی ترين اين خواست ھا مساله
زمين برای دھقانان ،فالکت اقتصادی برای توده عظيم شھری و باالخره مساله خاتمه دادن به جنگ بود .خواست ھائی که بعدا از جانب
حزب بلشويک با شعار "نان ،زمين ،صلح" فرموله شد و کل جامعه را پالريزه کرد.
مسئله زمين يکی از مسائل عمده بود .عليرغم اين که "اس آر" ھا در حکومت بودند و ظاھرا پالتفرم اصلی شان اصالحات ارضی بود،
دولت قصد نداشت اوضاع را به ھم بريزد .در نتيجه حل مساله ارضی معلق مانده بود و اين در حالی بود که دھقانان شروع به مصادره
ارضی و حتی دستگيری و اعدام زمين داران کرده بودند.
فالکت اقتصادی بيداد ميکرد .سرمايه داران و محتکرين از وضع بيشترين استفاده را ميکردند .ھمانطور که اشاره شد ،بخش اعظم توده
شھری در اعتراض به اين فالکت اقتصادی و عليه محتکران به ميدان آمده بودند .دولت با ترکيب طبقاتی ای که داشت مطلقا قصد کوتاه
کردن دست محتکران و مھار زدن به سود بری سرمايه داران را نداشت.
به ھر حال اولين تصميمات کميته موقت دوما تالش برای اعاده نظم ،راه انداختن "موثر" جنگ و اعزام نيرو به جبھه ھا است .اما اين
سياست و اين جھت گيری با مقاومت توده وسيع مردم که عليه جنگ و عليه فالکت اقتصادی ھستند روبرو ميشود .کشمکشی که به انقالب
اکتبر منجر ميشود آغاز ميشود .پروسه ای که طی آن نيروھای سياسی و جنبش ھای مختلف اجتماعی و سياسی به سرعت تجزيه ميشوند،
رنگ عوض ميکنند يا رنگ واقعی خود را نشان ميدھد.
در پروسه تالش کميته موقت ،و بعدا دولت موقت ،برای اعاده نظم و احيای جبھه ھای جنگ و مقاومت توده مردم کارگر و زحمتکش عمال
شورای پتروگراد ھم فلج ميشود .قادر به تصميم گيری از ھيچ طرفی نيست .دولت موقت قدرت مستقل چندانی ھنوز ندارد و شورای
پتروگراد و شوراھای ديگری که به سرعت تشکيل ميشوند قدرت دارند؛ اما زير سيطره ّ
توھمات يا سياست ھای منشويک ھا و اس آر ھا
عمال فلج ھستند.
جامعه ای که تزار را سرنگون کرده است با سر وارد بن بست سياسی ديگری ميشود .اينجا بلشويک ھا و بخصوص لنين به عنوان آلترناتيو
يا نيروی جديد وارد معادله ميشوند .بعدا به تفصيل بيشتر نشان ميدھيم که در اين مقطع است که بيش از ھر زمان ديگری لنينيسم در تفاوت
با بلشويسم به صحنه رانده ميشود و در مقابل آن قرار ميگيرد.
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در مورد مسئله جنگ خطوط مختلفی وجود داشت .کل بستر اصلی بورژوازی از "کادت"ھا مشروطه خواه و ليبرال ھا تا فرماندھان
ارتش ،ھمه می خواستند جنگ ادامه پيدا کند .اشاره کردم که برای بورژوازی روسيه و ارتش سقوط تزاريسم ابزار بسيج موثر تر قوا و
دامن زدن به جنگ و پيروزی در آن بود.
منشويک ھا و "اس آر" ھا ،ھمانطور که ابتدای بحث اشاره کردم  ،ھر کدام ،دو جناح داشتند .يک جناح طرفدار ادامه دادن جنگ بودند.
موضعی بسيار نزديک به موضع بورژوازی و ارتش .در ميان منشويک ھا چھره سرشناس اين جناح "پلخانف" است .جناح ديگر ،چه در
ميان "اس آر" ھا و چه در ميان منشويک ھا ،موضع پاسيفيستی ختم جنگ را داشت .اما اين موضع به ھيچ سياست عملی ای نميتوانست
منجر شود .مساله اين بود اين جنگ چند طرف داشت ،و بخصوص آلمان ،سياست خاتمه جنگ را نداشت .در نتيجه معلوم نبود که اگر
طرف مقابل نخواھند که جنگ را پايان دھند آنوقت چکار بايد کرد و به ھمين دليل منفعل ميشدند .راھی برای برون رفت از اين بن بست را
نداشتند .با توجه به عدم تمايل آلمان و عثمانی به خاتمه جنگ ،اينھا عمال به اين نتيجه ميرسيدند که "ناچارا" جنگ را بايد ادامه داد .عمال
تنھا در مقابل جنگ طلبی جناح مقابل غير از محکوم کردن انگيزه ھای آنھا اقدامی نمی توانستند بکنند .
در غياب لنين ،بلشويک ھا ھم در اين دوره در سرگيجه به سر ميبرند .لنين تنھا از راه دور سياست منشويک ھا و اس آر ھا را تسليم
داوطلبانه به بورژوازی اعالم ميکرد و آن را محکوم ميکرد .در مورد جنگ ھم لنين سياست شکست طلبی يا تبديل جنگ به جنگ داخلی
را داشت .اما اين موضع در ميان بلشويک ھا مطلقا دست باال را نداشت.
گرچه بلشويک ھا ھمگی يک دست جنگ را محکوم می کردند ،اما در بلشويک ھا ھم موضع پاسيفيستی محکوم کردن جنگ غالب بود .در
نتيجه در سياست عملی بلشويک ھا جنگ محکوم ميشد اما ،بعکس موضع لنين ،انقالب ،سرنگونی تزار و دولت تزاری به مساله ختم جنگ
گرده زده نميشد .انقالب و سرنگونی تزار و اصالحات دمکراتيک کماکان مستقل از جنگ و روی پای خود مطرح ميشدند و عمال به
اوضاع روز و مسائل محوری جامعه گره زده نميشدند .تبليغات کلی ،نا مشخص و علی العموم بود و مطلقا به خال نميزد .برای مثال ،قبل
از تحرکات آخر فوريه که تزار و دولت تزاری طی آن سرنگون ميشوند ،کميته محلی حزب بلشويک در پتروگراد ،که شامل شلياپنيکوف ،
زالوتسکی و مولوتوف ،از اعضای کميته مرکزی حزب بلشويک ،بود تنھا يک اعالميه صادر کرد که طی آن از کارگران و سربازان
انقالبی و مردم انقالبی دعوت کرده بود که دولت دمکراتيک ايجاد کنند و دولت تزار را سرنگون کنند .موضع کالسيک ،استراتژيک و
اصولی ھميشگی حزب بلشويک .انگار اين اطالعيه از سر ناچاری از روی اعالميه ھای سال ھای قبل کپی شده بود.
اما وقتی که تزاريسم خودش سقوط ميکند ،آزادی بيان و تشکل متحقق شد و مساله سياست پرولتری يا سياست انقالبی در مقابل اين دولت
جديد به جلو صحنه رانده شد و عمال مساله جنگ به محور اصلی سياست در جامعه تبديل گرديد ،بلشويک ھا ،در مقابل ھمه نقطه ضعف
ھای افق و ديدگاه سنتی خود ،چه در مورد انقالب دمکراتيک و رابطه آن با انقالب سوسياليستی و چه در مورد مساله جنگ ،در مقابل آنچه
که لنينيسم را از بلشويسم تفکيک ميکرد ،به زانو در آمدند .و عمال به موضع انفعالی منشويک ھای چپ گرويدند .بعد از انقالب فوريه تا
بازگشت لنين به روسيه ،و حتی تا مدت نسبتا طوالنی بعد از آن ،بلشويسم مطلقا از منشويسم چپ قابل تفکيک نيست.
مردم جنگ را نمی خواستند ،نظم و آرامش به معنی قديم را نمی خواستند ،دھقانان زمين می خواستند ،توده عظيم کارگر و زحمتکش
شھری ميخواستند صف نان ،احتکار و سفته بازی ،که در ابعاد وسيعی رواج پيدا کرده بود ،خاتمه پيدا کند .اين واقعيت ھا دولت  ،کل
منشويسم چپ" ،اس آر" ھای چپ و بلشويک ھا را فلج ميکند.
در نتيجه اين وضع دو پديده جالب شکل ميگيرد.
اول اينکه مردم نتنھا پاسخی به تصميمات دولت نميداند بلکه عليه آنھا مقاومت و اعتراض ميکردند .در چنين اوضاعی عليرغم اين که
شوراھا ،بخصوص از باال ،نمی خواستند کاری بکنند و اصوال چشم اندازی برای دخالت در سياست روز را نداشتند ،تنھا مرجعی بود که
مردم به آن مراجعه می کردند و عمال از طريق شوراھا امورشان را حل و فصل می کردند .تنھا نھادی که به دولت مراجعه می کرد کميته
اجرايی شوراھا بود! اما ھمين کميته ھم به تدريج دور زده ميشد .از پائين شوراھای و تشکل ھای کارگری و سربازان ناچار به تصميم
گيری ھای موردی و عمال بدون دورنما بودند.
دوم ،انقالب فوريه و تحقق آزادی ھای سياسی موج عظيم استقبال از ادبيات انقالبی را به راه می اندازد که در فضای گيجی کامل سياسی
احزاب به شدت وسيع تر ميشود .نشريه پراودا ،نشريه بلشويک ھا ،شماره دوم خود را در آستانه انقالب فوريه با تيراژ صدھزار نسخه
منتشر ميکند که در کمتر از چند ساعت ھمه به فروش می رسد .اولين شماره پراودا روز  ۵مارس  ،١٩١٧بصورت مجانی ،منتشر می
شود.
جامعه را فضايی در بر ميگيرد که ھمه می خواھند بدانند ،ھمه می خواھند بخوانند ،و ھمه می خواھند بفھمند دنيا چه خبر است ،احزاب چه
می گويند و چگونه می شود که از آن وضعيت نجات پيدا کرد .اشتياق عظيم توده ای به فھميدن ،دانستن و دخالت آگاھانه در سياست ،که
بخش جدائی ناپذير ھر انقالب توده ای است ،کل جامعه را فرا ميگيرد .اذعان به اين فضا را در ھمه تاريخ نگاری ھای اين دوره از چپ تا
راست را ميتوان ديد.
تعداد نشريات ،کتب و جزواتی که منتشر ميشوند نجومی است .برای اينکه مقياسی بدست داده باشم به اين واقعيت اشاره ميکنم که صرف
نظر از نشريات ،جزوات و کتاب ھائی که سراسری چاپ ميشوند حجم عظيمی از ادبيات محلی توليد ميشوند .ھمه جا شورا ھست ،احزاب
در ھمه شوراھا فعال ھستند و ھر کدام از اين احزاب در اين شوراھا ،عالوه بر اعالميه ھا و اطالعيه ھای سراسری و محلی ،بطور منظم
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چندين نشريه ،جزوه و کتاب منتشر ميکنند .ھيچ کدام از اين ادبيات مجانی نيست و ھمه آنھا به سرعت به فروش می رسد .توده وسيع ،به
لحاظ اقتصادی فالکت زده ،در پرداختن پول برای اين نشريات ،کتب و جزوه ھا از خود ترديد نشان نميدھد.
با سقوط تزاريسم ھمه احزاب به سرعت شروع به سازماندھی تشکيالت ھای خود در سطوح مختلف ميکنند .بلشويک ھا ھم ،که اينجا مورد
توجه ما قرار دارند ،شروع به اين کار ميکنند و به سرعت رشد ميکنند .کميته ھای تشکيالتی ناگھان در ابعاد زيادی شروع به جلب نيرو
ميکنند که در غياب يک رھبری منسجم ،منجر به اغتشاش بيشتر در صفوف حزب بلشويک ميشود.
به طور واقعی حزب بلشويک در انقالب فوريه سازمان موجودی ندارد .پليس تقريبا کل سازمان اين حزب را از ھم پاشانده است و رھبری
آن اساسا در خارج و يا در تبعيد ،در سيبری ،است .بعد از انقالب فوريه سازمان ھای محلی حزب بلشويک به صورت خود جوش شکل
ميگيرند و با مرکز يا با سازمان ھای ديگر اين حزب رابطه زيادی ندارند .فضای عمومی در اين تشکيالت ھا ،در نتيجه اختالط عمومی
خط حزب قبل از انقالب اساسا منشويکی و يا بی خطی سياسی است .در اين دوره حتی وقتی مولوتوف اطالعيه ای صادر می کند که در آن
به طور ضمنی دولت موقت مورد حمله قرار گرفته است ،نه شوراھا و نه تشکيالت ھای بلشويکی ،که تازه ايجاد شده اند ،آن را پخش نمی
کنند.
به ھر حال ،روز سيزده مارس سه نفر از اعضای اصلی کميته مرکزی حزب بلشويک ،کامنوف  ،استالين و مرانوف ،از تبعيد بر می
گردند و کنترل حزب را در دست می گيرند .با اين کنترل حزب و نشريه پراودا بيش از پيش به راست و به موضع منشويک ھای چپ می
چرخد.
استالين در اولين مقاله خود ،در چھارده مارس ،از کارگران و شوراھا می خواھد که دور شوراھا جمع شوند؛ منتھی يک کلمه در مورد
رابطه شوراھا با دولت موقت حرف نمی زند .در شماره بعد کامنوف در سرمقاله نشريه سياست رسمی و مصوب بلشويک ھا ،يعنی
سياست شکست طلبی که زير فشار لنين در خارج کشور به تصويب رسيده است ،را مورد نقد قرار ميدھد و مينويسد" :وقتی که ارتش با
ارتش روبرو است ابلھانه ترين سياست اين است که به يکی از اين دو تکليف کنيم که سالح خود را زمين بگذارد و به خانه برود  ،اين
سياست صلح نيست بلکه سياست بردگی است .خلق آزاد آن را با اشمئزاز رد ميکند .خلق آزاد گلوله را با گلوله و توپ را با توپ جواب
می دھد".
اين سياست رسمی پرودا نه تنھا رسما جنگ طلبانه است ،بلکه علنا با سياست مصوب حزب در تضاد است .سرمقاله پراودا آنقدر تند و
زننده است که بعد از چاپ کارگران چاپخانه حاضر به توزيع آن نميشوند و کميته مرکزی مجبور ميشود که در جلسه اضطراری خود
کامنوف را مجبور به عقب نشينی کند .در اين جلسه استالين سکوت می کند و در بحث دخالت نميکند.
به ھر حال بعد از اين واقعه پراودا گرچه ،الاقل رسمأ ،از سياست جنگ طلبانه دفاع نمی کند ،اما سياست تبديل جنگ به جنگ داخلی و
سرنگونی دولت را نيز ندارد .اين موضع وسط در عمل حزب بلشويک و نشريه پرودا را ،در سطح رسمی ،بيشتر به موضع انفعالی و بی
خطی سوق ميدھد.
در اين دوره تصوير عمومی حزب بلشويک و رھبری آن از رابطه طبقه کارگر و حزب بلشويک با قدرت سياسی ،جايگاه انقالب
دمکراتيک برای طبقه کارگر و نقش شوراھا مطلقا ربطی به ديدگاه ھميشگی و تئوريک مارکس و لنين در باره انقالب دمکراتيک ،به
عنوان تخته پرش طبقه کارگر به انقالب سوسياليستی ندارد .از منظر حزب بلشويک انقالب دمکراتيک ،علی رغم ناپيگيری بورژوازی،
انجام شده است و از اين به بعد وظيفه طبقه کارگر فشار بر دولت بورژوائی برای تحقق مطالبات ھای طبقه کارگر است .يک ديدگاه کامال
منشويکی.
در اين متن است است که وقتی کنفرانس شوراھای منطقه مسکو تشکيل ميشود ،فراکسيون بلشويک ھا در اين کنفرانس به قطعنامه
پيشنھادی منشويک ھا و "اس آر" ھا رای مثبت ميدھد .بعد از اين ھم در کنفرانس سراسری شوراھا ،مرکب از نمايندگان  ٨٢شورا ،که در
اواخر مارس و اوائل آوريل تشکيل ميشود ،بلشويک ھا به قطعنامه پيشنھادی در مورد قدرت سياسی ،که توسط "دان" ،از منشويک ھای
رسمی ،تھيه شده است رای مثبت ميدھند.
کنفرانس بلشويک ھا ھم تقريبا ھمزمان برگزار ميشود .در اين کنفرانس تزھای استالين تصويب ميشود .اھم اين تزھا اين است:
"قدرت ميان دو سازمان تقسيم شده است .که ھيچکدام از آن دو قدرت مطلق ندارند  ...وظايف موجود تقسيم شده اند .شورا ابتکار
عمل در دگرگونی انقالبی را برعھده دارد ... ،و حکومت موقت وظيفه تثبيت فتوحات مردم انقالبی را برعھده دارد".
"پشتيبانی از دولت موقت فقط تا آنجا که دولت موقت در راه ارضای طبقه کارگر و دھقانان انقالبی گام بر ميدارد".
"ھمکاری با منشويک ھای طرفدار خط زيمروالد ،که مخالف شرکت در جنگ و دفاع ملی ھستند "
اين تزھا با خط منشويک ھا ھيچ تفاوتی ندارد .مساله قدرت سياسی و شکست طلبی مسکوت است .مطابق اين تزھا انقالب دمکراتيک است
و کارگران نيروی فشار بر بورژوازی .اين در واقع خط واقعی بلشويسم بود .حزب منضبط برای انجام انقالب دمکراتيک و انقالبى .تز
ھای استالين نه رسالتی برای بدست گرفتن قدرت سياسی توسط طبقه کارگر و انجام انقالب سوسياليستی قائل است و نه در مورد جنگ ،که
به اصلی ترين مساله جامعه تبديل شده است ،خط روشنی دارد.

24

سخنرانی دوم

انقالب روسيه  ١٩١٧تا ١٩٢٧

طبيعی است که وقتی ديدگاه ھا و خودآگاھی بلشويک ھا منشويکی است تمايل به وحدت با منشويک ھا ھم در ميان بلشويک ھا ،بخصوص
در سطح رھبری ،باال ميگيرد و تماس و تالش برای تحقق اين وحدت شروع ميشود.
در اين راستا
تسرتـلی ،از منشويک ھای قديمی و برجسته ،پيشنھاد کنفرانس وحدت ميان منشويک ھا و بلشويک ھا را ميدھد .اين پيشنھاد
ِِ
بشدت مورد حمايت استالين قرار ميگيرد .کنفرانس در اول آوريل برگزار ميگردد.

باز گشت لنين به روسيه و تزھای آوريل
لنين روز سوم آوريل به روسيه بر می گردد و در ايستگاه قطار مورد استقبال رسمی قرار ميگيرد .کميته پتروگراد ،کميته مرکزی حزب و
مسئولين پراودا در واگن قطار از او استقبال ميکنند .لنين ھمان جا در قطار به کامنوف ميگويد "اين ھا چيست که مينويسيد؟ کلی فحشتان
داديم!"
در پاويون سلطنتی ايستگاه ،چخيدزه رئيس شورای پتروگراد از لنين استقبال ميکند .چخيدزه ميگويد":اميدوارم که صفوف دمکراسی در
دفاع از انقالب متحد تر شود".
لنين در ايستگاه سخنرانی ميکند و گفته ھای خود را چنين خاتمه ميدھد
"ھمين روزھا ،امروز و فردا ،امپرياليسم اروپائی در ھم خواھد شکست .انقالب روسيه که بدست شما انجام گرفته است ،اين
شکست را آغاز کرده است و دوران تازه ای را بنا نھاده است.
درود بر انقالب سوسياليستی در سراسر جھان!"
بعالوه لنين در بيرون ايستگاه قطار روی زره پوشی ميرود و برای توده عظيمی از کارگران که به استقبال او آمده اند سخنرانی ميکند.
لنين ،در بازگشت خود به روسيه ،با حزب بلشويکی روبرو ميشود که کامال به منشويسم چرخيده است و به ناچار روز  ۴آوريل در کاخ
توريد ،محل شوراھا ،در جلسه مشترک بلشويک ھا و منشويک ھا برای وحدت دو حزب ،شرکت ميکند.
لنين در اين جلسه سخنرانی ميکند و نوشته ای را از رو ميخواند که بعدا تحت عنوان "درباره وظايف پرولتاريا در انقالب کنونی" منتشر و
به نام تزھای آوريل مشھور ميشود .به بعضی از اين تزھا ،که کامال با ديدگاه ھای تا کنونی لنين و ديدگاه ھای مارکس انطباق دارد ،خواھم
پرداخت ،اما اين سخنرانی با عکس العمل کل جلسه" ،ھو کردن" لنين از جانب تقريبا منشويک ھا و بلشويک ھا روبرو ميشود.
بوگدانوف به ميان حرف ھای لنين ميدود و فرياد ميکشد اينھا "ھذيان ديوانه وار" اند .گولدبرگ ،يکی از بلشويک ھا ،اعالم ميکند که "لنين
خود را برای تخت سلطنت يکی از کشورھای اروپايی آماده کرده است .تخت سلطنت باکونين" .استکلوف ،سردبير نشريه ايزوستيا ،حرف
ھای لنين را مشتی مجرد بافی ميخواند .به ھر حال اکثريت جلسه لنين را مورد حمله قرار ميدھند و تنھا اقليت کوچکی از بلشويک ھا ،در
محظور ،سکوت ميکنند .تنھا کسی که در اين کنفرانس از تزھای لنين دفاع ميکند الکساندرا کولونتای است که اخيرا از صف منشويک ھا
به بلشويک ھا پيوسته است .لنين ،بعد از سخنرانی خود ،بدون اينکه به کسی پاسخ دھد ،جلسه را ترک ميکند.
تزھای آوريل در  ٧آوريل در نشريه پردوا چاپ ميشود .اين تز ھا زوايای مختلف اوضاع سياسی روسيه و وظايف پرولتاريای انقالب را
ميپوشاند .توصيه ميکنم که کل اين تز ھا بعالوه مقاله "درباره قدرت دوگانه" ،که در ھمان زمان نوشته شده است ،را حتما بخوانيد .اينجا
تنھا مجال پرداختن به بعضی از اين تزھا را دارم.
تز اول تکليف برخورد به جنگ بعد از انقالب فوريه را روشن ميکند .در اين تز لنين ميگويد:
" در موضع ما نسبت به جنگ ،که تحت حکومت ]موقت[ جديد لووف و شرکاء بدون ترديد ،به دليل خصلت سرمايه دارانه اين
حکومت ،از طرف روسيه يک جنگ غارت گرانه و امپرياليستی است ،کوچکترين گذشت نسبت به "دفاع انقالبی" جايز نيست.
پرولتاريای به لحاظ طبقاتی آگاه تنھا ميتواند به آن جنگ انقالبی ای ،که واقعا ً دفاع طلبی انقالبی را توجيه ميکند ،رضايت دھد که:
الف – قدرت سياسی به پرولتاريا و فقيرترين دھقانان متحد پرولتاريا منتقل شود
ب – ھرگونه الحاق طلبی ،نه در حرف بلکه در عمل ،مردود اعالم شود
ج – با ھمه منافع بورژوازی در عمل قطع رابطه شود.
با توجه به صداقت بخش ھای وسيع توده مردم که به دفاع انقالب عقيده دارند و جنگ را به عنوان يک ضرورت قبول کرده اند ،و
نه به عنوان ابزار کشور گشايی؛ و با توجه به اين حقيقت که آنھا توسط بورژوازی فريب خورده اند ،ضروری است که به تفصيل
کامل ،با پيگيری و شکيبايی اشتباه آنان توضيح داده شود ،رابطه جدائی ناپذير ميان سرمايه و جنگ توضيح داده شود ،و به آنان
اثبات شود که بدون سرنگونی سرمايه خاتمه جنگ و صلح واقعا ً دمکراتيک ،صلحی بدون خشونت ،غير ممکن است".

25

سخنرانی دوم

انقالب روسيه  ١٩١٧تا ١٩٢٧

به عبارت ديگر لنين اعالم ميکند که تا وقتی قدرت در دست بورژوازی است و منافع بورژوازی به جنگ امپرياليستی گره خورده است،
ھيچ بحثی در مورد شرکت در جنگ يا حمايت از آن تحت عناوينی مانند دفاع طلبی انقالبی جايز نيست .لنين در اين چند سطر اعالم ميکند
که پرولتاريای به لحاظ طبقاتی آگاه روسيه تنھا وقتی در جنگ شرکت ميکند که قدرت را بدست گرفته باشد و با کل سيستم و منافع
بورژوازی قطع رابطه کرده باشد .لنين ھيچ احساس مشترکی نسبت به جنگ ،ميھن ،و ناسيوناليسم با منشويک ھا و بلشويک ھا ،که به
موضع ناسيوناليستی منشويک ھا غلطيده اند ،ندارد .موضع لنين يک مواضع تماما پرولتری و از نظر تئوريک مارکسيستی است .بعالوه
لنين تنھا به اعالم موضع در اين مورد بسنده نميکند .با به رسميت شناختن احساسات توده ھا در مورد جنگ از ضرورت کار صبورانه و
پيگير برای اقناع توده ھا به حقانيت موضع مارکسيستی و پرولتری حرف ميزند.
تز دوم لنين به مساله قدرت سياسی و جايگاه انقالب دمکراتيک برميگردد .در اين تز لنين ميگويد:
" جنبه ويژه شرايط فعلی در روسيه اين است که کشور در حال عبور از اولين مرحله انقالب که قدرت ،به دليل آگاھی طبقاتی و
تشکل ناکافی پرولتاريا ،بدست بورژوازی افتاد ،به دومين مرحله آن است که بايد قدرت را بدست پرولتاريا و فقيرترين بخش
دھقانان منتقل کند.
اين انتقال از يک طرف با وجود حداکثر حقوق به رسميت شناخته شده )روسيه اکنون آزاد ترين کشورھای متخاصم است( ،از
طرف ديگر با فقدان خشونت عليه توده ھا ،و باالخره با اعتماد غير منطقی آنان به حکومت سرمايه داران ،اين بدترين دشمنان
صلح و سوسياليسم ،مشخص ميشود.
اين شرايط ويژه از ما قابليت انطباق با شرايط خاص کار حزبی در ميان توده ی از نظر وسعت بيسابقه پرولتاريا که تازه چشم به
زندگی سياسی باز کرده اند ،را طلب ميکند".
لنين اينجا مجددا درک و برداشت مارکسيستی خود از بحث مرحله انقالب را توضيح ميدھد .مشخصات مثبت و منفی دوران کنونی و
شرايطی که پروسه انتقال قدرت به پرولتاريا در آن انجام ميشود را به رسميت ميشناسد .لنين انقالبی و در عين حال واقع بين است .لنين مثل
ھميشه راه تغيير واقعيت و نه تسليم به آن را در مقابل قرار ميدھد.
لنين اينجا ھم در مقابل برداشت منشويکی ،منشويک ھا و بلشويک ھا از انقالب دمکراتيک و تسليم به نا آگاھی و عدم آمادگی پرولتاريا و
رضايت به حکومت بورژوازی ضرورت عبور از اين مرحله و راه و مولفه ھای تغييرات الزم برای اين عبور را نشان ميدھد .بار ديگر
اعالم ميکند برای پرولتاريا انقالب دمکراتيک تخته پرش به انقالب سوسياليستی است که بايد فورا انجام شود .می گويد که انقالب ادامه
دارد و انقالب مداوم است .قرار نيست که اينجا متوقف شويم و يک دوره تاريخی تکامل اقتصادی و اجتماعی را طی کنيم .کليد عبور به
مرحله بعدی انقالب آگاھی و تشکل پرولتاريا است .لنين اوضاع کنونی روسيه را ناشی از عدم آگاھی و تشکل پرولتاريا قبل از انقالب
فوريه اعالم ميکند .لنين اينجا به ما و به پرولتاريا ايران ضرورت آمادگی و تشکل قبل از انقالب ،و نه منتظر انقالب ماندن ،را گوش زد
ميکند.
گفتم لنين در عين حال واقع بين است ،آوانتوريست و ماجراجو نيست .ميداند بدون وجود توده وسيع پرولتاريای آگاه ،تصور تصرف قدرت
سياسی ماجراجويی است و از ھمين رو راه فائق آمدن بر اين مانع را کار صبورانه ،پيگير برای آگاھی و تشکل پرولتاريا اعالم ميکند ،نه
کودتا .اين واقعيت را به رسميت ميشناسد که دولتی بر سر کار است که توده ھا و شوراھا قدرت را تحويل آن داده و به آن اعتماد دارند.
اين دولتی است که پرولتاريا بايد آن را سرنگون کند .فائق آمدن بر اين تناقض نه مستلزم زانو زدن در مقابل آن است ،نه تسليم به آن ،نه
مستلزم ماجراجويی است و نه صرف کار روشنگرانه و فکری .فائق آمدن بر اين اوضاع و تغيير آن به نفع انقالب پرولتری نيازمند يک
فعاليت ھدفمند ،فشرده و ھمه جانبه حزبی برای جلب و سازماندھی پرولتاريا است .فعاليتی که لنين نمونه آن را در فاصله فوريه تا اکتبر با
ھمه پيچيدگی ھايش ،که گاه متناقض به نظر ميرسند ،نشان ميدھد .ريسمانی که کل اين فعاليت ھا را به ھم وصل ميکند کل متد لنينی يا
لنينيسم در امر انقالب پرولتری است.
تز سوم به رابطه تاکتيکی تر پرولتاريا با دولت موقت معطوف است .لنين مينويسد:
"عدم حمايت از حکومت موقت؛ کذب کامل وعده ھای آن ،بويژه در مورد رد الحاق طلبی ،بايد روشن شود .بجای "مطالبه" اينکه
اين حکومت ،که حکومت سرمايه داران است ،از امپرياليست بودن خود دست بکشد؛ يعنی بجای اين عمل ناپذيرفتنی که موجب
اشاعه تصورات خام ميشود ،ماھيت حکومت افشا گردد".
لنين اينجا ھم جدائی کامل خود از ايده بورژوا يا سرمايه داری خوب و بد را نشان ميدھد .صرف بورژوا بودن اين حکومت و اين واقعيت
که در عصر امپرياليسم منفعت بورژوازی در ھمه سطوح در قالب سرمايه مالی در ھم ادغام شده است ،ضرورت سرنگونی آن توسط
پرولتاريا را پيش رو ميگذارد .رسالت يک رھبر يا متفکر مارکسيست نشان دادن راه واقعی و عملی برای اين سرنگونی است و نه توھم
پراکنی نسبت به ماھيت دولت سرمايه داری.
تز چھارم به دو واقعيت اشاره ميکند ،اول اين واقعيت را به رسميت ميشناسد که خط لنين ،در اين مقطع ،اقليت ضعيفی است و دوم بر
ضرورت بسط حکومت شورائی )دولت از نوع کمون( ،در مقابل حکومت پارلمانی ،تاکيد ميکند .لنين در اين تز ميگويد:
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"به رسميت شناختن اين واقعيت که در اکثر شوراھای نمايندگان کارگران حزب ما در اقليت ،آنھم يک اقليت ضعيف است[ .اقليتی]
در مقابل يک بلوک از تمام عناصر اپورتونيست خرده بورژوا ،از سوسياليست ھای پوپوليست و "اس آر"ھا تا کميته تشکيالتی
)چخيدزه ،تسره تلی و غيره( و استوکلوف و غيره و غيره که به نفوذ بورژوازی تن در داده اند و آن را در بين پرولتاريا بسط
ميدھند.
توده ھا بايد متوجه شوند که شوراھای نمايندگان کارگران تنھا شکل ممکن حکومت انقالبی است؛ و از اين رو وظيفه ما ،مادام که
اين حکومت به نفوذ بورژوازی تن در ميدھد ،اين است که اشتباھات تاکتيکی آنھا را با شکيبائی ،سيستماتيک و پيگيرانه به توده ھا
توضيح دھيم .توضيحی که بطور ويژه با نيازھای عملی توده ھا تطبيق داده شده است.
مادام که ما در اقليت ھستيم کار انتقاد و توضيح اشتباھات را ادامه ميدھيم .در عين حال لزوم انتقال قدرت بدست شوراھای
نمايندگان کارگران را تبليغ ميکنيم .تا توده ھا به کمک تجربه ی خود از قيد اشتباھات خويش برھند".
اينجا باز ھم لنين انقالبی ،واقع بين و صبور را ميبينيم که تمام توجه اش را به ضرورت اقناع شورای نمايندگان کارگران ،به عنوان پيش
لنين متکی به حمايت
لنين غير آوانتوريست و ِ
لنين معطوف به قدرت سياسیِ ،
شرط دست بردن به قدرت ،معطوف کرده است .اينجا ھم ِ
اکثريت شوراھای نمايندگان کارگران را تواما کنار ھم داريم.
اين لنين است که در ھمان زمان در مقابل دو گرايش سنگر ميبندد .اول تسليم به بورژوازی و دوم تسليم به ماجراجوئی و آوانتوريسم
عناصری که خواھان عمل فوری عليه دولت موقت ھستند .لنين چشم به انقالب سوسياليستی دوخته است و تئوری آن را ھم دارد .لنين ھيچ
توھمی نسبت به ماھيت دولت موقت ندارد ،اما ميداند که توده کارگر ،بويژه شوراھای نمايندگان کارگران توھم دارند .در نتيجه وظيفه
اصلی را اين ميداند که کارگران را ،بر متن تجربه شان در اين دوره ،از قيد اين توھم برھانند تا تنھا سد ،در مقابل انقالب سوسياليستی ،از
پيش پا بر داشته شود.
در بحث ھای قبلی اشاره کردم که از نظر لنين شرط گذار به انقالب سوسياليستی فائق آمدن بر عنصر ذھنی ،يعنی اقناع توده کارگر است.
ھمين .لنين ،در بحث "دو تاکتيک سوسيال دمکراسی" ،در سال  ،١٩٠۵و در تزھای آوريل  ١٩١٧در اين ديدگاه خود پيگير است .به
عکس تصور تروتسکی و تروتسکيست ھا ،تناقضی ميان لنين  ١٩٠۵و لنين  ١٩١٧وجود ندارد .لنين در ھر دو مقطع قائل به ھيچ فاصله
تاريخی ،اقتصادی و زمانی ميان انقالب دمکراتيک و سوسياليستی نيست .از نظر لنين تنھا شاخص عبور از يک مرحله به مرحله ديگر ،از
يک انقالب به انقالب ديگر درجه موفقيت در آمادگی ذھنی طبقه کارگر است.
بعالوه در اين تزھا لنين از ضرورت تغيير برنامه حزب دفاع ميکند.
به بحث روند اوضاع برگرديم.
لنين ھمان روز در جلسه کميته پتروگراد حزب بلشويک شرکت ميکند و تزھای خود را به بحث ميگذارد .تزھای لنين در اين جلسه با ١٣
رای مخالف و  ٢رای ممتنع رد ميشود.
ھمان روز ،چھارم آوريل ،لنين در کنفرانس حزب حضور پيدا می کند و در ميان بھت حاضرينی که لنين تا تاکنون از نزديک نديده اند،،
دوباره بحث ھايش را مفصل توضيح می دھد .لنين در سخنرانی اش از کنفرانس می پرسد" :چرا شما قدرت را تصرف نکرديد ؟"
استکلوف ،جواب می دھد که
"بخاطر اين که انقالب ماھيت بورژوائی دارد و فعال مرحله انقالب دمکراتيک است .بعالوه مسئله جنگ ھست .در نتيجه پرولتاريا
نمی توانست قدرت را تصرف کند".
لنين در جواب می گويد:
"چه اراجيفی! دليلش اين است که طبقه کارگر ھنوز کامال به آگاھی نرسيده و ھنوز تشکل کامل نيافته است ... .نيروی واقعی در
چنگ طبقه کارگر بود ،اما بورژوازی آگاھی و آمادگی بيشتری داشت .اين است آن حقيقت تلخ .اما الزم است که به اين نکته
صريحا اذعان کنيم و رک و راست به مردم بگوئيم که ما به علت نداشتن سازمان و آگاھی قدرت را تصرف نکرديم"
به ھر حال کشمکش در درون حزب ادامه پيدا می کند .کنفرانس حزبی پتروگراد تشکيل می شود و باالخره در اين کنفرانس برای اولين
بار تزھای لنين در مقابل تزھای کامنوف رأی می آورد و گردش به چپ در حزب بلشويک وسيعا شروع می شود و تغيير خط حزب عمال
ابعاد سراسری پيدا می کند.
کنفرانس سراسری بعدی حزب در  ٢۴تا  ٢٩آوريل از صد و پنجاه نماينده تشکيل می شود که  ١٤٩نفر از آنان  ٧٩ھزار عضو را
نمايندگی ميکنند که  ١۵ھزار نفر از اين اعضا ،اعضای حزب در پترگراد بودند .کنفرانس در انتخابات ھيئت رئيسه به ھيچ کدام از
اعضای جناح رھبری تاکنونی ،يعنی استالين و کامنوف ،رای نميدھد.
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به موازات کشمکش ھای درونی حزب بلشويک ،جامعه ھم دستخوش تحوالت عظيمی است .بورژوازی ،در قلب دولت موقت ،فشار خود
را برای برقراری نظم و ادامه جنگ تشديد ميکند .کمبود مھمات در جبھه ھا ،قحطی و مرگ و مير ناشی از گرسنگی در ميان سربازان
دولت موقت را ناچار به تقاضای کمک از دولت ھای متحد روسيه در جنگ ،يعنی فرانسه و انگليس ميکند .دول متحد روسيه در جنگ
)موسوم به اتانت( ،کمک را مشروط به روشن شدن سياست رسمی روسيه نسبت به جنگ ميکنند.
در پاسخ به شرط دول اتانت ،به ابتکار منشويک ھا ،حکومت موقت اعالم ميکند که جنگ برای روسيه صرفا جنبه دفاعی دارد .ھدف
روسيه آزاد نه سلطه يافتن بر خلق ھای ديگر است و نه محروم کردن خلق ھا از ميراث ملی آنان ،و نه تصرف سرزمين ھای بيگانه به
ضرب زور ،اما روسيه در ھر حال تعھدات خود در مقابل متفقين خود رعايت ميکند.
فرانسه اين پاسخ را مبھم ميداند و ميخواھد که روسيه موضع خود را روشن تر کند .انگلستان طرفدار آن است که اجازه داده شود که اين
ابھام توسط نماينگان سوسياليست فرانسوی و انگليسی که به روسيه رفته اند ،در ارتباط با ھمکاران روسی شان ،روشن شود.
ميلوکوف ،وزير خارجه مشروطه خواه دولت موقت ،ياداشت دومی تھيه ميکند که طی آن اعالم ميکند که "انقالب فوريه نقش روسيه را در
جبھه متفقين کم رنگ نميکند و بعکس روسيه طرفدار پيروزی قاطع در جنگ است .بايد تضمين کرد که جنگ دوباره روی نخواھد داد".
عبارت "جنگ دوباره روی نخواھد داد" فرمول کالسيک ھميشگی است که منظور آن گرفتن آنچنان غرامت و الحاق آن چنان ابعادی از
زمين از آلمان و عثمانی است که به راه انداختن جنگ ديگر برای آنان را ناممکن کند .به عبارت ديگر سياست روسيه کماکان بر گرفتن
غرامت ،و تصرف زمين و غيره متکی است .در اين رابطه روز  ١٧آوريل ميلوکوف تظاھراتی از معلولين جنگ ،با شعار "جنگ تا
آخر" ،را در پتروگراد سازمان ميدھد.
اين اعالم رسمی سياست جنگی توسط دولت موقت از يک طرف منشويک ھا و اس آر ھا را در موقعيت ضعيف و تدافعی قرار ميدھد و
فضای کنفرانس بلشويک ھا را بيشتر به نفع لنين تغيير ميدھد و از طرف ديگر موج اعتراضی وسيعی را در جامعه به وجود می آورد.
به ھر صورت ،در کنفرانس حزب بلشويک ،زينوويف و استالين از بحث لنين دفاع ميکنند ،استالين در چند کلمه ،و زينوويف ،که ھمراه
لنين به روسيه برگشته است ،به تفصيل از تزھای لنين دفاع ميکند.
در کنفرانس تزھای کلی ای درمورد جنگ و دولت موقت و ضرورت شعار "ھمه قدرت به شوراھا" به تصويب ميرسد .اما با توجه به
اينکه در کنفرانس در مورد ضرورت گذار به انقالب سوسياليستی مخالف وجود دارد ،مصوبات کنفرانس در اين مورد ناروشن و مخرج
مشترکی است.
کنفرانس وعده ميدھد که خورشيد انقالب سوسياليستی بزودی طلوع خواھد کرد .اما کی و از کجا؟ روشن نيست .مصوبه بيشتر کپی ديدگاه
سنتی حاکم در احزاب سوسيال دمکرات اروپای غربی است تا خط روشن لنين .ريکوف در ھمان کنفرانس نسبت به وعده انقالب
سوسياليستی ھشدار ميدھد و ميگويد:
"خورشيد انقالب سوسياليستی از کجا طلوع ميکند؟ من گمان ميکنم که با ھمه شرايط موجود ،با سطح زندگی ما ،دست زدن به
انقالب سوسياليستی کار ما نيست .برای اين کار ما نيروی الزم و شرايط عينی را در اختيار نداريم".
بعالوه کنفرانس انتخاب احاله تعيين تکليف نظام به مجلس موسسان ،که تاکنون جزو برنامه حزب بلشويک بوده است ،يا به کنگره شوراھا،
که فی الحال ايجاد شده است ،را عمال مسکوت ميگذارد .در واقع ھر دو را خواستار ميشود .جناح مخالف سرسخت لنين ،يعنی جناح کامنف
در اين کنفرانس تنھا  ٧رای پابرجا دارد.
در اين کنفرانس زينوويف پيشنھاد شرکت در کنگره زيمروالد ،که قرار است در استکھلم برگزار شود ،را مطرح ميکند .لنين مخالف است.
او طرفدار تشکيل انترناسيونال جديد و کندن از زيمروالديست ھای پاسيفيست است .اما با توجه به تمايل عمومی کنفرانس به موضع
پاسيفيستی ،لنين سعی ميکند ھدف شرکت در کنگره زيمروالد را به کسب اطالعات محدود کند .اما موفق نميشود .کنفرانس با يک رای
مخالف ،رای لنين ،به قرار زينوويف رای ميدھد و اين قرار به تصويب ميرسد.
با ھمه نا روشنی ھائی که در مصوبات کنفرانس ھست ،اين کنفرانس به درجه زيادی حزب بلشويک را از بی خطی تاکنونی در می آورد.
حزب بلشويک بعد از اين کنفرانس به خط تعرضی ای در سياست روسيه ميافتد.
به ھر حال جامعه وارد يک دوره انقالبی ميشود که در آن جنگ ،فالکت و زمين محور ھمه چيز است .يک دوره واقعا انقالبی که دولت نه
ميتواند اعتراضات را سرکوب کند ،نه مردم ميتوانند دولت را سرنگون کنند .توصيه می کنم کتاب ھايی که وقايع نگاری آن دوره ھستند،
مانند کتاب تروتسکی يا کتاب جان ريد ) ده روزی که جھان را لرزاند ( را حتمأ مطالعه کنيد .دوره ای است باور نکردنی .کابينه ھای
دولت مرتب سقوط می کند ،ھر کابينه تاکتيک ھای جديدی را می زند ،که ھمه در خدمت بسيج مردم برای جنگ است.
در حالی که بخش وسيعی از مردم نان برای خوردن ندارند  ،سرباز ھا در جبھه از گرسنگی می ميرند و شيرازه جامعه از ھم پاشيده است،
زندگی عادی برای بخش بااليی جامعه در شھرھا ادامه دارد .مجالس رقص  ،کنسرت ھای کالسيک و کالسھای زبان فرانسه و آواز
خوانی بخصوص برای خانم ھای طبقه باال به شدت رواج دارد .يک بخش از جامعه در رفاه زندگی می کند و اين بخش از جامعه می
خواھد که نظم را برقرار کند.
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جالب است که بدانيد اين واقعيت که دولت )چه دولت موقت و شوراھا( و احزاب سياسی نمی تواند جامعه را کنترل کنند ،نمی توانند مردم
را دوباره به خانه بفرستند و يا مردم را پشت سياست ھای خود بسيج کنند ،در ميان طبقه بورژوا دو خط يا تمايل را شکل ميدھد.
يک خط ناگھان از طرفداری از سينه چاک دادن برای پيروزی در جنگ سر از شکست طلبی در می آورد! اين خط معتقد است که فقط
دولت آلمان است که ميتواند اين اوضاع را خاتمه دھد .می گويند اگر شکست بخوريم و آلمان ھا پيروز شوند و پتروگراد را تصرف کنند به
نفع ماست ،قدرت ما تثبيت ميشود .درست مانند دوران کمون پاريس که بورژوازی فرانسه برای بازگرداندن نظم به سپاه پروس ،که تا آن
وقت با فرانسه در حال جنگ بود ،روی آورد .خطی که بار ديگر نشان ميدھد که بورژوازی در مقابل طبقه کارگر تمام اراجيف
ناسيوناليستی را کنار ميگذارد و با دولت ھائی که تا آن زمان طبقه کارگر و توده زحمتکش را عليه آنان بسيج ميکرد متحد ميشود.
خط دومی که به وسعت بيشتری شکل ميگيرد ھم يک خط کالسيک بورژوائی است .اين خط معتقد است که روسيه احتياج به يک ناپلئون
دارد .ژنرال جذابی که با کودتا قدرت را به دست بگيرد ،فضای انقالبی را سرکوب کند ،مردم را به خانه بفرستد و نظم را برقرار کند تا
بورژوازی بتواند جامعه را مطابق الگوی خود باز سازی نمايد .برای اين گرايش بلشويک ھا مھلک ترين دشمن ھستند .نيرويی ھستند که
مطالبات پايه ای مردم را به برنامه فوری و بالواسطه خود تبديل کرده اند ،پرچم نه جامعه به وضع موجود را برداشته اند و فعاليت وسيع
آگاه گرانه ،سياسی و سازمانی ای برای اثبات اينکه دولت و بورژوازی نه ميخواھد و نه ميتواند خواست ھای پايه ای مردم را متحقق کند
در پيش گرفته اند و در حال رشد ھستند.
جان ريد اوضاع آن روز را چنين تصوير ميکند
"در جبھه شمال به افسرانی برخوردم که با صراحت تمام ،شکست فاجعه آميز نظامی را به ھمکاری با کميته سربازان ترجيح
میدادند .دبير شعبه پتروگراد حزب کادتھا به من اظھار داشت که تالشی حيات اقتصادی کشور جزيی است از مبارزه برای
بیاعتبار ساختن انقالب .يکی از ديپلماتھای دول متحد ،که تعھد کردهام نامی از او نبرم ،برحسب اطالعاتی که داشت اين مطلب
را تاييد میکرد .من از يک معدن زغال سنگ در حوالی خارکف اطالع دارم که صاحبان اش آن را آتش زدند و آب به آن بستند.
کارخانهھای بافندگی را در مسکو سراغ دارم که مھندسين آنھا ،ھنگامی که آنھا را ترک میگفتند ،ماشينھا را از حيز انتفاع
میانداختند .رؤسای راهآھن را سراغ دارم که درعين تالش برای خراب کردن لوکوموتيوھا مچشان گير کارگرھا افتاده بود ...
قسمت عمدهای از طبقات ثروتمند ،آلمان را به انقالب ترجيح میدادند – حتی به حکومت موقت ترجيح میدادند! و ھيچ پروايی از
اظھار عقيده خود نداشتند .در خانواده روسی که من در آنجا زندگی میکردم موضوع صحبت به ھنگام صرف غذا تقريبا بدون
استثناء عبارت بود از ورود عنقريب آلمانھا که نظم و انضباط با خود خواھند آورد  ...يک روز عصر خانه يکی از بازرگانان
مسکو رفته بودم .به ھنگام صرف چای از يازده نفر حاضرين دور ميز پرسيده شد که کدام را ترجيح میدھند؟ "ويلھلم را يا
بلشويکھا را؟" ده تن از آنھا به ويلھلم رأی دادند و تنھا يک نفر عليه ويلھلم بود!
محتکرين از بینظمی عمومی استفاده میکردند و خرمن خرمن ثروت میاندوختند و آن را درعياشیھای بوالھوسانه به مصرف
میرساندند و يا وسيله انحراف و افساد عمال دولتی قرار میدادند .مواد خوراکی و سوخت احتکار میشد و يا به طور پنھانی از
کشور خارج و به سوئد ارسال میکردند .مثال در چھار ماھه اول انقالب مواد ذخيره شده در انبارھای شھرداری تقريبا به طور
آشکار به باد تاراج میرفت و ذخيره دو ساله تا آنجا تقليل میيافت که ديگر تکافوی حتی يک ماه مردم را نمیکرد ...
بر حسب گزارش رسمی آخرين وزير خواربار دولت موقت ،بھای کلی فروشی قھوه در والديوستک ھريک پوند دو روبل بود و
مصرفکنندگان پتروگراد برای ھر پوند سيزده روبل میپرداختند .در ھمه انبارھای شھرھای بزرگ خروارھا خواربار و پارچه بر
روی ھم انباشته شده بود ،اما تنھا اغنيا توانايی خريد آن را داشتند.
من خانواده بازرگان ساکن يکی از شھرھا را میشناختم که کار آن احتکار بود و به قول روسھا به يک ماروديور )دزد اموال
کشتگان جنگ( تبديل شده بود .سه پسر اين خانواده با دادن رشوه از نظام معافيت گرفته بودند .يکی ازآنھا به خريد و فروش
خواربار اشتغال داشت .ديگری طالی معادن لنا را قاچاق کرده به گروه مرموزی در فنالند میفروخت .سومی بخش عمده سھام
يک کارخانه شکالت سازی را خريده بود و محصول کارخانه را به کئوپراتيوھای محلی میفروخت مشروط بر آن که تمام مايحتاج
او را تامين کنند .و بدين نحو در حالی که تودهھای مردم به موجب کارت جيرهبندی ھر روز تنھا نيم پوند نان سياه بدست میآوردند
و میخريدند ،وی مقدار زيادی نان سفيد ،قند ،چای ،شيرنی ،کيک و کره در اختيار داشت  ...در چنين حالتی ،آنگاه که سربازان از
شدت سرما ،گرسنگی و خستگی قادر به جنگ نبودند ،اين خانواده با خشم و نفرت فرياد بر میآوردند که ای "ترسوھا"! فرياد
میکردند که ديگر از روسی بودن خود "ننگ دارند" و سپس آنگاه که بلشويکھا ذخاير بزرگ خواربار پنھان شده را کشف و
مصادره میکردند بانک بر میآوردند" :عجب راھزنھايی!"
در اعماق اين پوسيدگی ظاھری قوای سياه ديرين ،که پس از سقوط نيکوالی دوم ھيچ تغييری در آنھا رخ نداده بود ،میخزيدند و
گرچه نھان ،اما بسيار فعال بودند .عمال پليس مخفی بدنام ھنوز دست اندرکار بودند -دست اندرکار به سود تزار يا عليه تزار ،به
سود کرنسکی يا عليه او ،برای ھر کس که به آنھا پول میداد  ...انواع سازمانھای مخفی از ھر قبيل نظير دستهھای چرنیسوتنی
در تاريکی کار میکردند و به ھر وسيله دست میزدند تا بدين يا بدان نحو ارتجاع را بار ديگر به قدرت برسانند.
در چنين محيط آکنده از فساد ،آکنده از دورويیھای وحشتبار ،يک ترجيعبند از زبان بلشويکھا ھر روز بيش از روز پيش در
عمق اجتماع رخنه میکرد و انعکاس میيافت" :تمامی قدرت به دست شوراھا؛ تمامی قدرت به دست نمايندگان مستقيم ميليون ھا و
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ميليونھا کارگران و دھقانان و سربازان ساده؛ نان؛ پايان جنگ نابخردانه؛ پايان ديپلماسی مخفی؛ پايان احتکار و خيانت؛  ...انقالب
در خطر است و به ھمراه آن آرمان خلقھای سراسر جھان.
مبارزه بين پرولتاريا و بورژوازی ،بين شوراھا و دولت ،که در روزھای نخست ماه مارس آغاز شده بود ،اينک به اوج خود
نزديک میشد .روسيه که با يک جھش از قرون وسطی به قرن بيستم جھيده بود ،در يک نبرد حيات و مماتی به دنيای حيرت زده،
دو انقالب ارائه داد :انقالب سياسی ،انقالب اجتماعی.
چه استعداد انقالبی حيات بخشی که روسيه پس از ماهھا گرسنگی و سرخوردگی از خود بروز داد! بورژوازی میبايست روسيه
خود را به از اينھا شناخته باشد! اکنون روسيه ديگر از طغيان کامل "بيماری" انقالبی فاصله زيادی نداشت".
اشاره کردم که نامه ميليوکوف در مورد تاکيد بر تعھدات دولت تزاری در قبال جنگ اعتراضات وسيعی را در جامعه دامن ميزند .برکناری
ميليوکوف از وزارت خارجه به يک خواست عمومی تبديل می شود .به عالوه مردم در تظاھرات ھا خواستار برکناری دولت موقت می
شوند .اما بازھم شوراھا سعی ميکنند مردم را آرام کنند و نگذارند که اوضاع از کنترل خارج شود .کميته اجرائی جلسه ای برای پيدا کردن
راه خروج از مخمصه برگزار ميکند نميتواند تصميمی بگيرد در نتيجه خواستار يک نشست اطالعاتی با شورا ميشود.
روز بعد ،يعنی روز  ٢٠آوريل ،مردم و سربازان مسلح با شعار مرگ بر ميليوکف به خيابانھا ريختند .بحث ميان طرفداران و مخالفين
ميليوکوف ھمه جا داغ است .آژيتاتورھای ليبرال سعی ميکردند مردم را قانع کنند که اين ماجرا زير سر لنين ،که جاسوس آلمان است،
خوابيده است .منشويک ھا و "اس آر"ھا سعی داشتند مساله را بخوابانند .آژيتاتورھای بلشويک سعی داشتند اين مساله به کل صالحيت
دولت موقت ربط دھند.
به ھر حال ساعت  ٧عصر جلسه شورا تشکيل ميشود .جلسه بشدت متشنج است .چخيدزه توضيح ميدھد که بعد از جلسه قرار است که با
دولت موقت مالقات داشته باشند .چرنوف در مورد خطر جنگ داخلی ھشدار ميدھد ،فئودوروف ،عضو کميته مرکزی حزب بلشويک،
اعالم ميکند که جنگ داخلی شروع شده بايد قدرت بدست شورا منتقل شود .يکی ديگر از اعضای ھيات رئيسه اعالم ميکند که اگر دولت
موقت استعفا بدھد چه کسی قدرت را بدست ميگيرد؟ ما؟ ما دستھای مان ميلرزد و نميدانيم چه بايد کرد! جلسه شورا را ھوراھای مکرر در
دفاع از تقاضای استعفای دولت فرا ميگيرد.
ھمزمان در جلسه ھيات دولت کرنسکی و
تسرتـلی پيشنھاد کورنيلف ،که ظاھرا قرار است نقش ناپلئون را بازی کند ،را برای سرکوب
ِِ
تظاھرات رد ميکنند و شاھزاده لووف ،نخست وزير ،اعالم ميکند که چون طی دو ھفته گذشته حمايت شورا را نداشته استعفا ميکند .جلسه
ھيات دولت ميليوکف را کنار ميگذارد و تالش برای نجات دولت باال ميگيرد.
تظاھرات در طرفداری و مخالف کورنيلف ،ناپلئون در انتظار ،شروع ميشود .کادت ھا رسما نيروی خود را به خيابان فرا ميخوانند و
کورنيلف تصميم به حرکت بعضی واحدھای نظامی ،از جمله از جبھه ،به پتروگراد ميگيرد .اما شورا بيانيه ای صادر ميکند که حرکت
واحدھای نظامی بدون اجازه رسمی شورا غير قانونی است .با از دست رفتن پتانسيل نظامی کورنيلوف برای سرکوب ،دولت اول استعفا
ميکند.
دولت دوم در اول مه تشکيل شد .نخست وزير کماکان پرنس لووف است .اما در کابينه  ١٠وزير از ليبرالھا و  ٦وزير سوسياليست عضو
بودند .کرنسکی ،که در شورا نفوذ زيادی دارد ،وزير جنگ ميشود .چرنف از "اس آر" ھا ،که در زيمروالد ھم شرکت کرده بود ،وزير
کشاورزی و سکوبلو ) ،(Skobelevاز منشويک ھا ،که شاگرد و ھمکار سابق تروتسکی است وزير کار ميشود .در مجموع شش وزير
سوسياليست به نمايندگی شورا وارد کابينه ميشوند ٢ .اس آر ٢ ،منشويک و  ٢مستقل .با اين کار شورا ھا از ابزار اعمال فشار بر دولت ،به
بخشی از دولت موقت تبديل ميشوند .اين موقعيت جديد شوراھا را در وضعيت متناقض تری قرار ميدھد و عمال باعث فلج شورا ھا و دامن
گرفتن انشقاق در سطوح مختلف شوراھا ،غالبا به نفع بلشويک ھا ،ميشود .شرکت منشويک ھا و "اس آر" ھا در دولت بعالوه باعث
انشعاب در ميان "اس آر"ھا و منشويک ھا ،در پائين ،نيز ميشود.
حزب بلشويک تنھا حزب اصلی جامعه بود که در دولت شرکت نداشت و سياست روشن و راديکال در مورد مساله قدرت سياسی و پايان
جنگ داشت .اين باعث روی آوری وسيع و تودهای به بلشويک ھا شد.
روز  ۵مه تروتسکی وارد پتروگراد ميشود و به گروه مژرايونتسی )سوسيال دمکراتھای متحد( ميپيوندد .از ھمان لحظه ورود معلوم ميشود
که تروتسکی در اکثر موارد روی سياست ھای مصوب کنفرانس حزب بلشويک است ،از منشويک ھا فاصله زيادی گرفته است و عمال
متحد بلشويک ھا شده است.
ھمان روز ،يعنی  ۵مه ،وزرای سوسياليست در مقابل شورا حاضر ميشوند .تروتسکی ،که سال  ١٩٠۵رئيس شوراھای پتروگراد بوده ،به
جلسه شورا ميرود و با ھورا و کف زدن ھمگانی مورد استقبال قرار ميگيرد .جمعيت خواستار سخنرانی تروتسکی ميشوند .تروتسکی در
سخنرانی خود از تز "ھمه قدرت بدست شوراھا" دفاع ميکند.
بعد از سخنرانی ،پيشنھاد ميشود که تروتسکی ،بعنوان رئيس شورا در سال  ،١٩٠٥به عضويت ھيات اجرائی درآيد  .ھيات اجرائی شوراھا
موافقت ميکند که تروتسکی به عنوان مشاور تعيين گردد ،که شورا به آن رای مثبت ميدھد .به اين ترتيب تروتسکی از ھمان ابتدای ورود
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خود به عضويت ھيات اجرائی شوراھا در می آيد و بعدا نقش بسيار مھم و تعيين کننده ای در چرخاندن کل شوراھا به طرف بلشويک بازی
ميکند .با ھمه اينھا ،شورا ،به جز نمايندگان چپ افراطی ،به کابينه دولت موقت رای اعتماد ميدھد.
روز  ١٠مه گروھی که تروتسکی به آن پيوسته است ،يعنی گروه مژرايونتسی ،جلسه ای برای بررسی اوضاع ميگيرد .لنين ھم در اين
جلسه شرکت ميکند و نظرات خود را توضيح ميدھد .لنين در اين جلسه خواستار پيوستن گروه مژرايونتسی به حزب بلشويک ميشود .از
آنھا ميخواھد که عضو ھيات تحريريه پراودا ،کميته مرکزی حزب بلشويک و کميته تدارک کنگره حزب بلشويک شوند .لنين حتی از
منشويک ھای انترناسيوناليست )جريان مارتف( ميخواھد که در کنگره آتی حزب بلشويک شرکت کنند.
در بحث مربوط به انقالب  ١٩٠۵و ھمينطور در بحث مربوط به مرحله انقالب ،اشاره کردم که تروتسکی ھيچگاه بحث لنين ،و در واقع
مارکس ،در مورد به رسميت شناسی خصلت طبقاتی انقالبات و نقش پرولتاريا در چنين انقالباتی را درک نکرد .ھمراھی تروتسکی با
منشويک ھا از سر چپ بود .تروتسکی لنين را راست ميدانست .در نتيجه تروتسکی تز ھای آوريل لنين را عقب نشينی لنين از بحث انقالب
دمکراتيک و چرخش لنين و بلشويک ھا به نظرات خود ميدانست .بر اين متن است که تروتسکی در پاسخ دعوت لنين ميگويد تا آنجا که
بلشويک ھا خود را انترناسيوناليست ميدانند با آنھا موافق است .بعالوه ميگويد که گرچه بلشويک ھا دارند خصلت بلشويک بودن خود را از
دست ميدھند ،اما ما نميتوانيم خود را بلشويک بخوانيم .در نتيجه بجای پيوستن به حزب بلشويک بايد کنگره وحدت گرفت که در آن ھمه
وپـريود"
گروه ھا برپايه مساوی در آن شرکت کنند و نام جديدی برای حزب انتخاب کنند .بعد از اين جلسه تروتسکی روزنامه ای به نام " ِ ِ
را منتشر ميکند .اما بنيه مالی ادامه آن و امکان تشکيالتی توزيع آن را ندارد .معلوم ميشود که تروتسکی بدون سنت تشکيالتی بلشويک ھا،
که او ھميشه مخالف آن بوده است ،علی رغم موقعيت برجسته تروتسکی در شوراھا ،عمال از حيطه تاثير گذاری يک گروه کوچک کم نفوذ
نميتواند پيش تر برود.
به موازات اين رويدادھا در ماه مه کنگره سراسری دھقانان روسيه تشکيل ميشود" .اس آر" ھا در اين کنگره اکثريت باال دارند و کنگره
قاطعانه از دولت موقت حمايت ميکند.
اما در کنفرانس شوراھای کارگران پتروگراد ،که در پايان مه تشکيل ميشود ،بلشويک ھا ،برای اولين بار ،اکثريت را بدست می آوردند.
ھمزمان از جانب دولت موقت تالش برای اعمال مجدد ديسيپلين در ارتش ادامه دارد .يکی از اولين واحد ھائی که در مقابل اين تالش به
مقابله بر ميخيزد ناويان پادگان کرونشات ھستند .اواخر مه وزرای سوسياليست در دولت ناويان را به شورا احضار ميکنند .در اين جلسه
تروتسکی به دفاع از خواست ھای ناويان و عليه سياست ھای دولت بر می خيزد .از اين مقطع ناويان به شدت طرفدار تروتسکی ميشوند.
واقعيت اين است که با ورود تروتسکی به صحنه بلشويک ھا عمال بھترين آژيتاتور موجود را پيدا ميکنند .با وجود نفرت ديرينه کادرھای
حزب بلشويک از تروتسکی ،اعتبار تروتسکی در پايه حزب بلشويک باال ميرود .تروتسکی ھر شب در يکی از آمفی تاتر ھای پتروگراد
راجع به مسائل روز سخنرانی دارد .و ھر شب جلسه تروتسکی پرجمعيت تر ميشود.
در آغاز ماه ژوئن کنگره سراسری شوراھای روسيه تشکيل ميشود .اين کنگره سه ھفته ادامه می يابد .در کنگره  ٨٢٢نماينده شرکت دارند
که  ٢٨٥نماينده ،تقريبا  ٣۵درصد" ،اس آر" ٢٤٨ ،نماينده ،تقريبا  ٣٠درصد ،منشويک ١٠۵ ،نماينده ،تقريبا  ١٣درصد ،بلشويک،
 ١۵٠نماينده ،تقريبا  ١٨درصد ،به گروھھای کوچک و محلی و  ۴۵نماينده ،تقريبا  ٤درصد ،مستقل ھستند.
بلشويک ھا با تمام قوا در کنگره شرکت دارند .از جمله لنين ،تروتسکی و لوناچارسکی در اين کنگره شرکت ميکنند .بلشويک ھا در کنگره
اقليت کوچکی بودند و سخنرانی اصلی لنين در کنگره مکررا توسط منشويک ھا و اس آر ھا قطع ميشود.
يکی از بحث ھای مھم کنگره مساله ارتش بود .واقعيت اين است که عليرغم تالش ھای دولت موقت ،از انقالب فوريه جبھهھا آرام بودند.
اما دولت موقت زير فشار متفقين و ستاد فرماندھی ارتش و در تدارک يک حمله جديد دستورالعمل شماره  ١شوراھا يعنی بيانيه آزادی
سربازان را لغو ميکند.
تسرتـلی ،وزير منشويک پست و تلگراف ،ميگويد" :در لحظه حاضر ھيچ حزب سياسی
ميگويند پرھيجان ترين لحظه کنگره وقتی است که ِ ِ
نيست که بگويد قدرت را بدست ما بدھيد ،کنار برويد ،ما جای شما را ميگيريم" .لنين از روی صندلی خود در پاسخ ميگويد "ھست" .که
اين اعالم حضور با خنده عظيم حضار روبرو ميشود.
به ھر صورت کنگره سراسری شوراھا به دولت موقت رای اعتماد ميدھد و قطعنامه پيشنھادی بلشويک ھا ،که خواستار انتقال قدرت به
شوراھا بود ،را رد ميکند.
بعالوه کنگره تصويب ميکند که ھر سه ماه يکبار تشکيل جلسه دھد .کنگره سراسری شوراھا کميته مرکزی سراسر روسيه را انتخاب ميکند
و به اين کميته اختيار ميدھد که در غياب کنگره سياست ھای الزم را به تصويب برساند و اعالم ميکند که مصوبات کميته مرکزی برای
ھمه شوراھا الزم االجرا است .کنگره کميته مرکزی را به تناسب نيروھای شرکت کننده در کنگره انتخاب ميکند .در نتيجه از  ٢۵٠تن
اعضای کميته مرکزی  ٣۵نفر از بلشويک ھا ھستند.
بايد اضافه کنم که چند روز قبل از کنگره سراسری شوراھا انتخابات شھرداری ھای پتروگراد انجام ميشود .محالت کارگری تقريبا تماما به
بلشويک ھا رای ميدھند .تغيير تناسب قوا به نفع بلشويک ھا را ھمه ميبينند.
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در اين دوره لنين تاکيد ميکرد که تا وقتی که بلشويک ھا در شورا در اقليت ھستند نبايد برای انتقال قدرت به شوراھا خيلی اصرار کرد،
بلکه بايد انرژی حزب بر تالش صبورانه برای تغيير نظر تودهھا متمرکز شود .در اين دوره ،بجای شعار ھمه قدرت به دست شوراھا بايد
بر شعار سرنگونی ده وزير کاپيتاليست تمرکز کرد.
ژوئن  ،١٩١٧ماه باالگرفتن تظاھرات ھا و تشديد تناقضات است .بلشويک ھا برای جا انداختن شعار استعفای ده وزير کاپيتاليست دست
اندر کار سازماندھی يک تظاھرات بزرگ در  ١٠ژوئن ميشوند .اما روز  ٩ژوئن کميته اجرائی شوراھا تظاھرات را ممنوع اعالم ميکند.
لنين و بلشويک ھا تصميم ميگيرند که از قرار کميته اجرائی تبعيت کنند و تظاھرات را لغو ميکنند .اعالميه لغو تظاھرات را تروتسکی ،که
البته ھنوز عضو حزب بلشويک نيست ،مينويسد.
کميته اجرائی شوراھا ،برای اعمال کنترل خود بر جامعه و محدود کردن بلشويک ھا ،تصميم ميگيرد که روز  ١٨ژوئن تظاھراتی برای
حمايت از شوراھا را فرا بخواند .اين تظاھرات با شرکت بيش از  ۵٠٠ھزار نفر برگزار ميشود .اما تمام شعار ھا ،شعار ھای حزب
بلشويک ھستند .شعار ھای "سرنگون باد ده وزير کاپيتاليست"" ،قطع جنگ" و "قدرت بدست شوارھا" شعار ھای اصلی تظاھرات ھستند.
در اين دوره لنين کمتر در سخنرانی ھای تودهای ظاھر ميشود و بيشتر وقتش را صرف نوشتن و ھدايت حزب و سر و سامان دادن به
سازمان حزب ميکند .آژيتاتور ھای سراسری حزب تروتسکی ،زينوويف ،کامنف ،کولونتای و غيره ھستند که ھر روز تعداد شنوندگان آنان
افزايش می يابد.

بحران ژوئيه و کنگره ششم حزب بلشويک
بحران در جامعه در ژوئيه  ١٩١٧به اوج خود نزديک ميشود .صف نان ھر روز طوالنی تر ميشود ،احتکار و سود بری از قبل فالکت
عمومی ابعاد ھرچه وسيعتری پيدا ميکند ،پول روسيه ،روبل ،عمال بی ارزش ميشود و بدتر از ھمه ،برای بورژوازی ،اين است که
تعرضی که باالخره در جبھه جنگ آغاز ميکنند با شکست کامل و تلفات عظيم روبرو ميشود که کل ارتش را با خطر قيام سربازان و ترک
ھمگانی جبھه ھای جنگ روبرو ميکند.
در مقابل ھيجان و اعتراض عمومی عليه حکومت موقت و ناتوانی اين حکومت در اعمال نظم ،دولت ھای مختلف سرکار می آيند و به
فاصله کوتاھی سقوط ميکنند .صحنه سياسی در جامعه آنقدر به سرعت تغيير ميکند که حتی در ظرف يک روز تناسب ھای سياسی و
روحيات توده ای تغيير ميکند .جامعه مطلقا با مارس  ١٩١٧قابل قياس نيست .مثال در ماه مارس دولت ھای اتانت )فرانسه و انگليس(
ميليوکوف مشروطه طلب را به طرز خطرناکی "چپ" و غير قابل تماس اعالم ميکنند .سفير انگليس در ماه مارس ميگويد " دولت انگليس
به من گفته که حق ندارم با ميليوکوف مالقات کنم چون به طرز خطرناکی چپ است" .در ژوئيه مليوکوف نه تنھا قابل تماس است ،بلکه
تنھا اميد دولت ھای اتانت برای نگاه داشتن روسيه در صف خود و ادامه جنگ است .در ژوئيه  ١٩١٧بخش بزرگی از جامعه نه تنھا
ميليوکوف را ارتجاعی ميداند ،بلکه کرنسکی "اس آر" را ھم ارتجاعی و ماکسيم گورکی راست ميشناسد.
شوراھا در فلج و يا راست روی رھبران خود منظما به سوی بلشويک ھا متمايل ميشوند .کل کار صبورانه و پيگيرانه ای که لنين از آوريل
بنياد آن را گذاشت شروع به ثمر دادن ،در ابعاد وسيع ،ميکند .اما ،ھمانطور که لنين در اين روزھا اعالم ميکند ،جامعه ،و بخصوص طبقه
کارگر و فقيرترين دھقانان ،ھنوز به اندازه کافی پالريزه نشده است ،بلشويک ھا ھنوز نيروی الزم را ندارند و ھنوز تالش مستقيم برای
سرنگونی حکومت موقت از طرف طبقه کارگر فرا نرسيده است.
در ماه ژوئيه شايع ميشود که بلشويک ھا در تدارک قيام ھستند و قرار است مردم را به تظاھرات و از آنجا به قيام دعوت کنند .اين شايعه
از دو واقعيت تغذيه ميکند .اول بحث ھای لنين در کميته مرکزی در مورد تدارک قيام ،که به بيرون درز کرده است ،دوم آژيتاسيون ھای
آنارشيست ھا که ھميشه خواستار قيام عليه دولت موقت بوده اند.
لنين و تروتسکی فراخوان آرامش ميدھند .به طور مشخص لنين معتقد است که ھنوز شرايط آماده نيست  ،عليرغم اين که کنترل در تعداد
زيادی از اين شوراھا و رھبری آنھا به دست کسانی افتاده است که از بلشويک ھا دفاع ميکنند ،لنين معتقد است که قيام زود رس است و
شکست خواھد خورد.
به ھر حال بلشويک ھا تالش می کنند که اوضاع را آرام کنند اما موفق نميشوند .آنارشيست ھا فراخوان تظاھرات در روز  ٣ژوئيه را
ميدھند .بلشويک ھا از اين فراخوان حمايت نميکنند .البته بايد گفت که بخشی از فعالين و آژيتاتور ھای بلشويک به تبليغات آنارشيست ھا و
به فراخوان تظاھرات و قيام سمپاتی دارند.
تظاھرات شروع ميشود .ملوانان کرونشات و مردم در ابعاد عظيم به خيابان آمدند .اما معلوم نبود که ھدف تظاھرات چيست؟ سرنگونی
دولت يا صرفا تظاھرات؟ بلشويک ھا ،که در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته اند ،سعی ميکنند که رھبری آن را بدست بگيرند و آن را
کنترل کنند .لنين برای تظاھر کنندگان ،که به مقابل دفتر حزب بلشويک آمده اند سخنرانی ميکند.
تظاھر کنندگان کاخ توريد ،محل استقرار کميته اجرائی شوراھا ،را محاصره ميکنند و خواستار جدا شدن وزرای سوسياليست از کاپيتاليست
ھا ميشوند .کميته اجرائی از پادگان درخواست کمک ميکند ،اما ،پادگان از عکس العمل خودداری ميکند .در نتيجه کميته اجرائی خواستار
آوردن واحدھای قابل اعتماد از جبھه ميشود.
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در اين حين تظاھر کنندگان چرنف ،وزير کشاورزی ،را دستگير ميکنند و کسی نيست که او را از دست تظاھر کنندگان نجات دھد .در
نتيجه بلشويک ھا ،در اوج تشنج و دستپاچگی کميته اجرائی ،از تروتسکی ميخواھند که در تظاھرات حاضر شود .تروتسکی به ميان
جمعيت ميرود و با تالش فراوان و يکی از بھترين سخنرانی ھای خود را ميکند و ناويان کرنشتات و مردم را قانع ميکند که دست از اين
کار بردارند و چرنف را آزاد کنند .در آن روز ،شايد ،تروتسکی تنھا کسی بود که ميتوانست ،بدون خونريزی ،ماجرا را خاتمه دھد و جان
وزير دستگير شده را نجات دھد .چرنف آزاد ميشود و تظاھرات خاتمه ميابد .البته در سراسر شھر زد و خورد ھای کوچکی ميان مردم و
گروھھای دست راستی در ميگيرد ،اما در مجموع بلشويک ھا وضعيت را کنترل ميکنند.
به دنبال اين تظاھرات از يک طرف تبليغات وسيعی از جانب آنارشيست ھا شروع می شود که بلشويک ھا انقالب را به بورژوازی
فروختند و از طرف ديگر بورژوازی و منشويک ھايی که از موج اعتراض مردم وحشت کردند کمپين عليه بلشويک ھا ،و بخصوص
شخص لنين ،را در ابعاد وسيعی آغاز ميکنند.
ژنرال ھا و احزاب بورژوا بلشويک ھا را مسئول اين اوضاع و مسئول شکست در جبھه جنگ اعالم ميکنند .تبليغات وسيع ضد بلشويکی
بشدت باال گرفت .يک روزنامه دست راستی مدرک جعلی ای را چاپ ميکند که بر طبق آن لنين از ستاد فرماندھی آلمان پول ميگيرد.
تبليغات وسيع نشريات و احزاب دست راستی و دولت در کنار سکوت منشويک ھا و "اس آر" ھا ،که جعلی بودن اين اتھام را ميدانستند،
باعث ميشود که فضای شايعه در ميان مردم پا بگيرد .کمپين لنين جاسوس آلمان ھا است در ابعاد وسيع شروع ميشود.
در اين فضا حمله به دفاتر بلشويکی شروع می شود .ناگھان بخش بزرگی از ھمان جمعيتی که يک ھفته قبل ،در تظاھرات  ٣ژوئيه ،به
مقابل دفتر بلشويک ھا آمده بودند و خواستار آن بودند که بلشويک ھا رھبری انقالب را بدست بگيرند و دولت را سرنگون کنند ،به دفاتر
حزب بلشويک حمله ميکنند ؤ آنھا را غارت ميکنند.
دولت ،با ھمکاری رھبران منشويک و "اس آر" ،بلشويک ھا را زير حمله قرار ميدھند .پروادا ممنوع االنتشار اعالم ميشود و دولت حکم
دستگيری لنين را صادر و تعداد زيادی از بلشويک ھا را دستگير ميکند .در اين فضا ديگر کسی جرات نميکند به خود بلشويک بگويد.
در جلسه رھبری حزب بلشويک ،که تروتسکی ھم در آن شرکت دارد ،لنين طرفدار اين است که او و زينويف ،که متھمين اصلی ارتباط با
آلمان ھا ھستند ،بايد مخفی شوند .تروتسکی و کامنف ،که طرفدار ماندن و زندان رفتن و دفاع ھستند ،با اين ايده مخالفند .تروتسکی تصوير
انقالب  ١٩٠۵را در ذھن دارد که در آن او دستگير ميشود اما ميتواند از پالتفرم دادگاه برای افشاگری بيشترين استفاده را بکند .لنين حاضر
به قبول اين ريسک نميشود .ميگويد اينھا قصد سر من را کردهاند با اھميتی که من امروز برای حزب دارم نبايد اين ريسک را بکنم.
در نتيجه لنين و زينوويف مخفی ميشوند ،به فنالند ميروند ،و بقيه اعضای کميته مرکزی می مانند و علنی به کارشان ادامه ميدھند .بدنبال
مخفی شدن لنين ،کامنف دستگير ميشود .تروتسکی ،به دليل اينکه عضو مشاور ھيات رئيسه شوراھای پتروگراد است ،در اين تعرض
خاص دستگير نميشود .اما بورژوازی و دولت حلقه محاصره را دور او تنگ تر ميکنند و بتدريج اتھامات را متوجه تروتسکی ھم ميکنند.
تروتسکی از خود دفاع ميکند و در مقابل اين شايعه که او از لنين جدا شده است ،از خود ،لنين ،زينويف ،کامنف دفاع ميکند .الزم به تذکر
است که تنھا کسی که در ميان منشويک ھا از لنين دفاع ميکند مارتف است.
روز  ٢٣ژوئيه تروتسکی ،لوناچارسکی و کولونتای دستگير ميشوند و دستگيری بلشويک ھا ابعاد بسيار وسيعی به خود ميگيرد .در
ھجومی که به بلشويک ھا صورت ميگيرد ،بورژوازی و دولت خود را منسجم تر می کنند .دار و دسته ھای دست راستی به خيابان می
ريزند و شروع به عربده کشی و کتک زدن افراد مشکوک به بلشويسم می کنند .حتی به تئاترھايی که نمايش ھای با مضمون چپ برگزار
می کنند و به اجتماعات کارگران حمله می کنند .اوباش و باند سياھی ھای بورژوازی تمام مظاھر چپ در جامعه را مورد حمله قرار
ميدھند .ھمه نھاد ھای انقالبی ناشی از انقالب فوريه در شھر ھا و روستا ھا مورد حمله اوباش دست راستی قرار ميگيرند.
در اين دوره کنگره ششم حزب بلشويک ،که از قبل برنامه ريزی شده بود ،برگزار ميشود .در اين کنگره تروتسکی و گروه مژرايونتسی
رسما به حزب بلشويک ميپيوندند .کنگره در شرايطی برگزار ميشود که حزب بلشويک زير فشار و سرکوب است ،رھبران شناخته شده اش
يا متواری و يا در زندان ھستند و جامعه به شدت دستخوش تحول است .لنين و تروتسکی تنھا از طريق نامه نگاری و پيام ھای کوتاه با
کنگره و رھبری حزب در تماس ھستند .رياست کنگره را اسوردلف بر عھده ميگيرد و بجای تروتسکی ،که قرار بود گزارش سياسی را به
کنگره ارائه کند ،بوخارين اين کار را بر عھده ميگيرد .بعالوه استالين ،بجای لنين ،گزارش وضع حزب را ارائه ميدھد .در انتخابات کميته
مرکزی تروتسکی به عضويت کميته مرکزی انتخاب ميشود .اما عليرغم اصرار لنين برای عضويت در دفتر سياسی رای نمی آورد.
از ميان بحث ھائی که در کنگره به صورت داغ در ميگيرد ،اينجا من تنھا ميتوانم به يکی دو مورد اشاره کنم.
در بحث ھای کنگره لنين که طرفدار مسکوت گذاشتن شعار "تمام قدرت به شوراھا" است .معتقد است که ،در شرايطی که ھنوز منشويک
ھا و "اس آر" ھا در شوراھا نفوذ برتر دارند ،دادن قدرت به شوراھا چيزی را تغيير نميدھد .اکنون ھيچ اقدامی جز امحای کامل سلطه
بورژوازی چاره ساز نيست .بايد شعار قدرت بدست شوراھا را ھنگامی دوباره به جلو آورد که چنين تغييری را در خود داشته باشد .يعنی
شوراھا پشت خط ساقط کردن بورژوازی آمده باشند.
بر متن ابھامات فکری بلشويکی – منشويکی ای ،در مورد ملزومات يا پيش شرط ھای انقالب سوسياليستی ،که ھنوز در حزب بلشويک
وجود دارد ،در کنگره اين بحث در ميگيرد که تاکتيکی که از جانب لنين مطرح ميشود بدين معنی است که حزب انقالب سوسياليستی را در
دستور ميبيند .سوال اين است که اوضاع جھان چه تغييری کرده است که امروز سوسياليسم در روسيه ممکن شده است؟
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استالين با قدرت و حرارت در اين بحث شرکت ميکند و جواب ميدھد که بيھوده است معطل شد بايد حرکت کرد و شايد پرولتاريای روسيه
بايد در اين امر پيش قدم شود.
به ھر صورت اينجا من فرصت بيشتری برای وارد شدن به جزئيات کنگره را ندارم و ناچارم بحث را به روند عمومی تر اوضاع بر
گردانم.
به تدريج اين واقعيت مھمی که يورش دولت ،ارتش و بورژوازی به بلشويک ھا مستقيما به يورش به دست آورد ھای تا کنونی انقالب
ترجمه شده است برای توده ھای ھرچه وسيعتری روشن ميشود .توده ھای ھرچه وسيعتری از کارگران و دھقانان و سربازان متوجه
ميشوند که ھدف حمله دولت و بورژوازی به بلشويک در واقع منسجم کردن قدرت خود عليه انقالب است.

شورش کورنيلف و عروج مجدد بلشويک ھا
علی رغم تعرض دولت و بورژوازی به بلشويک ھا و نھاد ھای انقالبی ،دولت کماکان در کنترل جامعه و در تحرک جبھه ھا ناتوان است.
زير فشار اين ناتوانی دولت موقت استعفا ميکند و کرنسکی نخست وزير ميشود و دولت جديدی را تشکيل ميدھد .کرنسکی يک کنفرانس
دولتی شامل ھمه احزاب را فرا ميخواند تا مورد مشورت قرار گيرند .اما جلسه ،در سر در گمی کامل ،به يک باغ وحش مضحک تبديل
ميشود؛ ھيچکس نميداند که چه بايد کرد.
بورژوازی در مقابل ناتوانی دولت موقت در کنترل اوضاع کماکان به دنبال جستجوی يک ناپلئون است .در اين راستا قرار ميشود که
ژنرالی به اسم "کورنيلف" ،که کرنسکی او را بعنوان فرمانده کل قوا انتخاب کرده و اسمی برای خود به ھم زده است ،واحدھای نظامی را
از جبھه برای تصرف پتروگراد بياورد ،قدرت را به دست بگيرد و ناپلئون روسيه شود.
"کورنيلف" اجرای اين نقشه را شروع می کند .تعداد زيادی از واحدھای ارتش را بسيج می کند تا به سمت پتروگراد حرکت کنند .اتفاق
جالبی که می افتد اين است که کميته اجرايی شوراھا ،که منشويک ھا در رأس آن بودند ،از حرکت ارتش به سمت پتروگراد به وحشت می
افتد و به قول "کورنيلف" دائر بر آنھا را سرکوب نخواھند کرد باور نميکند .در نتيجه کميته اجرائی شوراھا کميته ای تحت نام "کميته
انقالبی نظامی" را ،که بعدا قيام اکتبر را سازمان ميدھد ،تشکيل ميدھد و از شوراھای کارگری و بخصوص از ملوانان کرونشتات دعوت
ميکند که در مقابل "کورنيلف" از شوراھا و دولت دفاع کنند.
نمايندگان ناويان کرونشات به مالقات تروتسکی ،در زندان ،ميروند و از او کسب تکليف ميکنند که آيا بايد به شورا و کرنسکی کمک کنند
يا با ھر دو يعنی کورنيلف و کرنسکی بجنگند؟ آيا نبايد بگذارند "کورنيلف" دولت را سرنگون کند و بعد از آن شورا ھا "کورنيلف" را
سرنگون کنند؟ تروتسکی آنھا را تشويق به مقابله با "کورنيلف" ميکند .متعاقبا تروتسکی و لنين فراخوان بسيج برای شکست کودتای
"کورنيلف" را ميدھند .اما اين فراخوان و اين شکست با قدرت نظامی صورت نميگيرد .نفوذ بلشويک ھا در ميان سربازان و در شوراھای
سربازان و قدرت آژيتاتور ھای بلشويک ارتش "کورنيلف" را در حين راه پيمائی به سمت پتروگراد به تدريج ذوب ميکند .موج فرار
سربازان و موج سرپيچی آنان از فرمان ھای "کورنيلف" باعث ميشود که اين ارتش قبل از رسيدن به نزديک پتروگراد عمال منحل و فلج
شود .در نتيجه کودتای "کورنيلف" ،بدون اينکه کسی دست بلند کند ،شکست ميخورد" .کورنيلف" با واحد کوچکی به پتروگراد می رسد و
توسط شوراھا دستگير ميشود.
با شکست "کورنيلف" ،کل تعرض بورژوازی و دولت نه تنھا از نفس می افتد بلکه با از ميان رفتن رويای ناپلئون سير قھقرايی در روحيه
و انسجام دولت و بورژوازی وسيعا دامن ميگيرد .روندی شروع ميشود که به انقالب اکتبر خاتمه ميابد .سه روز بعد از شکست
"کورنيلف" ،در  ٣سپتامبر ،تروتسکی و کامنف با قيد ضمانت از زندان آزاد ميشوند.
دولت موقت وارد بحران جديدی ميشود" .کادت" ھا ،که از عکس العمل کرنسکی در مقابل "کورنيلف" ناراضی ھستند ،از دولت استعفا
ميکنند و دولت سقوط ميکند .اما خود کرنسکی از جانب شوراھا ھای کارگری و سربازان ،به دليل انتخاب "کورنيلف" به فرماندھی قوا و
عدم تحرک اش در مقابل کودتا ،زير فشار قرار ميگيرد .در شورای پتروگراد تروتسکی و کامنف خواستار رسيدگی به اين مساله ميشوند.
سوسياليست ھا ھم حاضر نميشوند تا روشن شدن اين مساله در کابينه کرنسکی شرکت کنند .کرنسکی تا يک ماه نميتواند دولتی تشکيل دھد
و تنھا حکومت ميکند .بعدا کميسيونی پنج نفره را تشکيل ميدھد که بجای دولت عمل کنند.
به دنبال ديدن نتايج سرکوب بلشويک ھا و کودتای کورنيلف ،بلشويک ھا مجددا در ميان توده وسيع کارگران ،سربازان و شوراھا عروج
ميکنند .تبليغات بلشويک ھا که قدرت بايد از دست سرمايه و بورژوازی خارج شود و دولت سوسياليستی تشکيل شود ھر روز مقبوليت
بيشتری پيدا ميکند .از طرف ديگر تالش دائمی منشويک ھا و "اس آر"ھا برای تشکيل کابينه ائتالفی با کرنسکی و بقای دولت موقت باعث
ميشود که طرفداران آنھا در ابعاد تودهای صفوف اين احزاب را ترک و به صف بلشويک ھا بپيوندند و کنترل اوضاع به سرعت از کنترل
منشويک ھا و "اس آر"ھا خارج ميشود و جامعه به سرعت بلشويزه می شود .سياستی که بلشويک ھا داشتند اين بود که مردم را قانع کنند
که مطالبات پايه ای "نان  ،صلح  ،زمين" توسط اين دولت و توسط بورژوازی قابل تحقق نيست .تحقق اين خواست ھا مستلزم يک دولت
سوسياليستی است که دست طبقه بورژوا را از قدرت و سرمايه و زمين کوتاه کند .اين تصوير بر متن تبليغات درست ،پيگير و صبورانه،
بر متن تاکتيک ھا و تجربه توده کارگر و زحمتکش ھر روز بيشتر و بيشتر پا ميگيرد و ھمگانی ميشود.
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در مقابل اين اوضاع دولت عقب نشينی ميکند و شروع به آزاد کردن رھبران بلشويک ھا می کند .روز نھم سپتامبر تروتسکی ،برای اولين
بار به عنوان نماينده و سخنگوی بلشويک ھا ،در شورای پتروگراد ظاھر می شود و تقاضای رأی عدم اعتماد به رھبری فعلی شورای
پتروگراد ،که اساسا منشويک ھستند ،را می کند .اين تقاضای تروتسکی تصويب ميشود و رای گيری جديد برای انتخاب ھيات رئيسه
شوراھای پتروگراد انجام ميشود .در نتيجه اين انتخابات بلشويک ھا ،برای اولين بار ،کنترل شوراھای پتروگراد را بدست ميگيرند.
اينجا دوباره جدال کوچکی بين تروتسکی و لنين در می گيرد .تروتسکی تقاضا ميکند ھيات رئيسه جديدی متناسب با نفوذ احزاب انتخاب
شود .لنين شديدا مخالفت ميکند می گويد که اين حماقت است که منشويک ھا و "اس آر" ھائی که شکست خوردهاند در ھيات رئيسه شرکت
داد شوند .آنھا اين کار را با بلشويک ھا نکرده ند .چرا بلشويک ھا بايد اين کار بکنند؟ اما بھر حال منشويک ھا قبول نمی کنند که به عنوان
اقليت در رھبری شورا شرکت کنند و کنار می کشند .در نتيجه يک ھيات رئيسه بلشويک انتخاب و تروتسکی رئيس شورای پتروگراد
ميشود.
اما کميته مرکزی سراسری شوراھای روسيه ،که منتخب کنگره اول اين شوراھا است ،ھنوز در کنترل منشويک ھا است .در نتيجه
شوراھا ،کارگران و مردم به جای مراجعه به کميته مرکزی سراسری شوراھا به طور روزافزونی برای امور خود به شورای پتروگراد
مراجعه می کنند .در اين شرايط است که لنين خواستار برجسته کردن مجدد شعار "ھمه قدرت به شوراھا" ميشود و بلشويک ھا قاطعانه
روی اين شعار می کوبند.
در اين اوضاع کل سيستم حاکم در حال فروپاشی است .سربازان ،در ابعاد وسيع ،تفنگ ھا را زمين ميگذارند ،جبھه ھا را ترک می کنند و
به روستاھا بر می گردند .عطش زمين باال ميگيرد" .اس آر" ھا که سنتا در ميان دھقانان نفوذ داشتند ،در پرتو انفعال شان در قبال مساله
زمين بی اعتبار ميشوند و گرايش به بلشويک ھا ،که شعار مصادره زمين را داشتند ،در روستا ھا و در ميان دھقانان اوج ميگيرد .امالک
اربابی مورد حمله قرار ميگيرد و زمين ھا ،علی رغم مخالفت قاطعانه دولت ،تصرف می شوند .تنھا نيروئی که از اين حرکت دھقانان
حمايت ميکند شوراھای بلشويکی ھستند.
روز  ١٤سپتامبر منشويک ھا ،بعنوان آلترناتيو شورای پتروگراد ،که در آن اقليت شده بودند" ،کنفرانس دمکراتيک" را تشکيل ميدھند .اين
کنفرانس يک مجمع انتخابی نبود .ترکيب آن از ضد بلشويک ھا انتخاب شده بود .اينجا بايد بار ديگر تاکيد کنم که ھمه در ھر لحظه از اين
دوره ،به عکس تبليغات "دمکراتيک" بورژوازی و ضد بلشويک ھا ،اين بلشويک ھا ھستند که از اصل انتخابی بودن و اصالت ارگان ھای
انتخابی توده ای دفاع می کردند .و اين منشويک ھا و "اس آر" ھا بودند که ھر جا که به نفعشان نبود ارگان ھای انتخابی را دور ميزدند و
يا تصميمات آنھا را زير پا ميگذاشتند .به ھر حال بلشويک ھا از شورای پتروگراد ،از کنگره شوراھا و کميته مرکزی آن ،در مقابل
کنفرانس دل بخواھی منشويک ھا ،دفاع ميکردند.
از طرف ديگر ،از آنجا که دولت و کادت ھا تصور ميکردند که ھر انتخاباتی ممکن است به دست باال پيدا کردن رسمی بلشويک ھا منجر
شود ،طرفدار تعويق انتخابات مجلس موسسان شده بودند .در نتيجه دولت مرتب انتخابات مجلس موسسان را عقب می انداخت .بعالوه گرچه
بر طبق اساسنامه شوراھا ،کنگره سراسری شوراھا ميبايست در سپتامبر فراخوانده ميشد ،اما کميته مرکزی سراسری و کميته اجرائی آن،
که ھنوز تحت کنترل منشويک ھا و "اس آر" ھا بود ،از ترس دست باال پيدا کردن بلشويک ھا فراخوان کنگره را نميدادند .کميته اجرائی
استدالل ميکرد که تا تشکيل مجلس موسسان دو ماه وقت ھست و در اين مجلس شوراھا منحل ميشدند .در نتيجه ضرورتی برای تشکيل
کنگره شوراھا وجود ندارد! بلشويک ھا قاطعانه از ضرورت دعوت فوری کنگره دفاع ميکردند .اين کشمکش باعث ميشد که بلشويک ھا
شوراھای محلی کارگران ،سربازان و ملوانان و ھمچنين اتحاديهھای کارگری در سراسر کشور را روز به روز بيشتر با خود ھمراه کنند.
از طرف ديگر ،گرچه تشکيل مجلس موسسان در برنامه اعالم شده بلشويک ھا بود ،اما با توجه به تشکيل قريب الوقوع کنگره شورا ھا،
بلشويک ھا در مورد ضرورت مجلس موسسان دچار ترديد شده بودند .بحث لنين اين بود که برای تعيين تکليف نظام آينده کنگره شوراھا
ارگان صالح تر و دمکراتيک تری از مجلس موسسان ھست :کنگره سراسری شوراھای کارگران ،دھقانان و سربازان.
به ھر حال"کنفرانس دمکراتيک" تشکيل شد و يک مجمع "پيش پارلمانی" را انتخاب کرد تا خال بوجود آمده در اثر تاخير انتخابات را
بپوشاند .اما اين مجمع يک آش در ھم جوش بود .عليرغم مخالفت لنين ،از طرف بلشويک ھا تروتسکی و استالين در اين "کنفرانس
دمکراتيک" شرکت کردند .تروتسکی در سخنرانی خود بر عدم صالحيت کنفرانس و محکوميت اقدام منشويک ھا تاکيد ميکند و کنفرانس
را ترک مينمايد.

تدارک قيام و کشمکش جديد ميان لنين و حزب بلشويک
ماه سپتامبر ،ماھی بود که در آن حزب بلشويک درگير تصميم گيری در مورد قيام بود.
در بحث مربوط به جمعبندی انقالب  ١٩٠۵در سخنرانی اول اشاره کرديم که لنين ،در تمايز از جمعبندی منشويک ھا و تروتسکی،
ضرورت قيام برای سرنگونی دولت و استقرار دولت انقالبی را مطرح ميکند .در اين مقطع لنين به اين جمعبندی و ھمچنين تز ھای آوريل
خود بر ميگردد و در روزھای  ١٢و  ١٣سپتامبر رسما خواستار تدارک قيام توسط کميته مرکزی حزب ميشود .لنين ،مانند  ،١٩٠۵اعالم
ميکند که انتظار سقوط خود بخودی دولت پوچ است ،بايد دولت را با قيام سرنگون کرد.
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تقاضای لنين در کميته مرکزی حزب بلشويک به بحث گذاشته ميشود اما مورد مخالفت قرار ميگيرد و رأی نمی آورد .مخالفين استدالل
ميکنند که اين اقدامی ماجرا جويانه است و امکان پذير نيست .از نظر مخالفين تصرف قدرت بايد توسط شوراھا و از کانال کنگره شوراھا
انجام گيرد .کنگره شوراھا بايد قيام را تصويب کند .اينجا باز ھم لنينيسم را ميبينيم که با سنت و خود آگاھی بلشويسم در می افتد .اينجا باز
ھم تقابل و تفاوت لنينيسم با بلشويسم ،تقابل ميان سپردن اوضاع به يک روند خود بخودی و غير قابل تضمين با شکل دادن آگاھانه به آينده،
البته با اتکا به حمايت فی الحال موجود از بلشويک ھا ،را ميبينيم.
روز  ١۵سپتامبر کميته مرکزی حزب بلشويک رسما بحث در مورد نوشته لنين را شروع ميکند .کامنف ،که در جلسه حضور داشت ،و
زينويف ،که در مخفیگاه بود ،با تدارک و اجرای قيام توسط بلشويک ھا مخالف بودند .کميته مرکزی در اين جدل تزھای کامنف را نمی
پذيرد اما تزھای لنين را ھم تصويب نميکند .اواخر سپتامبر لنين به پتروگراد برميگردد .و تھديد ميکند که از کميته مرکزی استعفا خواھد
کرد تا بتواند آزادانه اعضای حزب را مورد خطاب قرار دھد.
بحث لنين اين است که در پرتو تغيير اوضاع و آگاه شدن طبقه کارگر به ضرورت سرنگونی سرمايه داری ،بايد در اولين فرصت قيام کرد
و منتظر پيش شرط ديگری نماند .بحث تروتسکی اين بود که دستور قيام بايد رسما توسط شوراھا صادر شود در نتيجه بايد منتظر کنگره
شوراھا ماند و بعد از تشکيل کنگره قيام را سازمان داد .زينوويف و کامنوف کال مخالف قيام ھستند و فکر می کنند که ماجراجويی است.
به ھر حال بعد از کشمکش ھای زياد مقاومت ھا در ھم شکسته می شود .تز قيام تصويب می شود .کميته مرکزی با اکثريت ده رای :لنين،
تروتسکی ،استالين ،سوردولف ،اوريتسکی ،دزرژنسکی ،کولونتای ،بوبنوف ،سوکولينکوف ،لوموف ،در مقابل دو رای کامنف و زينويف
تدارک قيام را تصويب کرد
کامنف ،در اعتراض ،از کميته مرکزی استعفا ميکند و از طرف خود و زينويف در يک نشريه غير حزبی ايده قيام را نقد ميکند .لنين اين
کار را خيانت و اعتصاب شکنی ميخواند و خواستار اخراج ھر دو نفر از حزب ميشود .کميته مرکزی استعفای کامنف را می پذيرد اما به
زينويف تنھا تذکر و اخطار ميدھد.
با اقدام کامنف و زينويف مساله تدارک قيام از جانب بلشويک ھا عمال علنی ميشود و مورد ھجوم ھمه احزاب و نشريات قرار ميگيرد.
تروتسکی برای سرپوش گذاشتن روی مساله در شورای پتروگراد اعالم ميکند که در اين مورد تصميمی گرفته نشده است ،که به ھر حال
واقعيت دارد .اما علی رغم تالش تروتسکی در شورا ،دولت عمال از صحت شايعه در مورد توطئه بلشويک ھا مطمئن ميشود اما از ھر
گونه عکس العملی عاجر است.
لنين در مقابل تروتسکی سازشی ميکند .سازش اين است که اوال قيام روز قبل از تشکيل کنگره سراسری شوراھا انجام شود و عمال اين
کنگره با قرار گرفتن قدرت در دستش روبرو گردد و ثانيا عالوه بر کميته نظامی ای که حزب برای رھبری قيام سازمان ميدھد ،شورای
پتروگراد ھم کميته ای نظامی برای دفاع از شوراھا درست کند .وظيفه اين کميته زير پوشش قرار دادن تدارک قيام توسط بلشويک ھا و
تسھيل قيام است .اين کميته ھا تشکيل می شوند .کميته مرکزی ھيات سياسی  ٧نفره برای سازمان دادن قيام انتخاب ميکند .اعضای اين
ھيات عبارت بودند از لنين ،زينويف ،کامنف ،تروتسکی ،استالين ،سوکولينکف و بوبنوف .در شورای پتروگراد ھم کميته ای نظامی تحت
مسئوليت تروتسکی تشکيل ميشود .بعالوه کميته مرکزی حزب يک مرکز نظامی انقالبی را سازمان ميدھد که اعضای آن عبارت از
سوردلف ،استالين ،اوريتسکی و دزرژنسکی است که بخشی از کميته نظامی شورای پتروگراد است.
کرنسکی ،باالخره ،در  ٢١سپتامبر کابنيه جديد اش را ،با کادت ھا ،تشکيل ميدھد .اما اين دولت نه تنھا از طرف بلشويک ھا و بسياری از
شوراھا محکوم ميشود ،بلکه حتی مورد حمايت "کنفرانس دمکراتيک" منشويک ھا ھم قرار نميگيرد .در نتيجه دولت کرنسکی از ھمان
اول پايش روی ھوا است.
طی سپتامبر بلشويک ھا تقريبا تمام شوراھای شھرھای اصلی و صنعتی را بدست گرفتند و تروتسکی ،در اين مقطع ،از طرف شورای
پتروگراد فراخوان انقالب دوم و خواست استعفای کرنسکی را اعالم ميکند.
روز  ١٦اکتبر پلنوم وسيع کميته مرکزی که نمايندگان بلشويک شورای پتروگراد و کميته نظامی و اتحاديهھای کارگری شرکت در آن
شرکت داشتند تشکيل ميشود .لنين در اين پلنوم شرکت دارد و از ضرورت کسب قدرت بعد از کودتای کورنيلف صحبت ميکند .کميته
مرکزی در جلسه کوچک خود در  ٢٠اکتبر تصميم ميگيرد که قيام شب  ٢۵اکتبر ،که فردای آن کنگره سراسری شوراھا تشکيل ميشود،
انجام شود.

قيام اکتبر
چه دولت و چه شوراھا و چه ھمه احزاب و نشريات وقوع قيام اکتبر را حدس ميزدند .بسياری مشتاقانه در انتظار آن بودند ،منشويک ھا و
احزاب چپ نگران آن و دولت مستاصل و فلج اوضاع را نظاره ميکرد.
روز  ٢۴اکتبر ،کميته نظامی رسما ماموريت ھا را ابالغ ميکند .دزرژنسکی مامور کنترل راه آھن ،ببنوف مامور کنترل پست و تلگراف و
سوردلف مامور بازداشت دولت موقت ميشوند.
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صبح  ٢٥اکتبر گارد سرخ نقاط حساس شھر را اشغال ميکند و اعضای دولت موقت يا دستگير ميشوند و يا فرار ميکنند .لنين در جلسه بعد
از ظھر  ٢۵اکتبر شورای پتروگراد پيروزی قيام را اعالم ميکند و ھمان شب در اولين جلسه کنگره دوم شوراھا انتقال قدرت به شوراھا را
اعالم ميکند .کل اين پروسه طی زمانی کوتاه ،با مقاومت بسيار اندک نيروھای دولتی و با تلفات جانی بسيار کم به سرانجام ميرسد .قيام
اکتبر و سرنگونی دولت سرمايه داری بدون خونريزی ترين قيام تاريخ معاصر دنيا است.
فضای کنگره سراسری شوراھا فضای جالبی است .تعداد زيادی از نمايندگانی که به آنجا آمده اند تا در کنگره شرکت کنند منتظر اين ھستند
که ببينند چه اتفاقی می افتد .نمايندگان صدای توپ و تفنگ را ميشنوند .منشويک ھا و "اس آر" ھا وسيعا به بلشويک ھا حمله ميکنند و آنھا
را متھم به خيانت به انقالب ميکنند.
از طرف ديگر واقعيت اين است که در اين کنگره اکثريت نمايندگان طرفدار بلشويک ھا ھستند و در انتظار روشن شدن مساله ميمانند.
باالخره وقتی که خبر می دھند که دولت موقت سرنگون شده است قدرت توسط گارد سرخ تصرف شده ،بحث وسيعی در کنگره آغاز
ميشود که آيا بايد اين قدرت را تحويل گرفت يا بايد از بلشويک ھا خواست که آن را مجددا به دولت موقت باز گردانند و تعيين تکليف نظام
را به مجلس موسسان واگذاشت؟
بعد از بحث ھای زياد و بسيار آموزنده و جالبی که در می گيرد ،کنگره سرانجام قرار مربوط به انتقال قدرت به کنگره سراسری شوراھا
را تصويب ميکند .کنگره بعد از اين تصميم تاريخی در اولين قطعنامه خود قرار مربوط به خلع يد از مالکين و تقسيم اراضی بوسيله
شوراھای دھقانان را تصويب ميکند .روز بعد کنگره ،در آخرين اجالس خود بعد از بحث ھای مفصل و بسيار زنده در مورد چگونگی
خاتمه جنگ ،قطعنامه مربوط به پايان دادن به جنگ و اعالم صلح را تصويب ميکند و کار خود را با انتخاب يک کميته وسيع برای اداره
کشور به پايان می رساند.
وقتی که شرح جلسات کنگره شوراھا را می خوانيد صحنه ھای بسيار شور انگيز و تکان دھنده ای در آن می بينيد .اينجا به عنوان خاتمه
بحث من تنھا ميتوانم بخش ھائی از نوشته ی جان ريد در مورد لحظات آخر کنگره برای تان بخوانم.
"چشم ھا ھمه می درخشند ،ھمه بر سر پا می ايستند  ،اينک ديگر ھيچ کس سيگار نمی کشد .تو گويی نفس از سينه احدی
بيرون نمی آيد .ھيئت رئيسه  ،نمايندگان  ،مھمانان و نگھبانان يک صدا با ھم سرود انترناسيونال را ميخوانند.
ناگھان به حکم يک انگيزه مشترک درونی  ،جملگی خود را بر سر پا يافتيم و با سرود افسون کننده انترناسيونال ھم آوا شديم.
سرباز پير سپيد مويی مثل کودکان می گريست  ،الکساندرا کولونتای با بھم زدن پلک چشم اش اشک خود را فرو می خورد.
آن بانگ عظيم در سراسر تاالر می غلتيد درھا و پنجره ھا را می شکافت و به اوج آسمان صعود ميکرد  ...برخيزيد ای
زندانيان گرسنگی! برخيزيد ای دوزخيان زمين! کلمات اين سرود از ھمه قيد و بندھا آزاد بودند .اين کلمات با فرمان حکومت
جديد در ھم می آميختند ،و از اين رو با نيروی عمل طنين می افکندند .در آن ساعت ھمه احساس عظمت و ھمه احساس
اھميت بيشتری می کردند .قلب انقالب به پھنای تمامی جھان بزرگ شده بود ... .ھمه سوگند ياد کردند اين "نبرد نھائی" را
فرجام خواھند رساند" .ما برای خود جھانی تازه خواھيم ساخت"
تمامی ھيئت رئيسه به رياست لنين به پا خواسته بودند ،با چھره ھای ھيجان زده و پر جذبه  ،با چشمھای درخشان سرود می
خواندند.
نمايندگان ھم چنان بر سر پا ايستاده بودند و چشمھای بسيار بر پيکر کوتاه و چھارشانه مردی دوخته شده بود که با سر بزرگ،
گونه ھای برآمده و خصوصيت ساده چھره خود ... ،با برق چشمھای ريز و اندک مغولی خود ،که مستقيما به درون امور نفوذ
می کرد ،ھمچنان بر سکوی خطابه قرار داشت ...حتی نزديکترين يارانش  ،آنھا که مقام او را در حزب به خوبی می دانستند،
اينک برای نخستين بار دريافته اند که وجود او برای انقالب  ...چه معنايی دارد.
شخصی از عمق تاالر بانگ بلند سرداد زنده باد لنين و ھمه تاالر فرياد زدند  :زنده باد لنين".
اين فضای انقالبی ،شور انقالبی و ابتکار انقالبی ای است که انقالب و يک سياست انقالبی به ميدان می کشد .ابتکار و اعتمادی است که
مارکسيسم و اينجا لنينيسم به انسان برای تغيير در زندگی به او ميدھد .به انسان ھا نشان ميدھد که وقتی بخواھند و وقتی که اراده کنند می
توانند دنيا را روی پای واقعی اش بگذارند و مقدرات خود را بدست گيرند.
به نظر من اين تفاوت لنين با منشويسم و تفاوت لنينيسم با بلشويسم است .لنينيسم ای که می گويد انقالب شدنی است بايد برای آن آماده بود.
بايد موانع ذھنی انقالب سوسياليستی را از پيش پا برداشت .بايد حداکثر نيرو را برای آن گرد آورد و سازمان داد.
اين خطی است لنين از  ١٩٠٣مدافع راستين آن است و تا اخرين لحظه زندگی خود به آن وفادار ميماند .به نظر من انقالب اکتبر پيروزی
لنينيسم در آن مقطع است.
اينجا مجبورم به دليل زمان بندی بحث را خاتمه دھم .بررسی تاريخ انقالب روسيه بعد از تصرف قدرت توسط بلشويک ھا را در سخنرانی
سوم ادامه خواھيم داد.
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 - ٧پرسش و پاسخ
رضا ساعی:
به عقيده من بحثی که رفيق کورش ارائه داد بحث جالبی بود .کورش توانست که قشنگ لنينيسم را از بلشويسم قيچی کند و در مقابل
ھم قرار دھد .چه خوب بود که اين بحث به صورت کتابچه ھم منتشر شود.
منتھا در قسمت اول بحث در مورد انقالب دمکراتيک و انقالب مداوم صحبت کرد و سوال من در حقيقت از اينجا شروع می شود.
من ميخواھم در مورد تفاوت بين ديدگاه ھايی مثل چپ سنتی که در ايران نسبت به انقالب دمکراتيک ھست بپرسم .مثال در ذھنيت
اين چپ انقالب دمکراتيک يک نظام اقتصادی است و از اين زاويه ھم به تز انقالب مداوم تروتسکی برخورد می کنند .و يا اينکه
چپ ليبرال نقش تروتسکی را برجسته می کند و انقالب مداوم تروتسکی را مطرح ميکند و آن را در مقابل لنينيسم قرار می دھد و
مدعی است که بطور مشخص لنين در سال  ١٩٠۵اصال اعتقادی به انقالب سوسياليستی نداشته و کم کم جلو آمده تا اينکه در تزھای
آوريل آن را مطرح می کند .در صورتی که تروتسکی از قبل اين نظر را داشته است.
سوال من اين است که تفاوت انقالب مداومی که لنين مطرح می کرد با انقالب مداومی که تروتسکی مطرح می کرد چيست؟
ھمچنين کمی ھم در مورد پروسه انقالب دمکراتيک صحبت کنيد که بدانيم آيا اين يک نظام گذار است؟ يک نظام اقتصادی است ؟ و
پايه ھای اقتصادی انقالب دمکراتيک چيست؟
محمد فتاحی
سوال من اين است که کورش گفت بلشويک ھا به لحاظ نيروی تشکيالتی چيزی نبودند و کميته ای سه نفره داشتند که يکی از آنھا
از فنالند وارد شد و به اضافه دو نفر ديگری که قبأل مخفی شده بودند .اينھا يک کميته حزبی تشکيل دادند و کل بلشويک ھمان بود.
می خواستم بدانم که به لحاظ سياسی اين گرايش سوسياليستی ،مستقل از اينکه بلشويک ھا چقدر بودند ،چقدر در جامعه موجود
بود؟
سوال بعدی من اين است که در دوره ای خط لنين می گيرد ،آيا مردم ،به لحاظ سياسی بيشتر دنبال شعاری می افتند که لنين می
گويد يا اينکه باز ھم گرايشات سوسياليستی ای ھستند که دور لنين و لنينيسم را می گيرند؟
به اضافه اين که چون ما تا بحال اين تاريخ را به روايت جريانات مختلف چپ سنتی و به ويژه استالين و کال کمونيسم اردوگاھی و
به روايت دوره استالين خوانده ايم ،و تصوير شما خيلی تازه از بلشويک ھا است که از اول قدرتی نبودند که ما فکر می کرديم بلکه
به تدريج در مبارزات رشد کردند و دست آخر در اکتبر  ١٩١٧قدرت را گرفتند که تصوير جا افتاده ای در چپ دنيا است.
اين بحث اگر بر روی "سی دی" گذاشته شود در سطح خاصی پخش ميشود .اما بتوان اين بحث را طوری منتشر کرد که در سطح
وسيعتری پخش شود ،حتی به زبان ھای ديگر ترجمه شود جايگاه ويژه ای پيدا می کند .چون ھمانطور که امروز موضع حزب در
دنيا ،بر سر جريان اسالمی ھا و امريکا با ھمه چپ دنيا فرق دارد ،روايت از مارکسيسم و کمونيست درآن دوره ھم به طور واقعی
در اين چپ نيست .ھر چه ھست استالين و خط او نوشته اند .ميخواستم بدانم برای اين موضوع ھم فکری کرده ای؟
کورش مدرسی
جواب سوال رضا ساعی :در سخنرانی اول راجع به موضوع انقالب دمکراتيک مفصل صحبت کردم و در ابتدای جلسه امروز ،و
در مقاطع مختلف بحث ،ھم به اين موضوع برگشتم .گفتم که در جوامعی نظير روسيه ،يا اروپای غربی در دوره مارکس و يا
ايران امروز ،جامعه حول مطالباتی عمومی تر از مطالبات سوسياليستی طبقه کارگر ،يعنی حول آزادی ھای سياسی و خواست
ھائی که بالقوه در يک نظام سرمايه داری ھم قابل تحقق ھستند ،به ميدان مبارزه انقالبی عليه دولت حاکم کشانده ميشود .اين توده
وسيع بسيار فراتر از طبقه کارگر است و بخش ھای وسيعی از خرده بورژوازی و بورژوازی را به ھم ميدان ميکشد و به کل
جامعه رنگ خواستار تغييرات دمکراتيک را ميزند.
اين واقعيت از يک طرف به سادگی بيشتری جامعه را به دوره ھای انقالبی سوق ميدھد و به سادگی بيشتری توده وسيع را برای
سرنگونی انقالبی دولت حاکم به ميدان ميکشد ،از طرف ديگر اما فضای مطالبات دمکراتيک را بر طبقه کارگر ھم سيطره ميدھد،
آگاھی و خواست ھای سوسياليستی طبقه کارگر را به عقب ميراند و در نتيجه طبقه کارگر و توده وسيع زحمتکشان را در مقابل
نفوذ ايدئولوژی ،افق و سياست ھای بورژوازی آسيب پذير تر ميکند .سوال از دوره مارکس اين بوده است که تاکتيک طبقه کارگر
و جنبش سوسياليستی آن در قبال چنين تحرکاتی چيست؟
گفتم که مارکس و بعدا لنين در مورد ھمين پديده در آلمان و روسيه ،سياست واحدی را پيش پا می گذارند .نقل قول ھائی از
مانيفست و خطابيه مارکس به کميته مرکزی اتحاديه کمونيست ھا در سال ١٨۴٨را خواندم که در اساس ميگويد طبقه کارگر نتنھا
بايد فعاالنه در اين جنبش شرکت کند بلکه بعالوه و شايد مھمتر اينکه بايد تالش کند که با روشن کردن ذھن پرولتاريا و سازماندھی
آن رھبری چنين انقالباتی را بر اساس خواست ھای طبقه کارگر در اين انقالب ،چيزی که بعدا به نام برنامه حداقل معروف شد،
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بدست بگيرد و طبقه کارگر را برای برداشتن بالواسطه قدم بعد يعنی انقالب سوسياليستی در بھترين موقعيت قرار دھد .برای
مارکس و لنين انقالب دمکراتيک ،يا انقالب بورژوائی ،تنھا به عنوان پيش درآمد بالواسطه يک انقالب پرولتاريايی معنی دارد .به
اين اعتبار ميگويند که کمونيستھا طرفدار انقالب مداوم ھستند .انقالب مداوم به معنی يک عبور پيوسته از انقالب دمکراتيک به
انقالب سوسياليستی.
از نظر مارکس و لنين برای طبقه کارگر چنين انقالبات دمکراتيک يا بورژوائی ای ،ناظر بر يک دوران تحول اقتصادی نيست .از
نظر مارکس و لنين برای پرولتاريای آگاه اين انقالبات ناظر بر يک تحول سياسی ،يعنی آگاھی طبقه کارگر و توده زحمتکشان بر
ضرورت انقالب سوسياليستی و بدست گرفتن قدرت سياسی توسط طبقه کارگر است.
اين تئوری مارکس و لنين ،البته با مخالفت روبرو ميشود .بخصوص سوسياليست ھای بورژوائی معتقد به ضرورت تکامل
نيروھای مولده و اقتصاد بورژوائی ھستند .از ديدگاه اين جنبش ھا سوسياليسم پديده ای ناشی از عمل آگاھانه توده طبقه کارگر و
زحمتکشان نيست؛ يک مرحله در تکامل تاريخ و نيروھای مولده است .اين خط کل انترناسيونال دوم ،خط منشويک ھا و خط
بلشويک ھا است .در نتيجه اين جريانات به عنوان وکالی تاريخ و تکامل تاريخی ظاھر ميشوند .به ھر حال سوسياليسم امر امروز
شان نيست .اشاره کردم که تئوری مارکس و لنين ،در اساس ،بر پايه تزھای مارکس در نقد فوئرباخ استوار است که مبنای فکری
ماترياليسم پراتيک و سوسياليسم مارکس است.ديدگاھی که نقش پراتيک آگاھانه انسان ھا در تاريخ را به رسميت ميشناسد.
بعالوه پشت اين بحث ھای تئوريک اين واقعيت نھفته است که افق ھا ،جنبش ھا و جرياناتی در جامعه وجود دارند ،که علی رغم
اينکه به توحش سرمايه داری نقد ھائی دارند ،ضد سرمايه داری نيستند .يا ضديت آنھا با سرمايه داری معنی عملی ندارد به آينده
دور و به يک معاد تاريخی موکول ميشود .در نتيجه به اين موضع "تئوريک" ميرسند که فعال جامعه بايد کماکان در چھارچوب
روابط سرمايه دارانه رشد کند ،البته با کمی تغييرات ،با يک سری حقوق دمکراتيک و با يک سری محدوديت در دفاع از مطالبات
اقتصادی طبقه کارگر.
اين ھمان جنبش و تئوری ای است که در سنديکاليسم متجسم ميشود .کارگر را فروشنده يک کاال در جامعه ميبيند و خود را مدافع
شرايط بھتر برای فروش اين کاال .اين ديد ناقد نفس رابطه استثمار گرانه نيست .درست مثل ساير اتحاديه ھای صنفی ،نخود فروش
ھا ،نفت فروش ھا و غيره .وقتی به اين پديده نگاه کنيد می بينيد که اين مطالبات جناح چپ بورژوازی است که می خواھد يک
جامعه بورژوايی کمی انسانی تر را درست کند .اين ته منشويسم و رفرميسم است.
گرچه در دوره لنين اين ديدگاه در حزب بلشويک ديدگاه بسيار غالب است و مقاطع مختلفی بلشويک ھا و لنين را در مقابل ھم قرار
ميدھد ،اما بعد از سلطه ی اين ديدگاه بر انقالب روسيه در قالب عروج استالين ،بعد از مرگ لنين ،اين ديدگاه بر کل انترناسيونال
سوم غالب ميشود .در نتيجه نبايد عجيب باشد که جنبش ھای بورژوائی ملی و استقالل طلبانه ،تقريبا در سراسر دنيا ،طرفدار اين
نوع از مارکسيسم و کمونيسم ميشوند .مارکسيسم و کمونيسمی که مخالف يک نوع از سرمايه داری است اما کل نظام سرمايه داری
را حفظ ميکند.
بحث مارکس و لنين دائر بر اين که شرط تبديل اين انقالبات به تخته پرش طبقه کارگر به انقالب سوسياليستی شناختن خصلت
طبقاتی )بورژوائی( اين انقالب ھا و تعريف تاکتيک ھای دقيق برای روشن کردن ذھن طبقه کارگر است ،تبديل به بحث مرحله
بندی تاريخی انقالب ميشود .با چنين مرحله بندی به موضع چپ بورژوازی يا بورژوا رفرميستی ميرسيد.
به ھرصورت کل بحث من اين بود که انقالب دمکراتيک ،از نظر طبقه کارگر ،مضمون اقتصادی ندارد .يک انقالب سياسی برای
عبور به انقالب ديگری است که آن انقالب مضمون کامال اقتصادی ھم دارد.
بعالوه اشاره کردم که يک بحث در مقابل تئوری لنين و مارکس ،در مورد اھميت تشخيص خصلت طبقاتی ھر انقالبی ،بحث
آنارشيست ھا و بعضا تروتسکی است که مستقل از اينکه چه تحولی در جامعه جريان دارد ،مستقل از اينکه خصلت طبقاتی انقالبی
که فی الحال در جامعه شکل گرفته چيست ،معتقدند که طبقه کارگر فقط بايد درگير سازماندھی انقالب سوسياليستی باشد .اين تئوری
طبقه کارگر را از شناخت پديده ھای جاری جامعه و طبقات درگير محروم ميکند .در نتيجه نتنھا اين طبقه را در مقابل نفوذ
بورژوازی آسيب پذير تر ميکند ،بلکه حزب پيشروان پرولتاريا را از توده اين طبقه ،که بر طبق فضای جامعه با ھمان خواست
ھای دمکراتيک به ميدان می آيند ،ايزوله ميکند .ھمانطور که آنارشيست ھا تقريبا در ھمه انقالبات معاصر ايزوله ميشوند و
تروتسکی از دخالت فعال در انقالب  ١٩١٧روسيه ناتوان ميماند و ناچار به پيوستن به بلشويک ھا ميشود.
دليل اينکه تروتسکی ،چه آن زمان و چه بعدا ،تصور ميکرد که لنين با تزھای آوريل روی خط او آمده است ھمين عدم توجه به
تفاوت ھا بود .حاصل اينکه پاسخ به اين سوال که چرا تروتسکی و آنارشيست ھا ،که ظاھرا "از اول درست ميگفتند" رھبر انقالب
پرولتری روسيه نميشوند و اين لنين و حزب بلشويک است که اين نقش را برعھده ميگيرد ،به خصوصيات فردی لنين ارجاع
ميکنند و عمال نوعی پيغمبر ،يا فوق انسان ،از لنين ميسازند.
در مورد تز انقالب مداوم تروتسکی و تفاوت آن با تئوری مارکس و لنين ،در سخنرانی اول ،اشاره کردم که تروتسکی اين بحث
اش را بعد از انقالب  ١٩٠۵فرموله ميکند و دو رکن دارد .يکی اين که انقالب دمکراتيک تخته پرشی است به انقالب
سوسياليستی ،که ھمان بحث مانيفست است که لنين ھم تئوری اش را بر آن بنا می نھد .دوم اين که انقالب سوسياليستی در روسيه،
بدون انقالب جھانی ممکن نيست .اما از آنجا که انقالب جھانی در اختيار کسی نيست و ارجاع به آن ارجاع به نوعی معاد
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سوسياليستی است ،تروتسکی را بی نياز از تاکتيک برای تحقق انقالب سوسياليستی در روسيه ميکند .ظاھرا طبقه کارگر بايد تا
معاد سوسياليستی در جھان ،منتظر بماند و سعی کند اوضاع دمکراتيک تر و مطالبات ھرچه بيشتری را بدست آورد که در عمل به
ھمان نتايج ديدگاه منشويکی و سوسياليسم بورژوائی ميرسد.
بعد ھا ،يعنی از اواسط دھه  ٢٠ميالدی ،که دولت پرولتری تثبيت ميشود و بحث سياست اقتصادی دولت پرولتری به جلو رانده
ميشود و مھمتر اينکه معلوم ميشود انقالب جھانی در دستور جھان نيست ،اين ديدگاه ،تروتسکی را در مقابل استالين بی خط ،بی
نقشه و بدون برنامه ميکند .در دوره بحث ساختمان سوسياليسم ،که لنين ديگر زنده نيست ،وقتی استالين تز سوسياليسم در يک
کشور را در مقابل تز انقالب مداوم و انقالب جھانی تروتسکی فرموله می کند ،تروتسکی سنگر محکمی نميتواند ببندد و بعضا حتی
به فرمولبندی ھای افراطی تری از استالين ميرسد ،که در سخنرانی بعدی به آن خواھيم پرداخت.
اگر از زاويه لنينيسم به مسائل آن روز حکومت پرولتاريا نگاه کنيم در پاسخ به اين سوال که اگر انقالب جھانی صورت نگرفت چه
بايد کرد؟ متد لنين شما را بی جواب يا با جواب بورژوائی به جا نمی گذارد .لنينيسم يا متد لنين حکم ميکند که راه ساختمان پرولتری
و سوسياليستی اقتصاد و جامعه وجود دارد بايد آن را پيدا کرد.
در نتيجه وقتی استدالل ھا و نوشته ھای آن دوره استالين در مقابل تروتسکی را می خوانيد جنبه ای از حقيقت را در آن پيدا ميکنيد.
استالين می گويد که تروتسکی ما را برای کاری که می خواھيم انجام دھيم بی وظيفه می کند .در جلسه آينده بيشتر توضيح خواھم
داد که شکست تروتسکی و اپوزيسيون چپ در روسيه تنھا ناشی از سرکوب استالين نيست .مھمترين فاکتور در اين شکست اين
است که قبل از سرکوب استالين به لحاظ فکری و عملی زير پای تروتسکی و اپوزيسيون چپ را جارو و آنھا را ايزوله می کند.
سرکوب چپ در دوره استالين مدت ھا بعد از ايزوله کردن سياسی و فکری آنھا صورت ميگيرد.
به نظر من تصويری که تروتسکی از لنينيسم دارد ،تا آخر ،يک تصوير کامال منشويکی است .حتی تا  1917فھم تروتسکی از
لنينيسم فقط اين است که بلشويسم يعنی يک سازمان حرفه ای توطئه گر .حتی در مقاطعی ،مانند  ١٩٠۵و  ،١٩١٧که لنين خواستار
باز کردن حزب به روی پرولتاريای صنعتی ميشود و کل بحث ھای مربوط به سازمان مخفی حرفه ای را کنار ميگذارد و يا بعد از
انقالب  ١٩٠۵دوباره به آنھا بر ميگردد ،تروتسکی اين ھا را نوسان در لنين ميبيند و نه يک ديدگاه جامع.
در غياب درک انسجام و يک پارچگی ديدگاه لنين تروتسکی ،و تروتسکيست ھا ،که بعد از انقالب اکتبر نميتوانند نقش لنين را
انکار کنند ،ناچار به اين تئوری روی می آورند که لنين در تز ھای آوريل و در فاصله فوريه تا اکتبر  ١٩١٧به خط تروتسکی
پيوست .گفتم اين سوال که چرا تروتسکی ،که ظاھرا صاحب خط بود ،نتوانست نقش لنين را بازی کند بی جواب ميماند و يا به
خصوصيات فردی لنين ،استالين و تروتسکی ربط داده ميشود.
به اعتقاد من تز انقالب مداوم تروتسکی منشويکی است .به اين معنی که در مقابل ھسته اصلی پراتيسيسم مارکس که قائل به قابليت
انسان در تغيير محيط اطراف خود است قرار ميگيرد .از نظر فلسفی از فرمول مارکس در تزھای فوئرباخ که ميان عنصر ذھنی
و عينی پراتيک انسان را قرار ميدھد جدا ميشود و سرنوشت جامعه را به فعل و انفعاالتی ،مانند انقالب جھانی ،می سپارد که خارج
از اراده انسان ھا است .سياست در عمل برای تروتسکی ،تا آخر عمر ،انتظار معاد سوسياليستی باقی می ماند.
پاسخ به سوال محمد فتاحی :تصويری که "تاريخ مختصر" از بلشويسم می دھد و تصويری که چپ سنتی از حزب بلشويک و
تکامل حزب بلشويک دارد ساختگی و غير واقعی است .آنھا تصويری از بلشويسم را به دست می دھند که در آن بلشويسم تنھا يک
سازمان زيرزمينی بوده که نشريه ايسکرا را مرتب منتشر ميکردند ،دائم سازمان داشتند ،ھميشه رھبران کارگری با آنھا بودند و
غيره .اين تاريخ جعلی است.
بلشويک ھا بيش از چند شماره از ھر نشريه ،آنھم گاه با فاصله ھای زياد ،را نتوانستند منتشر کنند .سازمان حزبی بلشويک ھا ھم
مکررا توسط پليس در ھم شکسته ميشد.
اما اين واقعيت را بايد ديد که بلشويک ھا ،بخصوص لنين ،به عنوان يک خط راديکال و سازش ناپذير طرفدار عمل انقالبی و
بخصوص يک سنت حزبی با ديسيپلين در روسيه شناخته شده بودند و در ميان بخش ھائی از پرولتاريای صنايع بزرگ سمپاتی به
آنھا وجود داشت .به ھر حال ،ھمانطور که اشاره کردم ،در آستانه انقالب فوريه  ١٩١٧بلشويک ھا عمال فاقد سازمان بودند .اما
سنتی شناخته شده بودند و پايه ھائی در صنايع بزرگ پتروگراد و مسکو داشتند .بر اساس وجود اين سنت سياسی و تشکيالتی،
درجه ای از نفوذ و اعتبار کادر ھايش در ميان پرولتاريای صنعتی و بخصوص خط لنين است که حزب بلشويک در فاصله فوريه
تا اکتبر ميتواند کاری را انجام دھد که داد.
در فاصله فوريه تا اکتبر بلشويک ھا ،به ھمت يک خط سياسی روشن و بيش از ھر کس به ھمت لنين و تاکتيک ھای درست ناشی
از لنينيسم به سرعت رشد کردند .سوسياليست ھای ديگر ،دسته دسته از پائين و از ميان فعالين و رھبران و توده ھای کارگر و
زحمتکش ،نمايندگان کارگران ،نمايندگان شوراھای محلی و حتی نمايندگان سربازان به آنھا پيوستند .به اين معنی که طرفدار
شعارھای بلشويک ھا می شدند.
گفتم ھنر بلشويک ھا اين بود که ،بر متن يک تاکتيک درست ،بر متن يک کار صبورانه ،عميق و صميمی با توده کارگر و
زحمتکش جامعه و بر متن تجربه خود آنان ،پرچمدار نفی شرايط موجود شدند .يعنی آن چيزی که مردم نمی خواستند )جنگ،
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فالکت ،فئوداليسم( را به برنامه بالفاصله و فوری خود تبديل کردند .به ھمين اعتبار تقريبا زير پای ساير نيروھای چپ جامعه را
از پائين خالی کردند.
در مورد انتشار کتبی اين بحث ھا فکر ميکنم خوب است منتشر شوند .اما انرژی زيادی ،از پياده کردن تا اديت کردن و ترجمه
کردن ،ميبرد .انتشار کتبی نيازمند تدقيق بحث ھا ،مستند کردن مراجع تاريخی و غيره است که بايد ديد فرصتی برای آن پيدا ميشود
يا نه.
مويد احمد) :ترجمه از انگليسی(
در باره رابطه مساله دمکراسی با جنبش دھقانی در روسيه ،لنين خواستار دمکراسی انقالبی است .برای اين دمکراسی انقالبی يک
ساختمان دولتی را پيش ميگذارد :ديکتاتوری کارگران و دھقانان .شما در صحبت ھای تان در اين مورد حرفی نزديد.
نکته دوم در باره ی رابطه سيستم دولتی با طبقه است .مثال ديکتاتوری پرولتاريا به پرولتاريا و دھقانان فقير متصل است .شما اين
رابطه را در تئوری ديکتاتوری کارگران و دھقانان لنين چگونه توضيح ميدھيد؟
کورش مدرسی:
در سخنرانی اول به تفصيل در مورد بحث لنين در مورد ديکتاتوری دمکراتيک کارگران و دھقانان و ايرادات ساير نيروھای
سياسی ،از جمله منشويک ھا و تروتسکی به اين بحث صحبت کردم .گفتم که چرا ايرادات تروتسکی به بحث لنين وارد نيست و
چرا تروتسکی اصوال بحث خصلت انقالب ،جايگاه انقالب دمکراتيک برای طبقه کارگر که توسط مارکس و لنين مطرح ميشوند را
نميفھمد .در صحبت ھای امروز ھم به اين موضوع اشاراتی کردم.
لنين از دولت ديکتاتوری دمکراتيک کارگران و دھقانان ،درست مانند خود انقالب دمکراتيک ،به عنوان يک دوره گذار ،يک دوره
موقت و نه يک دولت يا دوره متعارف ،صحبت ميکند .دولت ديکتاتوری کارگران و دھقانان يک دولت ؛گذرا در دوره انقالبی
است که در آن سياست محور است و نه اقتصاد .بر اين متن لنين ،نه تنھا در انقالب  ،١٩٠۵بلکه تا سپتامبر  ١٩١٧تعيين تکليف
نظام را به مجلس موسسان ارجاع ميدھد .تنھا وقتی که در واقعيت کنگره سراسری شوراھا شکل ميگيرند و اکثريت در کنگره
شوراھا بدست بلشويک ھا می افتد است که ايده تعيين تکليف نظام به اين کنگره را پيش ميکشد .ميخواھم بگويم که خصلت موقت و
گذرای حکومت دمکراتيک کارگران و دھقانان و يا ديکتاتوری دمکراتيک کارگران و دھقانان ،برای لنين ،او را محتاج روشن
کردن چيزی بيشتر نميکند .رسالت اين حکومت يا دولت قانونی اعالم کردن يک سری مطالبات دمکراتيک مانند تقسيم اراضی،
تضمين آزادی ھای سياسی و تحقق يک سری مطالبات پايه ای اقتصادی کارگری و تعيين نظام آينده است .به اين معنی با برقراری
ديکتاتوری دمکراتيک کارگران و دھقانان ھنوز تکليف نظام آتی را روشن نميکند .از نظر لنين طبقه کارگر تا مجلس موسسان
وقت دارد که تکليف نظام آينده ،يعنی نظام سوسياليستی و ديکتاتوری پرولتاريا را روشن کند .ھمانطور که در فاصله فوريه تا
اکتبر  ١٩١٧کرد.
طبعا لنين واقعيت وجود تشکل ھای خود جوش توده ای و ابتکار انقالبی از پائين در اين دوره ھای انقالبی را جزو مفروضات خود
دارد .در نتيجه دولت ديکتاتوری دمکراتيک کارگران و دھقانان يک دولت مستقر نيست ،يک پروسه است که در راس آن يک
دولت موقت انقالبی قرار دارد .وظيفه مجلس موسسان در آن زمان ،و يا کنگره شوراھا بعد ،دائمی کردن دولت موقت نيست.
وظيفه اش انتخاب ميان يک دولت بورژوائی يا يک دولت پرولتری است.
دولت موقت دولتی است که ،به قول لنين ،در آن تازه کشمکش بر سر تعيين نظام يا تعيين دولت متعارف شروع ميشود .اين دولت
نماينده يک نظام پابرجا و يک دولت متعارف مستقر نيست .لنين حتی وقتی که کنگره دوم شوراھا انتقال قدرت به شوراھا را
تصويب می کند و خطوط اصلی قانون اساسی دولت جديد را تدوين می کند می گويد که اين دولت  ،دولت کارگران ،دھقانان و
سربازان است .اما اين عنوان ھنوز چيزی راجع به خصوصيت آن دولت را نمی گويد .فقط اين واقعيت را منعکس می کند که اين
دولت بر اساس يک سری مطالبات ،يعنی صلح ،نان و زمين ،استوار است .لنين ،ھمانجا می گويد که بعد از اين ھنوز کشمکش
طبقاتی و سياسی ادامه خواھد داشت و وعده شروع يک کشمکش جديد که در آن طبقه کارگر بايد توده وسيع زحمتکش شھری را
حول مطالبه سرنگونی سرمايه و لغو مالکيت خصوص بر ابزار توليد ،يعنی به زير پرچم انقالب سوسياليستی ،متحد کند را ميدھد.
ميگويد طبقه کارگر بايد اين توده عظيم را متوجه کند که حتی تحقق نان ،صلح و زمين نيازمند خلع يد از سرمايه داری است .به
بحث ھای لنين در مورد خصلت طبقاتی دولت بعد از قيام اکتبر در سخنرانی سوم خواھيم پرداخت.
در ھر صورت ،ھمان طور که از خود انقالب دمکراتيک يک اين تصوير بورژوائی وجود دارد که نتيجه آن يک دوره متعارف
رشد اقتصادی است ،از ديکتاتوری دمکراتيک کارگران و دھقانان تصور يک دولت مستقر متعارف ،با ارگان ھای تعريف شده
متعارف وجود دارد .حتی تصوير بلشويک ھا در اساس ھمين است که بعدا نام "راه شد غير سرمايه داری" يا "دولت خلقی" بر آن
گذاشت ميشود.
رضا ساعی:
باالخره پايۀ طبقاتی آن دولت چيست ؟
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کورش مدرسی:

ببينيد اين يک دولت متعارف نيست .ھمه اين سواالت از اينجا ناشی ميشود که گويا چون مارکس گفته است که دولت طبقاتی است
ھمه دولت ھا مستقيما به يک طبقه وصل ھستند .اين طور نيست .در دوره انقالبی و در دوره ھای گذار دولت ھا اشکال بسيار
موقتی ،ائتالفی ،نا ھمگون و گذار دارند .جامعه در حال گذار است .ثبات ناشی از از گذار به يکی از اشکال با ثبات طبقاتی است.
در نتيجه يک نظام موقت و ناپايدار وقتی ثبات می يابد که به يک جامعه سوسياليستی و يا يک جامعه بورژوائی گذار کند .اين
واقعيت در خصلت دولت ھم منعکس ميشود .پيشنھاد ميکنم بحث منصور حکمت در مورد دولت در دوره ھای انقالبی را بخوانيد
که به تفصيل به اين مساله و اين دوره ھا پرداخته است .در دوره ھائی نظير اين ،که حتی ممکن است دوران انقالبی نباشند ،دولت
ھای گذرائی سر کار می آيند .مثال دولت طالبان نماينده کدام طبقه است؟
ميخواھم بگويم برای درک تاکتيک لنين طی يک انقالب دمکراتيک بايد خصلت گذاری بودن يا غير متعارف بودن آن را ديد تا
بتوان خصلت گذرای دولت موقت انقالبی را فھميد .جامعه در تحول انقالبی است .ھمه چيز در حال گذار است.
رضا ساعی:

منظورم اين است که آيا اين دولت نماينده يک قشر يا يک طبقه خاص در اين جامعه ھست يا نه ؟
کورش مدرسی:
حتما ھست .اما اين بستگی به اوضاع دارد .اگر در اين دولت کمونيست ھا دست باال را داشته باشند ،دولتی است که طبقه کارگر
برای اين گذار به سوسياليسم ايجاد کرده است .ھنوز دولت طبقه کارگر نيست .ھنوز يک دولت مستقر نيست .يک دولت متعارف
نيست  ،يک دولت موقت انقالبی است .يک دولت سياسی است که سر کار آمده تا تکليف اينکه دولت چه طبقه ای بايد سر کار بيايد
را روشن کند .تز لنين اين است که اين دولت دولتی است که در آن کشمکش برای تعيين سرنوشت پايه طبقاتی دولت شروع می
شود .سوال اين است که اين پروسه گذار به کجا ختم می شود؟ آيا يک دولت بورژوائی که نماينده طبقه سرمايه دار است ايجاد
ميشود يا يک جمھوری سوسياليستی ،بستگی به نتيجه اين مبارزه دارد.
رضا ساعی
باالخره بايد دولت نماينده يک طبقه باشد.
کورش مدرسی
نه اينطور نيست .يعنی در دوره ھای عادی اين طور است نه در دوره انقالبی .بعضی وقتھا دولت ھايی سر کار می آيند که
محصول يک تناسب قوای موقت در يک دوره موقت ھستند .جامعه در حال تحول انقالبی است که طی آن ميتواند تناسب قوا ھای
موقت بوجود بيايد .ديکتاتوری کارگران و دھقانان محصول يک تناسب قوای معين و موقت و در متن جامعه ای است که در غليان
يک انقالب غير سوسياليستی قرار دارد که در آن تناسب قوا به نفع طبقه کارگر و دھقانان است .در اين دولت اگر دست باال با طبقه
کارگر و برنامه اش باشد ديکتاتوری دمکراتيک کارگران و دھقانان است در غير اين صورت اين نيست .ھمانطور که لنين ھيچگاه
به دولت موقتی که بعدا فوريه  ١٩١٧سر کار آمد نام دولت کارگران و دھقانان را نداد گفت دولت بورژوازی است.
اصرار من اين است که رفقا مارکسيسم را به اين جدول آری يا نه طبقاتی تبديل نکنند .خصلت دوره ھای انقالبی و دوره ھای گذار
را ببينند .اين دولت محصول يک تناسب قوای موقت است در آن جامعه ھنوز کاراکتر خود را پيدا نکرده و به ھمين خاطر می گويد
که اين دولت پابرجا نيست بلکه شروع يک دعوا در داخل ھمان دولت است که بايد سرنوشت خود را تعيين کند .بايد روشن کند که
جامعه بايد به چه طرفی برود .جھتی که انتخاب کرد تازه پايه طبقاتی آن را مشخص ميکند .تازه آن وقت از ھر طرف که برود
دولت موقت و دولت دمکراتيک کارگران و دھقانان عمرش به سر ميرسد.
رضا ساعی:
آيا ميشود اين دولت را از روی مطالبات اقتصادی آن محک زد؟
کورش مدرسی:
نه نميشود .گفتم اين دوره ،دوره انقالبی است ،در دوره انقالبی اقتصاد در مقابل سياست به عقب صحنه رانده ميشود .دولت ھای
بورژوائی کار ھائی ميکنند که ظاھرا به خصلت آنان جور نيست .مثل ملی کردن ھمه صنايع بزرگ و بانک ھا ،مصادره اموال
بعضی از سرمايه دارن و غيره .دولت جمھوری اسالمی وقتی سر کار آمد بسياری از اين کار ھا را کرد که کل چپی که مارکسيسم
را نه نقل از سوسياليسم اردوگاھی و يا ليبرال غربی آموخته بود اينھا را ضد سرمايه داری ميديد گيج شد .نام دولت خلقی ،دولت
خرده بورژوازی انقالبی و غيره را به آن دادند .در حالی که دولت ضد انقالب بورژوا امپرياليستی بود .دولت کارگری در زمان
برنامه نپ ،به ابتکار لنين ،گسترش توليد دھقانی منطبق بر بازار را در پيش ميگيرد ،که يک برنامه اقتصادی بورژوائی است .آيا
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اين به دولت پرولتری روسيه خصلت بورژوائی ميدھد؟ نه .اين دولت ھا در دوره گذار ھستند .تثبيت خود و دادن ثبات به جامعه در
صدر اولويت ھای آنان قرار دارد.
کل تز دولت در دوره انقالبی اين است که در دوره ھای انقالبی سياست اصل می شود و اقتصاد فرعی می شود و وقتی که سياست
اصل می شود دولت ھا ميتوانند سياست ھای اقتصادی ظاھرا متناقضی با منافع اقتصادی طبقه ای که آن را نمايندگی ميکنند در
پيش بگيرند .بحث دولت در دوره ھای انقالبی منصور حکمت مثال ھای زيادی از موقعيت دارد.
امان کفا:
سوالی برايم مطرح است که در سخنرانی قبل ھم داشتم  .سوال اين است که در صحبت ھايی که کرديد حزب را به عنوان يک
تشکيالت يا يک سازمان نمی بينيم .در کل اين دوره حزب چگونه عمل ميکند؟ اگر مثال لنين تزھای آوريل اش رای نمی آورد آيا
بدنه حزب ھم آن را قبول ندارد؟
کورش مدرسی:
از نظر سازمانی در دوره ھای رکود  ،حزب بلشويک يک حزب کوچک زير زمينی است که تعداد کمی نشريه پخش می کند و
اساسا در محافل پيشرو و سوسيال دمکرات کارگران دست بدست ميشوند .حزب بلشويک در دوره ھای انقالبی سال ھای  ١٩٠۵و
 ١٩١٧به عنوان يک حزب بزرگ توده ای عروج می کند.
در سال  ،١٩١٧بخصوص بعد از ماه مارس ،حزب بلشويک به سرعت وسيع می شود .و سازمان محکمی ،بر اساس سنت تاکنونی
خود را ايجاد ميکند که قادر است به عنوان يک نيروی واحد عمل کند .بدون چنين سازمان و حزبی انقالب اکتبر ممکن نبود.
گفتم که قيام اکتبر را ميشود گفت که ظاھرا شورای پتروگراد سازمان ميدھد .اما آنچه که مسلم است اين است که کل سازمان دھی
عملی قيام ،تدارک و مقدمه چينی و کارھای اجرايی آن در دست کميته ھای حزبی بلشويک بود.
اما ھمين حزب وسيع در آوريل  ١٩١٧تز ھای لنين را قبول نميکنند .غالبا شما با توده آگاه تر از رھبری روبرو نميشويد .ممکن
است در مقاطعی رھبری ،يعنی رھبران کارگری ،به درجه ای از تغيير درجه حرارت در پائين عقب به مانند ،اما در کل رھبری
ذھنيت يا افق غالب در بدنه را نمايندگی ميکند .وقتی ميگوييم حزب خط لنين را قبول نميکند يعنی شبکه کادرھا و رھبری آن ،که
در کنفرانس ھا و کنگره ھا شرکت ميکنند ،روی خط لنين نيستند و لذا نه در باال و نه در پائين به آن ھم عمل نمی کنند .اشاره کردم
که وقتی تز ھای آوريل رد می شود کنفرانس وحدت با منشويک ھا را فراخوانده شده بود .بخش زيادی از اين تمايل به وحدت در
نتيجه فشار از پائين بود .باالخره خود آگاھی حزب در ھمه سطوح تفاوت بلشويسم از منشويسم را تشخيص نميداد و سر در گم بود.
حزب بلشويک ھم مثل ھر حزب ديگری مخرج مشترک گرايش ھائی است که در آن عمل می کند .مثل ھر حزب ديگری وقتی که
جريان اصلی  ،رھبری و بدنه کادری اش رو خط ديگری باشد ،توده تشکيالتی آن نمی رود تزھای آوريل را راھنمای کار خود
قرار دھد .واقعيت اين است که تا وقتی که تزھای آوريل در کنفرانس اواخر ماه مه تصويب می شود ،حزب بلشويک نمی داند که
چکار بايد بکند .ھمه خاطراتی که از آن دوره حزب بلشويک ھست می گويند که از باال ھيچ رھنمودی نمی آمد که بايد چکار کرد
و ھمه ابتکار ھا از پايين است و ھر کس ھر کاری می خواست انجام می داد .اما ھمه سردرگم بودند .سردرگمی وسيعی در حزب
بلشويک بود.
تزھای آوريل حزب را ،به عنوان يک موجوديت سياسی متفاوت از ديگران ،جمع می کند ،به آن جھت می دھد و وقتی که تزھای
آوريل جا می افتد است که حزب رنگ اين خط را به خود می گيرد .از اين مقطع حزب مثل يک ماشين بسيار کارا برای قانع
کردن توده کارگر و زحمتکش در شوراھا ،در محيط کار ،در سنگر ھا و در محالت به کار می افتد و کاری را ميکند که بدون
وجود اين ماشين نا ممکن است .اشاره کردم که تروتسکی و گروه اش درست به دليل نداشتن اين سنت و عدم دسترسی به اين ماشين
عمال ايزوله ھستند و صدايشان به جائی نميرسد.
بلشويک ھا ،عالوه بر سياست ھای روشن و درست لنين ،با اتکا به اين ماشين عظيم حزبی است که از ژوئيه  ١٩١٧تا اکتبر آن
سال ورق را در کل جامعه به نفع خود بر ميگردانند .در نتيجه در اين پروسه نقش ماشين حزب حياتی است .اما کسی ميتواند چنين
ماشينی را بسازد که سنت اش را در جامعه گذاشته است.
حزب بلشويک در اين فاصله از طريق ھزاران نشريه و آژيتاتور به ھمه سوراخ سنبه ھای جامعه راه دارند .فقط تشکيالت و حزب
است که می تواند در اين مقياس از پس بورژوازی بر آيد ،قدرت نشريات و افکار بورژوازی و نھاد ھای آن را خنثی کند .به ھمين
دليل فکر می کنم داشتن حزب ،يعنی تشکل کادرھای مبلغ ،مروج ،سازمانده ،ھنرمند ،فنی کار ،آژيتاتور و غيره که سازمان يافته
عمل انقالبی را به پيش ميبرند ،حياتی است .با يک توده ی بی شکل  ،با يک جنبش اجتماعی علی العموم نمی شود فاصله زيادی را
طی کرد .چنين ابزار ھايی شکننده ،بدون ديسيپلين ،بدون ھماھنگی و وحدت فرماندھی کافی شکست ميخورند.
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منصور حکمت:

سؤال من راجع به تاريخ انقالب بلشويکی نيست .بحثم راجع به امروز است .بحثی که راجع به نگاه کردن به تجربه لنين و اينکه
چرا تزھای آوريل درست بود و چرا اين يا آن را ميگفت ،وقتی معنی پيدا ميکند که ما از ماحصل اين پروسه يک ارزيابی مثبت
داشته باشيم .مثال قيام اسپارتاکوس؛ اسپارتاکوس تصميم گرفت قيام کند .وقتی شکست خوردند اھميت تاريخی اين پديده ظاھرا کم
ميشود مگر اينکه کسی بيايد بگويد چرا اين تجربه مھم بوده.
امروز ديگر تجربه اتحاد جماھير شوروی ديگر وجود ندارد که حتی بگوئيم ولو که شکست خورد ،اين يک واقعه تاريخی مھم است
چون اين غول را به وجود آورد .حتی اگر ما شوروی را قبول نمی کرديم ،در نفس عظمت اين واقعه تاريخی شک نميکرديم.
امروز ديگر آن عظمت ھم ديگر وجود ندارد .لنين دارد به شخصيتی مانند اسپارتاکوس تبديل ميشود .کسی که روزی قيامی را
فاکتول )متکی به فاکت( و تاريخی نيست ميخواھم
سازمان داد که نھايتا شکست خورد .در نتيجه سوالی امروز پيش می آيد که
ِ
نظرت را در اين مورد بدانم ،سوال اين است که:
 – ١اگر لنين تزھای آوريل را نياورد بود و روسيه به راه کرنسکی رفته بود ،دو سه سال بعد باالخره آلمان ھا در جنگ شکست
ميخوردند و روسيه چيزی از کار در می آمد شبيه ايتاليا .اين پروسه تاريخی چرا بر پروسه ای که اتفاق افتاد و اتحاد جماھير
شوروی بوجود آمد ارجحيت نداشت؟ آيا کسی نميتواند امروز برگردد و بگويد که اتفاقا اگر لنين نيامده بود و تزھای آوريل را
نياورد بود و گذاشته بود آن کشور انقالب بورژوائی خودش را بکند ،باالخره چيزی شده بود شبيه ايتاليا و دنيا جور ديگری بود.
چرا از شخصيت تاريخی ای که پروژه ای را شروع کرده که نھايتا شکست خورده است بايد با اين اھميت ياد کرد؟ چون ممکن
است اشتباه کرده باشد.
محمد فتاحی ميگويد اين بحث ممکن است روی چپ خيلی تأثير بگذارد .به نظر من اينطور نيست! به خاطر اينکه در تصوير
عمومی چپ جھان لنين ديگر آن اھميت را ندارد .مارکس دارد اما لنين در ذھن چپ گرای امروز چون تجربه ای که تا اين لحظه
لنين را با آن تداعی کرده اند انقالب روسيه بوده و نه يک گرايش جديد کمونيستی که ممکن است احيا بشود.
تجربه روسيه شکست خورد .اگر لنينيسم را بخواھيد به اعتبار انقالب روسيه برای بقيه توضيح دھيد ،آخرش به شما ميگويند که
چی؟ ميتواند بگويد معلوم شد که اشتباه بود .يا ممکن است بگويند حق با مارتف بود که ميگفت از اين کار ھا نکنيد .يا اينکه
کائوتسکی که ميگفت بگذاريد يواش يواش جلو برويم که در آن بيشتر احتمال داشت روسيه شبيه فنالند بشود.
در نتيجه سوال اين است که چرا اين تجربه ،وقتی که از نظر تاريخی تمام شده است ،ميتواند مھم باشد؟
اگر در افزوده لنين به اين پروسه يک در افزوده تاريخی بود ،امروز ديگر اين نقش را از دست داده است .چه چيزی ماورای
تجربه شوروی ماورای تجربه شوروی ميشود از لنين داشت که بگوئيم لنين ھنوز مھم است؟ فکر نميکنم در ميان سازمانھای چپ
لنين به اين اندازه مھم باشد که دفاعيه شما از او را روی پيشانيش بگذارد و حلوا حلوا کند.
 - ٢سؤال بعدی من اين است ،در غياب اين پروسه تاريخ قرن بيستم ممکن بود چه گونه باشد؟ چرا ھنوز ما ممکن است فکر کنيم
که تزھای آوريل نه تنھا از نظر به پيروزی رساندن يک انقالب معين بلکه از نظر تاريخی ھم درست بوده؟  [...حدود  ١٠ثانيه از
نوار نا مفھوم است] شکست نھائی شوروی ميتواند ظاھرا صحت استدالل کسانی را نشان بدھد که ميگويند روسيه آمادگی اش را
نداشت .شما اين را به آن تحميل کرديد .امروز که حرف طرف درست از کار در آمده است چگونه ميشود در اين متن تاريخی
دوباره از لنين دفاع کرد؟
کورش مدرسی:
من فکر می کنم که اھميت پديده انقالب اکتبر و تجربه انقالب روسيه از چند جانب مھم است.
يکی اين که اگر ابژکتيو و تاريخی به اين پديده نگاه کنيم ،گرچه شکست خورد ،انقالب روسيه يکی از عظيم ترين وقايع قرن بيستم
است و ھمه تاريخ قرن بيستم را تحت تأثير خود قرار داده است .در نتيجه نمی شود آن را فراموش کرد .سرنوشت بخش وسيعی از
تاريخ بشر در قرن بيست و سرنوشت چند صد مليون انسان به نوعی به اين واقعه گره خورده و از آن تأثير پذيرفته است.
از اين جنبه ،گرچه مانند اسپارتاکوس شکست خورده است ،يک اتفاق تاريخی است که می شود راجع به اينکه چرا چنين تاثيری بر
زندگی انسان ھا و مبارزه شان ،در اين ابعاد تاثير گذاشت صحبت کرد.
اما ،به نظر من ،وقتی بر ميگرديم و سوال ميکنيم که اھميت انقالب اکتبر چه بود؟ پاسخ من اين است که انسان ھائی در جامعه بلند
می شوند و می خواھند که دنيای شان را عوض کنند و نمی خواھند که سرنوشت شان را به سير خود به خودی و روال عادی وا
گذارند .اين برای من ،به عنوان انسانی که ميخواھد در چنين پروسه ای شرکت کند اھميت دارد.
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مانند کمون پاريس .کمون پاريس شکست خورد ،اما ميشود به آن برگشت چون تاريخ آدمھا و تاريخ جنبشی است که می خواھد
رھائی را بدست آورد .اگر کسی به اين جنبش عالقه ای نداشته باشد نميتواند در اين عالقه من به اين تاريخ شريک شود و متوجه
شود که چرا بايد برگشت و به آن تاريخ رجوع کرد.
اما اگر کسی بخواھد عامل فعاله در تغيير دنيای اطراف خود باشد ،آنوقت نمی تواند نسبت به انقالبی که انجام شده ،و شکست
خورده ،عالقه نداشته باشد و نخواھد بفھمد که چرا شکست خورد و به آن بی توجه بماند .ممکن است که ،بقول تو ،به اين نتيجه
برسد که آن طرفی ھا درست ميگفتند يا ميبايست کار ديگری ميکردند .ولی باالخره اين تاريخ برای کسی که چشم به تغيير دنيا
دوخته است و ميخواھد که دنيا را تغيير بدھد بخشی از تاريخ اش است .بايد از آن ياد بگيرد که چه نبايد کرد و چه بايد کرد .چه
قسمتی از آن درست بود و چه قسمتی غلط .شايد اين استدالل ايدئولوژيک باشد ،اما نقطه عزيمت من اين است.
من از لنينيسم و تزھای آوريل ھم در اين متن دفاع ميکنم .تزھای آوريل تزھائی در مورد تسليم به شرايط موجود و واگذاری
اوضاع به سير خود بخودی نيست .تزھای آوريل؛ مستقل از اين يا بند آن و مستقل از اين يا آن فرمولبندی ،مانند ساير کار ھای لنين
تزھائی در مورد پراتيک انقالبی است .اينکه چگونه بايد شرايط را تغيير داد.
در اين متن ميشود ديد که اتفاقا لنين درست ميگفت .تمام تزھای آوريل در مورد اوضاع سياسی و دولت بورژوائی درست در آمد.
صحت آنھا ثابت شد .لنين گفت که اين دولت نميتواند به خواست ھای مردم جواب بدھد در نتيجه مردم عصيان ميکنند .کاری که ما
بايد بکنيم اين است که اين حرکت را به نفع طبقه کارگر و انقالب سوسياليستی متشکل و رھبری کنيم .به نظر من اھميت تزھای
آوريل در ادامه اھميت پراتيک انقالبی لنين در مقاطع مختلف معنی دارد تا در يک متن تاريخی.
خود تزھای آوريل برای امروز ما ھيچ معنی ای ندارد .تزھائی بوده برای جامعه روسيه در آن شرايط .اما چيزی که ميگويد و مھم
است اين است که ،مانند شرايط امروزی ،اوضاع را ميشود تغيير داد .اگر ميخواھيد تغيير دھيد آنوقت بايد راه اش را پيدا کنيد.
منصور حکمت:
سؤالی که در مقابل لنين قرار داشت ھمين امروز در ايران در برابر ماست.
يک پديده خيلی ملموسی مثل جمھوری اسالمی و اسالم سياسی و حکومت استبدادی در برابر ماست که بشر نمی تواند تحت
حاکميت آن زندگی کند .ما ،برای مثال ،به عنوان حزب کمونيست کارگری ميگوييم بايد جمھوری سوسياليستی را آورد و غيره.
و يک عده به ما ميگويند مگر شما "کوسوو" را نديديد؟ ميزنند داغان تان ميکنند! ميگويند اقتصاد ايران نمی کشد .داريد اين را به
تاريخ تحميل ميکنيد .ميگويند راه ساده تر اين است که ،برای مثال ،از طريق يک ائتالف بورژوائی دموکراتيک سکوالريست و يا
ھر چيز ديگر شبيه به اينھا ،به تدريج و قدم به قدم پيش برويد .عين ھمان بحثھای دوره لنين به يک نوعی در مقابل ما قرار دارد.
تجربه تاريخی انقالب بلشويکی اگر بخواھد چيزی را نشان بدھد ،اين است که کار با قيام و گرفتن قدرت تمام نميشود .ھنوز حتی
شروع نشده است .اگر بخواھيم چيزی را از لنينيسم ،در چارچوب تاريخی و نه متدولوژيک ،درس بگيريم اين است که قدرت را
گرفتند.
اما به نظر من در آن دوره کارشان خيلی از ما آسان تر بود .نه  CIAوجود داشت ،نه جنگ سرد وجود داشت و نه قطب بنديھای
بين المللی ضد کمونيستی وجود داشتند و نه اين ھوشياری بورژوازی عليه کمونيسم بعنوان يک پديده "خطرناک" مطرح بود .فکر
ميکردند که يک عده در روسيه قدرت را می گيرند .اولين بار بود که کمونيسم به عنوان يک نيروی سياسی سرش را بلند کرده بود
و در جھان بورژوائی آمادگی برای مقابله با آن وجود نداشت.
حتی اين ھم درس زيادی برای ما ندارد که بگوئيم "بايد قدرت را گرفت" .االن خيلی وقت است که کمونيستھا ميخواھند قدرت را
بگيرند .نمی گذارند .اينکه بايد بگيريم يا مرحله ای نيست و غيره در رابطه با يک مشکل حل شده است .آدم ميخواھد قدرت را
بگيرد ،نميگذارند!
در چھارچوب تاريخی اين بحث ما را تا سال  ١٩١٩تا  ١٩٢٣يا  ١٩٢۴ما را ميرساند .از اين مقطع ديگر ھمه چيز "ول ميشود".
بعد از اين ما با عروج شوروی روبرو ھستيم .و ما چيزی در اين باره نداريم.
در نتيجه ،بحث در يک جلسه عمومی که شنونده تضمين نکرده است طرفدار کمونيسم باشد و اھميت کمونيسم فرض گرفته شده
نيست ،آدم بايد قاعدتا بتواند توضيح بدھد که چرا آن پيروزی کارگری در روسيه ،حتی با اينکه شکست خورد ،مھم بود .چون به
قول تو مھر اش را روی دنيا زد .بايد بشود توضيح داد که دنيا به نحو بھتری تغيير کرد .به نظر ميرسد اين رويش به اندازه کافی
کار نشده است .يعنی دفاع از لنين و دفاع از اينکه انقالب کردن بھتر از انقالب نکردن بود را ،علی رغم شکست آن ،بشود مستدل
کرد.
نکته بعد اين است که در مورد ايران که امروز حرف ميزنيم ،اين سؤال در برابر ھست .ميگويند شما يک بار ديگر می آئيد ،به
زور ھياھوی جمعيت در روز انقالب که ميخواھند انقالب کنند ،شما سازمان ميدھيد و انقالب ميکنند و ميگيرند .شما فکر نکرده ايد
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که بعدا جنگ با آمريکا شروع ميشود ،شما را تحريم اقتصادی ميکنند ،بعد خودتان مجبور به بگير و به بند مخالفين ميشويد تا بی
ثبات تان نکنند ،بعد بوروکراسی می آيد و بعد شما ھمان تجربه شوروی را تکرار ميکنيد.
اين پروسه چه چيزی ميتواند برای ما داشته باشد؟ امروز ديگر بورژوازی اين بحث ھا دارد .آن زمان اين بحث ھا را نداشت.
بورژوازی آمادگی فکری مقابله با اين کمونيسم را نداشت .امروز دارند و اين حرف ھا را ميزنند .به نظر ميرسد تجربه انقالب
بلشويکی دارد از نظر سياسی ھمه اش به ضرر ما تمام ميشود .يعنی ثابت ميشود که شما ھا کاری نميتوانيد بکنيد .چگونه ميشود به
اين ھا جواب داد؟ در چنين شرايطی ،با علم به اينکه پيروزی کمونيستی – کارگری ميتواند مسير ديگری را در مقابل جامعه قرار
دھد که بعد از  ٣٠يا  ۴٠سال مردم نگويند کاش اين کار را نکرده بوديم ،يک لنينيست چگونه ميتواند از اين موضع دفاع کند؟
کورش مدرسی:
با قسمت اول بحث تو موافقم و در بخش اول بحث امروز به آن اشاره کردم .يعنی در قسمت اول بحث امروز به تاثيرات انقالب
اکتبر بر جنبش ھای حق طلبانه اشاره کردم.
در مورد قسمت دوم فکر ميکنم که اساسا بايد در مورد امکان پذيری سوسياليسم در ايران صحبت کرد .بنظرم اين تنھا راه است.
مطمئن نيستم که چقدر جواب کسی که بنا به تعريف مخالف سوسياليسم است را ميشود از سر تئوريک به خود اين فرد داد .اما
برای خنثی کردن تاثيرات اين استدالالت بر صفوف طبقه کارگر و مردم ،بطور کلی تر ،و ھم بر صفوف حزب راھی جز طرح
خطوط کلی ،نقد سرمايه داری و اثبات امکان پذيری سوسياليسم ندارد.
بخشی از چنين بحثی بر ميگردد به جمعبندی انقالب روسيه ،بخصوص در فاصله  ١٩٢٣تا  .١٩٢٧توضيح داد که چرا انقالب
روسيه به پديده اتحاد جماھير شوروی تبديل شد؟ چه مسائلی در مقابل طبقه کارگر قرار گرفت؟ چه جواب ھائی به آنھا داده شد؟ و
اين جواب ھا چه تفاوتی با بينش امروز ما در مورد اينکه سوسياليسم چگونه بايد باشد دارد؟
طبعا نميشود نقشه ای برای سازماندھی اقتصادی جامعه داد .وضعيت جامعه در حال تغيير دائم است و نقشه رسيدن به سوسياليسم
بستگی به اين دارد که طبقه کارگر جامعه و اقتصاد را در چه زمانی و در چه شرايطی تحويل ميگيرد .اما به نظر من خطوط کلی
را ميشود روشن کرد .اين يک کشمکش دائم است که بايد بر متن اوضاع به آن پاسخ داد .به نظرم در يک شرايط انقالبی در ايران،
اگر پرولتاريا يک حزب انقالبی واقعی داشته باشد ميتواند قدرت را بگيرد .اين اتفاق بيش از ھر چيز به تناقض پايه ای سرمايه
داری با نفس وجود طبقه کارگر گره خورد است.
اما اينکه طبقه کارگر با اين قدرت چه ميکند؟ و چه تضمينی برای عدم تکرار ،آنچه در روسيه اتفاق افتاد ،وجود دارد؟ به نظر من
موفقيت به درجه ی روشن بينی در مورد خطوط اصلی يک اقتصاد سوسياليستی ،امکاناتی که امروز در مقابل جامعه ھست،
فاکتور ھايی که در سطح محلی و در سطح جھانی به نفع آن عمل می کنند  ،سياست ھايی عاقالنه ای که می توان در پيش گرفت و
غيره بستگی دارد.
به ھر حال ،من فکر ميکنم که حرکت به جلو بيشتر از اينکه به روشن بودن نقشه حرکت به جلو مربوط باشد ،به کل آرمان طبقه
کارگر و مردمی که با نفس وجود مناسبات سرمايه داری در تناقض ھستند و آرزو ،اميد و آرمان رھائی و نجات در عمق زندگی
روزمره آن ھا نھفته است بستگی دارد .مطمئن نيستم که دادن نقشه اثباتی در مورد آينده نقش تعيين کننده ای در جذب طبقه کارگر و
توده وسيع مردم به يک انقالب سوسياليستی دارد .اين کار را آرمان ،نقد سرمايه داری و رھبری واقعا لنينيستی در يک انقالب
ميکند .اما برای روشن بودن حزب و رھبران کارگری اين سواالت به نظر من حياتی و ضروری است .اين پاسخ ھا است که
امکان عدم تکرار شکست انقالب روسيه را ميتواند تضمين کند.
منصور حکمت:
آيا بلشويک ھا وقتی دست به قدرت می برند تا ته آن را خوانده بودند؟
کورش مدرسی:
نه! اصال تا ته آن را نخوانده بودند .بلشويک ھا وقتی دست به قدرت می برند فقط تا بحث تصرف قدرت را داشتند.
لنين عالوه بر بحث تصرف قدرت اينکه بايد انقالب سوسياليستی کرد و سوسياليسم را ساخت را داشت .اما اينکه اين سوسياليسم را
چگونه بايد ساخت بحثی نداشت .وقتی بحث ھای لنين در آن دوره را ميخوانيد ،که موضوع سخنرانی بعدی است ،اين بحث ھا خيلی
تاکتيکی است و اساسا به دوره تثبيت قدرت سياسی معطوف است .در نتيجه بيشتر از اينکه در باره اقتصاد باشد بحث در مورد
تاکتيک ھائی است که جنبه سياسی دارند .بحث ھای لنين ھم معطوف به دوره دولت در دوره ھای انقالبی است که ھنوز تکليف
قدرت سياسی کامال روشن نشده است.
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بعدا که جنگ داخلی تمام ميشود و قدرت سياسی پرولتاريا تثبيت ميشود و بحث دور نمای اقتصادی جامعه پيش می آيد ديگر لنين
در صحنه نيست و ما نميدانيم اگر لنين بود چه ميگفت .لنين کتاب دولت و انقالب را درست در بحث ساختمان سوسياليسم تمام
ميکند .می گويد که فعال وقت پرداختن به اين مسائل را ندارم و بايد خود انقالب را به سرانجام برسانم.
در دوره ای که بحث ساختمان اقتصادی جامعه پيش می آيد بحث ھا به جدال ميان افق ھائی که استالين ،تروتسکی و بعدا بوخارين
مطرح ميکنند ،که ھيچ کدام جواب گو نيستند ،ميرسيم .تروتسکی که در مورد ساختمان سوسياليسم پرولتاريا را کامال بی وظيفه
ميکند .استالين ھم روی صنعتی کردن روسيه و کال افق ناسيوناليسم عظمت طلب روسيه می افتد .بوخارين ھم يک تز درھم جوش
اقتصاد نيمه دھقانی را پيش ميگذارد که جواب يک اقتصاد قرن بيستمی نيست .به ھر حال در اين دوره کسی در مورد ساختمان
سوسياليستی اقتصاد بحثی را مطرح نميکند.
به ھر حال تا آنجا که ميدانم لنين وارد بحث اقتصادی نميشود .تو اطالع بيشتری در اين مورد داری؟
منصور حکمت:
من فکر می کنم که حتی از نظر سياسی تا ته آن را نخوانده بودند .فکر ميکنم تصور آنھا اين است که دنيا آنھا را به حال خودشان
می گذارد و فکر نمی کردند مشکالت اقتصادی  -سياسی شان ،در ابعادی که بروز کرد ،بروز کند .تصور من اين است که خيلی
خوش بين بودند.
کورش مدرسی:
به انقالب جھانی خوش بين بودند .به شدت خوش بين بودند که در آلمان انقالب می شود .اين واقعی است.
کاظم نيکخواه:
احساسی که دارم اين است که کأل ما يک حزبی ھستيم از طرف سازمانھا و گروه ھای چپ و تحت اين فشار ھستيم که در طبقه
کارگر پايگاه نداريم ،تشکيالت نداريم ،اقليت ھستيم و غيره .در نتيجه حزب نيستيد .يا ادعای به دست گرفتن قدرت ،با توجه به
عرض و طولی که داريد ،واقعی يا عملی نيست.
در نتيجه خود به خود احساس می کنم که وقتی که بحث انقالب اکتبر پيش می آيد سعی می کنيم نشان بدھيم که حزب بلشويک ھم از
لحاظ تشکيالتی ھمان قدر کوچک بوده ،اقليت بوده و قدرت را ھم به دست گرفته است.
به نظر من اگر اين جنبه از رھبری لنين و قدرت بلشويک ھا که شرايط عينی اجتماعی وسيعی را تشخيص دادند که ميليونھا انسان
از نظر سياسی ،اقتصادی و رفاھی خواسته ھايی داشتند که حزب بلشويک آن ھا را نمايندگی کرد و به قول منصور حکمت که
نماينده اکثريت بودند ،به اين بحث بورژوازی که می گويد لنين کودتا کرد ،اين انقالب نبود ،يک اقليتی بود که آمد و توطئه کرد
ميرسيم.
به نظر من ما بايد در توضيح انقالب روسيه بر زمينه عينی و وسيع اقتصادی سياسی و اجتماعی ،ھمان شعار نان صلح زمين که
گفتيد ،خواست ميليون ھا انسان و اکثريت آن جامعه است تاکيد کنيم و اين که تشکيالت حزب بلشويک کوچک بوده بحث ديگری
است ولی اين دو به ھم ربط دارند .اين اقليت است که آن اکثريت وسيع را نمايندگی می کند نه آن تشکيالت بزرگ.
می خواستم بگويم که ،البته نه در صحبت ھای شما ،ولی صحبت ھايی که با اکثر رفقا در مورد انقالب اکتبر می کنيم ،سعی می
کنيم ھميشه نشان بدھيم که حزب بلشويک ھم آنقدر وسيع نبوده و قدرت زيادی ھم نداشت است.
کورش مدرسی:
من ابعاد تشکيالتی حزب بلشويک را به عنوان يک فاکت توضيح دادم .اما ،ھمانطور که در بحث توضيح دادم ،با اين که می
گويند کودتا بوده و انقالبی در کار نبوده است من مسئله ای ندارم که بگويند کودتا بوده است .اما ھمان کودتا مورد حمايت اکثريت
وسيع آن جامعه بود و کنگره شوراھا آن را تصويب کرد .به نظرم نبايد وارد اين بحث مجرد کودتا شد.
ولی فاکتور ديگری وجود دارد که اتفاقا جواب ھمين مسئله ھست که می گويند شما چيزی نيستيد و يا قدرتی نداريد .من می خواھم
بگويم که موقعيت ما اصال بدتر از موقعيت بلشويک ھا در آستانه  ١٩١٧نيست .برعکس ،خيلی بھتر از آنھا ھستيم .از ھر نظر
که بگوييد وضعيت ما بھتر است .در نتيجه اين بحث پوچ است که کسی بگويد شما ھيچ نيستيد.
ولی کل بحث من ،در مورد ابعاد سازمانی بلشويک ھا ،اشاره به يک فاکت تاريخی بود .می خواستم آن تصوير سنتی که در چپ
موجود از لنينيسم و بلشويسم ھست و تفاوت ھای اين ھا را نشان دھم .بلشويک ھا از يک طرف ،ھمراه منشويک ھا ،وسيعا در
ميان طبقه کارگر کار آگاه گرانه و سازمان گرانه داشتند ،فقط حرف نمی زدند .از طرف ديگر ،متمايز از منشويک ھا ،در تالش
برای ايجاد يک سازمان حزبی با ديسيپلين بودند که بتواند انقالب و قيام کارگری را سازمان دھد .اما واقعيت سازمانی آنھا ،جز در

47

سخنرانی دوم

انقالب روسيه  ١٩١٧تا ١٩٢٧

دوره ھای انقالبی  ١٩٠۵و  ١٩١٧کوچک و گاه نا موجود بود .بلشويک ھا يک جريان واقعا کارگری بودند که با يک سنت سياسی
و يک سنت تشکيالتی خاص تداعی ميشدند.
فاتح شيخ:
وقتی کسی ،مثال مورخ ھست و به گذشته نگاه می اندازد ،معموال دو نوع نگاه ھستند .يکی نگاه ابژکتيو ھست و چيزی که اتفاق
افتاده و يکی نگاھی است که انسان معاصر به گذشته می کند به روايتی که آن آدم معاصر از گذشته می دھد که معموال خود مورخ
به عنوان آکادميسين ھم ھمينطور است .مثال در مورد انقالب اکتبر ای اچ کار چھارده جلد کتاب نوشته است .کمونيست ھم نيست و
نمی خواھد برای پيشبرد و تصرف قدرت سياسی در انگلستان ھم از آن نتيجه بگيرد .يک تاريخی را روايت می کند ولی به ھر
حال از دنيای معاصر خودش حرکت می کند و آن گذشته را بازسازی می کند.
من فکر می کنم روايتی که االن ما از اين تاريخ می دھيم ،يا شما روايت می کنيد يا قبال منصور حکمت در نقد تجربه شوروی
ارائه داده است ،روايت يک حزب معين است که براساس آن طرحی که خودش دارد به تاريخ آن جنبش نگاه می کند و به اين معنی
من می فھمم که روايتی که شما می کنيد کامال با روايتی که جريانات ديگر می دھند فرق دارد .چون جريانات ديگر ھم بر اساس
طرحی که دارند از آن گذشته را روايت می کنند و بخشی از آن را تائيد می کنند و يا بخش ديگر را نقد می کنند.
با اين مقدمه سوال من اين است که اين روايت شما از لنينيسم و ھمين کلمه لنينيسم است که عبارت از يک خط معين است گفتيد
متدولوژی پراتيسيسم کمونيستی ،کمونيسم پراتيک است که در ھر مقطعی و در ھر مرحله ای توجه آن به کسب قدرت سياسی است
و به طرف آن می رود و پاسيفيسم را نقد می کند؛ به مشکل نگاه می کند و برای آن راه حل پيدا می کند تا يک قدم بيشتر به جلو
برود.
منتھا اين به جايی می رسد .که خود لنين در کتاب دولت و انقالب با معضلی روبرو می شود :با معضل تحول جامعه روسيه که به
مارکسيسم و به کمون پاريس و به مارکس و انگلس ،تا آنجا که با خط خودش برای کسب قدرت سياسی ھم جھت است مراجعه
ميکند و بعد ھمانجا ،به قول شما توقف می کند و در واقع بقيه آن را نخوانده است.
اگر االن ما با توجه به معضلی که پيش رو داريم يعنی تصرف قدرت سياسی و استقرار جمھوری سوسياليستی و پيشبرد جامعه
کمونيستی در سطح دنيا به اين منظر نگاه کنيم آيا آن وقت امکان دارد که ما از خط لنين ،آن وقتی که زنده است و فعال است  ،با
دقت به عنوان يک خط منسجم زير تيتر لنينيسم و اين که لنينيسم اينجا نمايندگی شد و آنجا نشد حرف بزنيم؟
ميدانم که مارکسيسم يک سيستم منسجم و پيوسته است که ھمه اجزا آن به ھم متصل اند ولی آيا لنينيسم ھم به اين شکل است؟
برای اين که سوال را توضيح بدھم يک مثال می آورم .فرض کنيد برخورد لنين به مسئله ملی ،نه فقط قبل از جنگ بين الملل اول
و آن دوره که مسئله ملی مطرح است بلکه حتی بعد از تصرف قدرت سياسی ،نگاه کنيد جای سوال است که آيا اين ھمان خط است
که لنينيسم را نمايندگی می کند يا نه چيز ديگری است؟ يا اين خط تحت فشار جنبش ھای ديگری قرار دارد .يعنی يک ما با يک
خط خالص لنينی ،که در ھيچ مقطعی بعد از تصرف قدرت سياسی تحت فشار جنبش ھای ديگر نبوده است ،رو برو ھستيم؟ من
ترديد دارم اين که بشود از لنينيسم به عنوان يک خط حرف زد.
يک پای بحث شما فرق بين لنينيسم و بلشويسم است .فرق بين خط لنين و بلشويسم را در اين مواردی که به بحث گذاشتيد می دانم و
کامال درست است .خط لنين آن خطی است که ھر بار اتفاقا خيلی آموزنده است .حزبی ھست که ظاھرا لنين و خط لنين رھبر آن
ھست ولی ھر وقت لنين نيست که اين خط را به اين حزب بدھد حزب به يک راه ديگر می رود .يعنی اين حزب موجودی است که
ھر روز يا در ھر مقطع بايد دوباره خطش باز توليد شود و دوباره تضمين شود ولی به ھر حال اين خط لنين تا اين مقطع از بحث
شما  ،يک خط معينی را تعقيب می کند و عليرغم ھمه مقاومت ھايی که در آن ھست و عليرغم ھمه گرايشات به قول شما منشويکی
که در آن ھست حزب را ھم به دنبال خودش می کشاند .به اين ترتيب من ميخواھم بدانم که آيا می شود لنينيسم را با توجه به اين که
قبل از سوال من ھم شما روی آن تأکيد کرديد که ھمه ماجرا را نخوانده  ،يعنی لنين تئوری انقالب خود را تا آخر نخوانده خط
خواند؟ در حالی که به نظر من مارکس اين مسأله را تا آخر خوانده است .مارکس ظاھرا ھيچ انقالبی را سازمان نداد ولی خط آن
را تا آخر خوانده در حالی که به نظر می رسد لنين تا خط اش را تا آن موقع نخوانده است .آيا باز ھم می توان اسم خط لنين را
لنينيسم گذاشت و به عنوان ادامه طبيعی مارکسيسم در تاريخ گذشته ما ترسيم کرد؟ ما ھم امروز خطی را تعقيب می کنيم که اسمش
کمونيسم کارگری است و اين خط منصور حکمت است و اين خط ،در حزب کمونيست کارگری ،عينا ھمين حالت را دارد يعنی
اگر در ھر مقطعی در اين حزب دوباره باز توليد نشود ھيچ تضمينی وجود ندارد که اين حزب حتما به طور خود به خود در اين
خط پيش برود .صحبت من اين است که امروز ما در مقطعی ھستيم که يک مشکل اجتماعی پيش رو داريم .به ھمين خاطر وقتی
به اين گذشته نگاه می کنيم اين خط را می گيريم ولی خود خط ما ھنوز معطوف به قدرت سياسی ھست و بعد آن را ھنوز خود ما
ھم به طور کامل ترسيم نکرده ايم .به اين ترتيب آيا اين ريسک وجود ندارد که فرمول بندی لنينيسم باعث شود که خط ما ھم به
ھمين شکل تعبير شود که ما ھم تا ھمانجا را می خوانيم و بعد آن را ھنوز نخوانده ايم و آنرا ول کرده ايم به پيش آمدھا و حوادث وا
گذاشتيم؟ من می پذيرم که تا بخشی از آن را می توان پيش بينی کرد و بقيه آن را بايد در پراتيک حل کرد يا الاقل نمی توان نقشه
ای از قبل داد ولی به نظر من يک ديد و يک افق بايد از آن داد که به نظر من آن وقت ممکن است که با لنينيسم ھمخوانی نداشته
باشد.
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کورش مدرسی:

راجع به لنينيسم من فکر می کنم که لنينيسم ،عليرغم اين که در مواردی چيزی را نا گفته گذاشته باشد ،يک پديده پيوسته است و می
شود آن را توضيح داد .من فکر نمی کنم مارکس ھم ھمه چيز را تا ته آن گفته است .مارکس تئوريسين و لنين پراتيسين انقالبی
است و اين دو با ھم تفاوت دارند .مارکس يک آدم تئوريک است و تئوری اين انقالب را ميدھد ولی نقشه خاصی را بدست نمی
دھد .برنامه عملی که مارکس می دھد خيلی با لنين فرق ندارد .لنين ھم تا جائی پيش می رود.
لنينيسم مارکسيسم پراتيکی است که در آن شرايط کار می کند و برای من آن چيزی که مھم است متد و خط آن است نه الزاما ھمه
نتايج عملی که از آن گرفته است .به نظر من بخش اعظم نتايجی که لنين گرفته است برای آن دوره درست بوده است .بعالوه لنين
ھم مثل ھر کس ديگر ،از جمله مارکس يا انگلس ،فرمول بندی ھای نا دقيق ھم دارد .اما فکر می کنم که ،در سطح متد و روش،
می شود از لنينيسم حرف زد ،از متد لنين صحبت کرد که برای ما آموزنده است.
اما در مورد اينکه خود ما ھم در آن سطح ايستاده ايم و جلوتر نمی رويم ،به نظر من ما از تجربه انقالب اکتبر و لنينيسم درس
ھايی آموخته ايم و به اين معنی فراتر رفته ايم .ما خيلی چيزھا در مورد انقالب سوسياليستی می گوييم که لنين و مارکس نگفته اند.
مثال اين که کار مزدی محور انقالب سوسياليستی است يا مثل اينکه بايد سعی کرد به تدريج توليد مادی در جامعه را از حيطه بازار
خارج کرد .منصور حکمت در اين رابطه به نکات خيلی کلی ای از اين مسئله پرداخته است
فاتح شيخ:
قبل از لنين مارکس اينھا را گفته بود.
کورش مدرسی:
نه! به اين روشنی حرف نزده است .وقتی شما مانيفست را می خوانيد با خطوط بسيار کلی تری روبرو ھستيد .برنامه گوتا ھم
پيشرفت خاصی را نشان نميدھد .مارکس بيشتر فلسفه اين انقالب را توضيح می دھد و ميگويد که بايد کار مزدی از بين برود.
لنين ھم می گفت .ھمه می گفتند .اما اين که اقدامات عملی و قطب نمای عملی پيش رفتن چيست و با معضالت چگونه بايد روبرو
شد مورد بحث مارکس قرار نميگيرد .لنين ھم در اين سطح در مورد اقتصاد جامعه کلی حرف ميزند .از اين نظر ما خود آگاه تر
ھستيم .تا آنجا که من ميدانم منصور حکمت تنھا کسی است که در اين مورد صحبت کرده است و به نظر من جھت گيری ھايی که
دارد مبتنی بر برگشتن و نگاه کردن به اين تجربه است .به اين معنی است که من فکر می کنم که ما جلوتر رفتيم منتھا بازھم تا
محدوده ای از اين پروسه را ميشود پيش بينی کرد .خط و روش را بايد گرفت و چسبيد تا نتايج عملی غير قابل پيش بينی و تالش
برای دادن يک نقشه تمام و کمال .در اين سطح فکر ميکنم ،در پرتو اتکا به متد لنين و انقالبی که شکست خورد است که ما توانسته
به مسائلی به پردازيم که مشغله بلشويک بعد از لنين نبود .شايد مشغله لنين ھم ،به داليلی که توضيح دادم ،نبود .از اين نظر ما در
موقعيت مساعد تری ھستيم .اما آيا اين به اين معنی است که ھمه چيز روشن شده است  ،نه به ھيچ وجه.
منصور حکمت:
ميخواھم راجع به دو نکته حرف بزنم .يکی صحبت ھای فاتح در مورد لنينيسم است و يکی راجع به اينکه ما جلوتر از لنينيسم
ھستيم.
در مورد دوم ،به نظر من امروز تيم فوتبال برق شيراز منچستر يونايتد سال  ١٩۵۶را پنج به ھيچ می برد .در اين شکی نيست.
در نتيجه اين که ما االن از بلشويک ھای آن زمان جلو تر ھستيم به خودی خود ھيچ چيز را راجع به وزنه ما در جھان امروز نشان
نمی دھد .چون طرف مقابل صد مرتبه از موانعی که جلو بلشويک ھا بودند قوی تر است.
به نظر من لنين و بلشويک ھا اين شانس را داشتند که ،وقتی که ھنوز جھان بورژوايی برای مقابله با پديده کمونيسم آماده نشده بود ،
يک فرصت تاريخی را به دست آوردند و قدرت را گرفتند .اما ديگر از آن موقع به بعد حتی وقتی چينی ھا خواستند ھمين کار را
بکنند ،کارشان به مراتب سخت تر بود.
در نتيجه ما ممکن است خيلی روشن تر و بھتر ببينيم ،تجربه تاريخی داشته باشيم و از نظر سازمانی از بلشويک ھای سال١٩١٧
قوی تر باشيم ،به نسبت بلشويک ھا در روسيه آن زمان در ايران شناخته شده تر باشيم .باالخره وقتی از نفوذ بلشويک ھا حرف
ميزنيم معموأل صحبت از دو پايتخت )پتروگراد و مسکو( می شود .کسی راجع به اين که آنھا در آستاراخان چقدر شناخته شده
بودند حرفی نمی زند .فقط صحبت از سن پتروگراد و مسکو است.
در نتيجه سوال اصلی که ھست اين است که قوی تر بودن ما به نسبت آنھا ،در متن تاريخ امروز ،ما را به چه چيزی می رساند؟
در اين رابطه به نظر من قدرتی که بلشويک ھا برای تأثير گذاشتن به جھان و زمان خودشان داشتند خيلی از ما وسيع تر بود برای
اين که جھان شان آمادگی مقابله با آنھا را نداشت .يک ارتش با تفنگ سر پر در مقابل شان ايستاده بود .بدون سازمان ھای
جاسوسی ،بدون ميديا ،بدون تجربه دمکراسی پارلمانی ،که بتواند عليه تو حرف بزند ،بدون بورژوازی ای که آنتی کمونيسم را به
يک ھنر ارتقا داده است .بدون ھمه اينھا بلشويک ھا زدند و قدرت را گرفتند .بورژوازی فکر ميکرد لنين چيزی مثل زاپاتا در
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مکزيک است .ھر کس تصويری از اين اتفاق در روسيه داشت .برای بورژوازی جھانی اين ھم يک انقالب مشروطيت بود .برای
کسی که در انگلستان نشسته و به انقالب بلشويکی نگاه ميکند ،اين اتفاقی از جنس انقالبات بورژوا دمکراتيک است که در مجموعه
ای از کشور ھا ،شبيه انقالب مشروطه در ايران که در ھمان دوران اتفاق می افتد ،است .بورژوازی آمادگی نداشت و کار
بلشويک ھا آسان تر بود و قدرت را گرفتند.
در نتيجه موقعيت ما خيلی پايين تر از بلشويک ھا است .به خاطر اين که طرف مقابل بی نھايت بيشتر سازمان يافته و آماده است و
از پيش جواب ما دارد ،از پيش طرح دارد که با قدرت گيری سازمانھای کمونيستی چه بايد بکند.
راجع به نکته فاتح ،به نظر من لنينيسم معنی دارد .يعنی خط لنين در مقابل بلشويک ھا است .به نظر من بلشويک ھا لنينيست
نبودند .دقيقا تجربه آن وقتی ثابت می شود که لنين نيست که تفسير اش را روی مسائل بگذارد .چه دوره قبل از انقالب ،بين فوريه
تا اکتبر ،و چه دوره بعد از  ١٩٢٣که لنين در مورد مسائل اقتصادی ندارد .به نظر من اين تحليل شده است.
به نظر من بلشويک ھا در متن چپ سنتی زمان خودشان کار می کنند که اساس آن اين بود که مارکسيسم علم قوانين و تکامل جامعه
است .مارکسيسم برای آنھا علم قوانين جامعه بود و در نتيجه تو عنصری از اين جامعه ھستی که مطابق قوانين اش جلو ميرود و
مراحلی را طی ميکند ،تاريخ به جلو ميرود ،و تو بايد خودت را به آن برسانی و در آن تأثير بگذاری.
اين تعبيری است که از مارکسيسم تا آن موقع شده بود به خصوص بين الملل دو اين تعبير را کرده  ،کائوتسکی خيلی رسمی اين
تعبير را کرده است و پلخانف اين تعبير را دارد .اگر شما يک کمونيست ھم زمان لنين را پيدا کنيد و از او بپرسيد که مارکسيسم
چيست؟ می گويد که جامعه از کمون اوليه می رسد به برده داری ،از برده داری می رسد به فئوداليسم بعد می رسد به کاپيتاليستی و
بعد تبديل می شود به مالکيت اشتراکی و غيره .يعنی تو ايستاده ای که تاريخ مسير خود را طی کند.
تفسير متفاوتی از مارکسيسم ميشود کرد و تا آنجا که من ميدانم لنين تنھا کسی است که اين کار را می کند .تفسيری که اساس آن
بيشتر در بحث ھای "تز ھای" فوئرباخ است .و آن اين است که آدميزاد در تاريخ موجود زنده است و اين زنده بودن دنيا را بايد
ثابت کند .دست تو است که ثابت کنی جامعه به چه سمتی می رود .خودش نمی رود .تو بايد تصميم بگيری و از گوشه خودت
دفاع کنی .تو بايد بحث خودت را مطرح کنی و سعی کنی با پراتيک خودت تاريخ را به آنجايی ببری که خودت می خواھی .اين
تفسير از مارکسيسم .آن وقت شرايط عينی برايش ميشود زمينه ھا .آيا زمينه کار ما ھست يا نه؟ اگر زمينه نباشد نمی کنم .يعنی
لنين ھم اگر ببيند زمينه کارش از نظر تاريخی نيست می گويد نمی کنم .و تمام سعی لنين از سال  ١٩٠۵تا  ١٩١٧اين بود که ثابت
کند زمينه تاريخی برای انقالب کارگری وجود دارد .می گويد عصر انقالب پرولتری است ،امپرياليزم است ،حتی ارتجاع
استوليپينی در روسيه باعث شده است مناسبات قديمی ارضی به ھم بخورد و غيره.
در نتيجه لنين می گويد که پيروز شدن ما عملی است ،به درد می خورد و ماجراجويی عليه روند تاريخ نيست ،می توانيم پيروز
شويم و ميتوانيم قدرت را به نگاه داريم .به نظرم اصال مجبور نبوده که آن طرف تر اش را بخواند.
آن چيزی که ،به نظر من لنين و بلشويک ھا نديدند اين بود که تفسير شان تا آن موقع بر مبنای درک ھای قديمی اروپا محوری بود
که در کمونيسم ھست .و آن اين است که کمونيسم يک آرمان است ،بقيه جاھای ديگر ھم شلوغ می شود و باالخره ھمگی با ھم
فکری به حال آن می کنيم .اگر شما در يک کشور پيروز شديد و بعد جاھای ديگر انقالب نشد و بعد مجبور شديد جامعه را بسازيد
آنوقت چکار می کنيد؟ به ھيچ سر نخی به اين قضيه بر نخورده ايم.
اگر لنين پنجاه و شش ھفت ساله آن موقع زنده بود چی می گفت؟ تضمينی ندارد ،به نظر من ممکن بود ھمان حرف ھايی را بزند
که استالين زد .ممکن بود ھمان حرفھايی را بزند که تروتسکی زده يا ممکن است حرف ھای ثالثی بزند .ولی می توان گفت که
لنينيسم چه می گفت .لنينيسم ميرفت راه اش را پيدا کند .چون به نظر من تمام بحث متدولوژی لنين ،و آن رگه لنينيستی ،اين است
که اول تصميم می گيرد که چه می خواھد؛ بعد به سراغ تاريخ می رود.
در مقابل رگه ھای منشويکی که اول می گفتند که تاريخ به چه سمتی می رود و بعد سعی می کردند در آن عنصر مثبتی باشند،
لنينيسم اول می گويد که چه می خواھم بکنم بعد نگاه می کند که ببيند چه در مقابل اش ھست.
اسپارتاکوس ھم اول می خواھد بردگی لغو شود ،زمينه تاريخی آن فراھم نيست و شکست می خورد .ولی اين جنبه از حالت
اسپارتاکوسی لنين اينجا مھم است .اسپارتاکوس باالخره به عنوان رھبر برده ھا وارد صحنه شده است و مبصر پروسه تاريخی
نيست .می گويد که من می خواھم بردگی از بين برود و اگر زمان آن نرسيده باشد معلوم خواھد شد و اگر زمان آن فرا رسيده باشد
پيروز می شويم .لنين ،در خيلی از کتاب ھايش ،ميگويد زمان آن رسيده و به نظر من حق ھم دارد .به نظر من ھم زمان آن رسيده
است.
فکر می کنم لنينيسم ،به اين معنی از موضع اين که ما چی می خواھيم و ميرويم آن را انجام بدھيم ،يک خط متمايز از بلشويسم
است که به نظر من آن ديدگاه اولوسيونيستی و تکامل گرايانه ی روند ابژکتيو تاريخی به آن حاکم است .به خود تروتسکی که بيشتر
از ھمه حاکم است .آدم فکر می کند که تروتسکی بايد قاعدتا آن کسی باشد که خيلی طرف دار اين است که بايد انقالب بکنيم؛ در
صورتی که می بينيد آموزش سياسی او ھم مثل منشويک ھا است.

50

سخنرانی دوم

انقالب روسيه  ١٩١٧تا ١٩٢٧

تاثير اين ،به نظر من ،روی کار ما تعيين کننده است .به نظر من لنين از نظر جايگاه تاريخی اھميت خود را دارد از دست می دھد.
مجبور است از دست بدھد .وقتی تجربه تاريخی ای که لنين ساخته محو شده ،ديگر اينکه قوانينی در شوروی گذرانده اند که بيکاری
نداشتند و ھمه مسکن داشتند و غيره .اينھا ،به نظرم ،تا چند وقت ديگر از ياد جھان ميرود .اگر قطب شوروی نباشد جايگاه تاريخی
لنين ضعيف می شود .ولی به نظر من ممکن است لنينيسم ،به عنوان يک خط و لنين آن طور معتبر شود که مارکس معتبر بود .در
صورتی که تا بحال اعتبار لنين ،از جنس ديگری است؛ به عنوان يک رھبر سياسی انقالبی که صورت گرفته و بخش مھمی از
جھان را برای دوره کوتاھی به يک قطب کارگری تبديل کرد .وقتی آن پديده ديگر وجود خارجی ندارد و مثل قيام اسپارتاکوس
کاری است که شده و رفته است[ ،از حافظه تاريخ پاک ميشود].
به نظر من شايد به يک معنی امروز ايسم لنينيسم مھم است .بلشويسم شکست می خورد و لنينيسم ممکن است احيا شود ،به اين
خاطر که اين روايت از کمونيسم که آيا می شود با اراده) ،به يک معنی اراده گرايانه ،ھمه اتھامی که به لنين ميزنند( گفت آن کاری
که ما ميخواھيم بکنيم را برويم سازمان بدھيم و انجام دھيم يا نه.
و اين بحثی است که ،به نظر من ،يک بار ديگر در ايران دارد باز ميشود :بحث بين ما و [چپ ھای] دو خردادی؛ منظورم اين چپ
ھا است که ھمه کمونيست ھای آن مملکت ھستند[ .چپ ھای] دو خردادی خيلی معلق نزدند .ما دور شديم و فکر می کنيم آنھا معلق
زدند .آنھا تقريبا ھمان جايی ھستند که در انقالب  ۵٧بودند.
کورش مدرسی:
منشويک ھستند.
منصور حکمت:
منشويک بودند و ھنوز ھم ھستند .از يک حکومتی که يک ذره بھتر باشد دفاع می کنند .اين ما ھستيم که خودآگاھی مان زياد شده.
ولی دعوا بين اين که آيا باالخره جنبش کمونيستی ،به نمايندگی از کارگر امروزی و کسانی که نمی خواھند کارشان را به مزد
بفروشند ،اجازه دارد دست به قدرت ببرد و بعد سعی کند آن را نگاه دارد؟ آيا با ھمه امريکا و تحريم و ھر چيز ديگر اجازه تاريخی
اين را داريم که دست ببريم به قدرت و سعی کنيم آن را نگه داريم؟ به نظرم اھميت بحث کورش اين است که اگر بلشويک ھا بودند
می گفتند نه ،ولی لنينيسم می گويد آری .اين دفعه ھم ممکن است اين بال سر ما بيايد .يعنی اين فشار واقعی در جامعه ھست که تو
را ھمرنگ خودش بکند و به پای اصالحات بکشاند .باالخره اصالحات آسان تر است .سوالی که ھست اين است که آيا می توانيم
يک خط لنينيستی را در چھارچوب نمايندگی کنيم؟
در نتيجه ،برخالف نظر فاتح ،به نظرم لنينيسم اتفاقا االن می تواند مطرح شود .بعد از اينکه تجربه شوروی اھميت خود را از
دست ميدھد است که لنينيسم ،به عنوان يک برداشت از مارکسيسم ،نه فقط به عنوان يک رھبری انقالب بالفعل ،به عنوان يک
برداشت تئوريک-سياسی و تئوريک -متدولوژيک متعبر است که شايد کورش در سخنرانی بعد اين بحث را تعقيب کند.
سوال يکی از حضار:
اينکه گفتيد کودتا و انقالب زياد فرقی نمی کند ،به نظر من خيلی فرق دارند .به نظرم دليل شکست انقالب روسيه اين است که
اصوال انقالب نشد .اگر انقالب وسيع اجتماعی کارگری بود به آسانی بدست استالين نمی افتاد .اين يک نکته.
نکته ديگر اين است که رابطه احزاب کمونيستی با ھم با رابطه کارگران با ھم خيلی فرق دارد .ما کمونيست ھائی ھستيم که از
زمان مارکس تا حاال آمده ايم و لنينيسم را ھم قبول داريم .ولی ،در حالی که کورش ،منصور حکمت و فاتح شيخ کمتر از لنين مايه
نگذاشته اند ،اينکه چرا ما نميتوانيم در ايران انقالب کنيم احتياج نداريم که عميق تر بشويم .مشکل اين است که رابطه احزاب با
طبقه کارگر امروز خيلی فرق ميکند .کارگران آن دوره نسل ھا زير سلطه تزاريسم بودند .ولی نسل ھای کارگران در ايران و
عراق و مناطق ديگر با احزاب چپ و بورژوازی ،به نام مارکسيستی ،برخورد می کنند که يک تجربه ی نوعی ديگر از کمونيستھا
دارند .اگر بلشويک ھای آن موقع امروز بيايند نمی توانند به ھمان آسانی انقالب کنند ،حتی اگر چند لنين ھم داشته باشند.
کورش مدرسی:
راجع به اين که فرق کودتا و انقالب چيست و اين که در روسيه انقالب نشد است ،بحث من اينجا اين بود که در روسيه انقالب شد و
داليل شکست انقالب روسيه و عروج استالين اصال ھيچ ربطی به پروسه کسب قدرت سياسی ندارد .اين بحث را در جلسه آينده ،که
بر دوره شکست انقالب روسيه متمرکز است ،مفصل تر توضيح خواھم داد .منتھی کل تز بحث من اين است که اين دو ،يعنی
پروسه به قدرت رسيدن و پروسه شکست انقالب روسيه ،ربطی به ھم ندارند .در روسيه انقالب شد .اين انقالب ،يک انقالب
پرولتری بود.
وقتی ميگويند کودتا منظور اين است که عده ای رفتند و حکومت را انداختند .بحث من اين است که وقتی آن عده نماينده اکثريت
کارگران ھستند ،يعنی در شوراھای اکثريت شده اند ،و وقتی نھاد حکومت کارگری ،يعنی شوراھا ،فی الحال وجود دارد و عمال
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حکومت ميکند ھيچ ايرادی ندارد که عده ای بروند حکومتی را ساقط کنند که نماينده ھيچکس نبود و ھيچکس که به آن رای نداده
بود.
ميدانم که اين بحثی که شما می کنيد وجود دارد و بحث مھمی است .منتھا الاقل تز بحث من در اين دو جلسه اين بوده که آن انقالب،
به معنی کامل آن ،يک انقالب پرولتری بود و شکست پرولتاريا در آن انقالب و عروج استالين ھيچ ربطی به دمکراسی درون
حزبی و پروسه کسب قدرت سياسی ندارد .شکست انقالب روسيه به خط و افقی که جلو می گذارند ،تئوری ای که برای جلو رفتن
و "ساختمان سوسياليسم" ميدھند بر ميگردد.
با مقدماتی که در اين دو جلسه در مورد اين که لنينيسم چيست ،بلشويسم چه بود و تئوری ساختمان سوسياليسم چيست ،بتوانم
توضيح دھم که در غياب لنينيسم ،مستقل از اينکه لنين اگر زنده بود چه ميگفت ،عروج استالين ،يعنی ناسيوناليسم روس ،اجتناب
ناپذير بود .فقدان دمکراسی درون حزبی و شکل گرفتن استبداد معلول است نه علت .روبنائی است که يک افق خاص توسعه آن را
مطلوب و ضروری ميکند .زيربنای اقتصادی ای که خط استالين ميخواست بسازد را نميشد با يک روبنای سياسی دمکراتيک
ساخت .اگر مسير جامعه به سمت ساختن زير بنای ديگری ميرفت ،آنوقت به روبنای ديگری و سيستم حکومتی ديگری نياز ميبود.
راجع به رابطه احزاب با تشکل ھای کارگری ،من فکر می کنم که رابطه کمی پيچيده تر شده ولی در اساس آن تفاوتی نکرده است.
وقتی به مارس  ١٩١٧نگاه کنيد می بينيد که کل رھبران بلشويک ھا و منشويک ھا ھمگی خارج از روسيه ھستند .کسی در داخل
روسيه نيست .جايی که ديکتاتوری و استبداد ھست اين رابطه قطع ميشود .بخشی از بحث من اين بود که اين تصويری که می دھند
که گويا بلشويک ھا دائما به شکل وسيع ،در تمايز از منشويک ھا ،در طبقه کارگر نفوذ داشتند و پايه ی وسيع کارگری داشتند
واقعی نيست .بلشويک ھا در آستانه  ١٩١٧اقليت کوچکی بودند که نفوذ شان در ميان کارگران از منشويک ھا و "اس آر" ھا ،که
از منشويک ھا قوی تر بودند ،به مراتب کمتر بود .اوضاع انقالبی و تحول انقالبی و اين بينشی لنينيستی که بايد رفت و تاريخ را
ساخت ،که منصور حکمت به آن اشاره کرد و من در اين دو جلسه سعی کردم آن را مستدل کنم ،باعث شد که بلشويک ھا به نيروی
اصلی آن جامعه تبديل شوند .در شرايطی که بلشويک ھا قدرت را می گيرند روی اکثريت وسيع شوراھا در روسيه ،و نه فقط در
دو پايتخت ،سلطه بالمنازع دارند .اينکه با چند نفر قدرت را گرفتند در اين متن چيزی را تغيير نميدھد .حتما بايد دولت را عده ی
زيادی توده ھا قيام کنند و به پايين بکشند؟ اين صفت "زياد" چند نفر اند؟ من فکر ميکنم اين نوع استدالل فرمال و سمانتيک است.
تاريخ ھمه نوع تصرف قدرت سياسی را بدست داده است .شکل تعيين کننده نيست .جائی توده عظيم ،مانند انقالب فوريه ،می آيند و
قدرت را ميگيرند و جای ديگری عده کمتری اين نقش را ايفا ميکنند .بايد ديد رابطه قدرت گيرنده با توده جامعه ،و اينجا طبقه
کارگر ،چيست .در نتيجه اين پروبلماتيک کودتا يا انقالب به نظر من بخشی از يک نقد دمکراتيک ،و نه سوسياليستی ،از تجربه
انقالب روسيه است؛ که جلسه آينده مفصل تر در باره آن صحبت خواھم کرد .توضيح خواھم داد که با شکست انقالب روسيه يک
نقد دمکراتيک ،که امروز نقد بشدت غالب بر چپ است ،عروج کرد که کل دليل اين شکست را به اين تقليل ميدھد که دمکراسی
نبود و استبداد و خفقان شکل گرفت .جمعبندی تروتسکی از اين تجربه ،به نظر من ،در ھمين چارچوب نقد دمکراتيک قرار
ميگيرد .در غياب خط لنينيستی ،ھر دمکراسی ھم که بود به سير شکست ديگری ميرسيد .تروتسکی ھم تا وقتی در قدرت بود در
سرکوب و خفقان افراطی تر از استالين بود .تالش من اين است که نشان دھم نقد من ،و خطی که به آن تعلق دارم ،کال داليل اين
شکست را طور ديگری توضيح ميدھد ،نقد سوسياليستی است که انگشت را جای ديگری ميگذارد.
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 - ١لنينيسم  ،منشويسم و بلشويسم ،انقالب روسيه  ،١٩٢٧ -١٩١٧بررسی تحليلی ،سخنرانی اول
 - ٢تروتسکى :تاريخ انقالب روسيه جلد  ١و ٢
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 - ۴لنين :جنگ و سوسيال دمکراسى روسيه
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 - ۶تروتسکى :انقالب مداوم
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 – ٨لنين :مارکسيسم و قيام
 - ٩لنين :وظايف انقالب
 - ١٠لنين :قطعنامه در باره قيام مسلحانه
 - ١١لنين :آيا بلشويکھا ميتوانند قدرت را نگاھدارند؟
 -١٢منصور حکمت :مارکسيسم و پراتيک انقالبى  :در باره متدولوژى لنين
 - ١٣ايزاک دويچر :پيامبر مسلح ،پيامبر خلع سالح شده ،پيامبر طرد شده
 – ١۴جان دريد :ده روزی که جھان را لرزاند
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