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  محمد قراگوزلوداکتر

 ! شورویداری دولتی سرمايه
  ؟ئیدولت حزب يا شورا.٣٠

  ھا بلشويکدۀشرايط پيچي. الف

  !ئیاھميت نقد جريان شورا! درآمد

مل به أ يکی ديگر از انتقادھای قابل ت- تکه در بخش پيش مورد ارزيابی قرار گرف- " انقالب زودرس"از مبحث منشويکی مستقل 
ھای اگر بخواھيم کل بحث. طراحی شده است" ئیکمونيسم شورا"بر از سوی جريان موسوم به وانقالب سوسياليستی کارگری اکت

انقالب .١رسيم که بندی فشرده میرا در يک سطر فشرده کنيم الجرم به اين جمعبر ومبسوط اين گرايش، در مواجھه با انقالب اکت
بعد . ٣ کارگر قدرت سياسی را قبضه کرد؛ ۀبر از سوی حزب بلشويکی به نيابت از طبقوانقالب اکت. ٢بر انقالبی کارگری نبود؛ واکت

دليل .... يک طبقه نقشی در قدرت مسلط نداشتۀبه مثاباز انقالب نيز تا فروپاشی قدرت سياسی در اختيار حزب بود و پرولتاريا 
  . ھا شکل بسته استلفهؤ در ھمين م-که از ھمان فردای کسب قدرت آغاز شد-شکست انقالب 

اام و با وجودیالمللی اين جريان بحث و صحبت کردهمن از نزديک و چھره به چھره با رھبران بين سانءکه اين رفق سيار  را ان ھای ب
 و بی ًتاز کارگری در مسير کسب قدرت سياسی مستقيماِام اما گمان می زنم حذف حزب سياسی پيشداشتنی و اھل مطالعه يافته دوست

ه بينی نشده و تحميلی به بلشويکسری حوادث پيشکه يکاين. ِ کارگر به بھشت برين استۀکم و کاست حواله دادن طبق ھا شرايط را ب
درت  کارگر را از تنھا ابزار کارۀتواند و نبايد طبقھای کارگری خالی شود نمی پايه رقم زد که حزب ازیاگونه رای کسب ق آمد خود ب

سله بحث! محروم کند ن سل ا در اي ن مم ستی اي ه اسباب و چي ا ب هؤھ الف ه-ھ ره شدن حزب از پاي ل بی بھ ه دالي ریاز جمل  -ھای پرولت
 ۀد يکی ديگر از نکات مھمی شويم که اگرچه در جنبش کارگری سوسياليستی ايران به اليايم و در ھمين راستا قصد داريم وارپرداخته

  .را ناديده بگيرد تبديل شده اما چنين امری نبايد آنئینازک و حاشيه
ه ھيچ درجه نم ک ان یاو تا يادم نرفته به اين مقوله نيز اشاره ک د و رد حزب از سوی جري شان را در کن" ئیشورا" از نق واع اي ار ان

ا –ھای راست منشويکی و سوسيال دموکرات گرايش ه انقالب زودرس و کودت د– معتقدان ب رار نمی دھ ه چون !  ق ن بخش از مقال اي
  .طوالنی است ناگزير در چند قسمت ارائه و منتشر خواھد شد

  
  !  ھا از منظر تحليل انگلس بلشويکشکلم
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ن .  بودمارکسکات اصلی و کليدی تحليل  حاوی نتروتسکی و لنينمواضع انترناسيوناليستی  ا اي ان ب سألهآن اريخ در برابرشان م ه ت  ک
ار ا درب ود ت ته ب دندۀگذاش ه ش د، مواج اده فکر کنن ب افت سبتا عق شور ن ارگری در يک ک ستی ک ی يک حزب سوسيالي ايف انقالب . ً وظ

توانست يک  که در کجا ممکن است آغاز شود، فقط میلفه بود که تحوالت آينده، خارج از اين ؤشان آگاھی از اين م مشترکۀمشخص
د انی باش ی جھ ول انقالب س. تح ا عک ی تنھ ستی يعن انی امپريالي ام جھ ل نظ ی در مقاب ه مترق ب و البت ل مناس ی . العم ستقل از برخ م

ه زمين کيد میأ، ھر دو تکائوتسکیثر از أھای پوزيتيويستی و اکونوميستی مت برداشت د ک ين ۀکردن د تعي ائی ۀکنن ا شکست نھ روزی ي  پي
ود اچنين تفسيری در آن ھنگام معطوف به کشور . داری متروپل باشدتواند در زمين کشورھای مرکزی سرمايهاين نبرد فقط می لمان ب

  . تاريخی انقالب بود) subject (ۀ سوژمارکستوانست پرولتاريای مدرن صنعتی باشد که برای و پيشگام آن فقط می
ا سال ١٩١٧ھا در سال گيری بلشويک قدرتدرک حاکم بر داقل ت ا يک ١٩٢۴ و تئوری و عمل رھبری حزب، ح اق ب  از منظر انطب
م است خی سرنوشتواقعيت تاري سيار مھ شويکۀراستی فقط رجوع آگاھانب. ساز ب ل  بل وای اساسی تحلي ه محت ا ب د   میمارکسھ توان

زار ۀ و متضاد وظايف حزب روسی به مثابئی عميق و متداوم از ماھيت استثناآگاھی: ھا را توضيح دھدترين مشخصات آن برجسته  اب
ًانقالب سوسياليستی در کشوری که ھنوز شرايط اقتصادی برای چنين انقالبی کامال آماده نبود ه می. ِ وان  تنھا با چنين شناختی است ک ت

  .  دھی کرد ه نپ را رھبری و سازمان کمونيسم جنگی بۀ تا انتقال از دور١٩٠۵تمام تحوالت انقالب از 
  : گر است بسيار روشنانگلس" لماناجنگ دھقانی در "در ھمين رابطه قسمتی از کتاب 

ه بدترين چيزی که در مورد رھبر يک حزب افراطی می«  ری حکومتی را ب انی رھب اگزير باشد زم ه او ن ن است ک د اي تواند رخ دھ
ه وز ب بش ھن هدست گيرد که در آن دوره جن سلط طبق د ت ا بتوان يده باشد ت دیا سطحی نرس ه او نماين ين تحقق اش میگی ک د و ھمچن کن

زار ی ندارد بلگ او بستۀتواند انجام دھد به اراد چه که او میآن. اقداماتی که اين تسلط به دنبال دارد را فراھم آورد ه سطح رشد اب ه ب ک
ست حزب از او میچه کهچه که بايد انجام دھد و آنآن... ازرگانیبه شرايط توليد و ب. مادی معيشتی وابسته است ه خواھد، بازھم ب گی ب

سألپس ناچار با يک ... اند محدود است که تا آن زمان مطرح شدهئیھاميزان توان او به خواسته... او ندارد هۀم ل حل روب ر قاب رو  غي
چه که بايد انجام دھد غير ممکن  قبلی، اصول و منافع آنی حزب در تضاد است و آنتواند انجام دھد با تمام اعمالچه که میآن. شودمی
ل خود را نمايندۀدر يک سخن، او ناگزير است که حزب و يا طبق. است د، ب دگی نکن ه نماين ه ب هک بش در آن یاگی طبق ه جن ردازد ک  بپ

ولۀ که منافع طبقبرای تحقق منافع جنبش او ناگزير است. موقع برای آن مستعد است ددی  ديگری را پيش ببرد و جمالت و ق ھای متع
افع طبقۀرا به خورد طبق وقعيتی .  خود استۀ خود دھد و به طور جدی اظھار کند که منافع آن طبقه ھمان من ين م ھر شخصی در چن

  )١٣۵٢ :۴٧، انگلس(» ١.بدون شک بازنده است
دافعان نپ  ک حزب سوسياليستی در آن واقع می که رھبری يئی از تنگناھاانگلساين تفسير  رای م وجيھی ب شود، بھترين متدولوژی ت

ود  و رھبران بلشويک در بنلنين غير قابل حل برای ۀمسأل. است رار ب ن ق چه را که  آن"سو  از يک. بست وقايع کمونيسم جنگی از اي

ی د م ام دھ د انج پ" (توان ضاد) "ن ی حزب در ت افع آن ام اصول و من ا تم تب ر "  اس وی ديگ د آن"و از س ام دھ د انج ه باي ه را ک  "چ
تراکی( ارمزدی اش و ک د و لغ وازم تولي ر ممکن است) سازی ل ا طبق "در نتيجه. غي اگزير است حزب ي ارگرۀطبق( خود را ۀاو ن )  ک

ستعد استکه جنبش در آ) دھقانان و خرده بورژوازی( بپردازد یاگی طبقهکه به نمايند گی نکند، بل نمايند انگلس ." ن موقع برای آن م

يش رفت و  شود که اگر حزب در متن سياست  وارد نمی- که در شوروی مادی شد -اما به اين فرايند احتمالی  ھای غير اصولی خود پ
دا و آتی" اعمال قبلی، اصول و مبانی آنی" تبديل شد که با یا گی ھمان طبقه به نماين ود، رھبری چه اق يش اش در تضاد ب د در پ می باي

یھای نظری و برنامه مکش  برای رھبری حزب بلشويک در جريان کشانگلسگيرد؟ به عبارت ديگر  د ١٩٢۵ – ٣٠ھای  سالئ  و بع
دازد از آن ھيچ طرح روشنی نمی انی نظری . ان ا مب ا عقالنی ب سم اتوپيک ي ه ھر شکل آن اعم از سوسيالي ين انتظاری ب د چن ھر چن

دون ورود ۀ جامعمارکس! گو ھم نبودکه انگلس پيشمضاف به اين. لف بود در تخاانگلس و مارکس  سوسياليستی مورد نظر خود را ب
د می  طبقاتی و صفۀبه احتماالت و جزئيات برآيند مبارز واره  بندی و چيستی درگيری آنتاگونيستی اردوی کار ـ سرمايه پيون زد و ھم

                                                 
 و "لمـان اجنگ دهقـاني در  " تجربيات خود را در قالب دو كتاب تحت عناوين         1850لمان را ترك كرد و در سال        ا ناگزير   انگلس،  1848-49پس از شكست انقالب     . 1
 . منتشر ساخت"لماناد انقالب در انقالب و ض"
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د سرمايهۀھای ذاتی شيو اشت سرمايه و تناقضبر رشد نيروھای مولد و بحران ناشی از انب د میأداری ت  تولي رد کي د حوادث در . ک رون
د) ھای امپرياليستی و داخلی جنگ(چه به انقالب تحميل شد  بر و آنوجريان پيروزی انقالب اکت سيار پيچي ار حل مشکل ب دم  "ۀدر کن ع
ه کما.  بلشويک تا حدود زيادی غير منتظره بودپردازان  و نظريهلنينو غيره برای " توازن ميان شھر و روستا ن ک  سال پس از ٨٠اي
اتی از ماھيت خط لنينی پس از انکشاف  شوروی نمیۀمسألگران چپ سوسياليست آشنا به   آن مناقشات ھنوز تحليل توانند مستدل و اثب

  .   ن دقيقی ارائه دھنديييابی نپ به اھداف مورد نظر تب بورژوازی و دست
ول نمی به ھيچلنين اين است که ھيچ يک از رھبران بلشويک و در ميان آنان واقعيت ده را قب ن اي ه چشموجه اي د ک ه کردن ان ب داز آن ان

د ده باش شويک. سوی سوسياليسم ممکن است نااميد کنن ه بل ن وجود جای تعجب است ک ا اي اھی روشنب ا آگ ا بارھ ورد ھ شان را در م
ال حل . دادندھا قرار داده بود، نشان میياليسم در مقابل آنتضادی که تاريخ و گسترش امپر ضادی، خي ان ت ه چن ه جای تمکين ب آنان ب

ل. را داشتند و به اين خاطر تنھا راه صحيح ممکن را پيش گرفتندآن د ب ان نکردن د و آن را پنھ ايج آن  يعنی تضاد را ناديده نگرفتن ه نت ک
دام. ژی خود منظور کردنديستراتًرا عينا در  شويکاين کليد توضيح اولين اق درت استھای بل ا در ق د حکم . ھ سيم زمينمانن ان تق  مي

ا دادن  ينحق دھقانان و ي قتعي ه خل ا سرنوشت ب ودھ ز ب زاری ني وری قبلی ت دا شدن از امپرات ه شامل حق ج ن روی.  ک ه اي ا ب کردھ
رار گرفت ه ق ه . نادرست از جانب منتقدين بسياری مورد حمل ورگرزا از جمل ا را سياست آنلوکزامب ورژواھ  دموکراتيک و -ھای ب

  ) ١٣٨۵، آندرسون و ھوديس. (غير سازنده خواند که در آينده موانعی در راه ساختمان سوسياليسم ايجاد خواھند کرد
ينھمين آگاھی فکر  ورد ماھيت انقالب اکتلن ج میو را در م ستی آن رن د ا. داد بر و ماھيت سوسيالي ورا بع ه فقط ف درت ًن سخير ق ز ت

  "!دولت کارگران و دھقانان: "خوبی در عنوان رژيم جديد منعکس است اين رنج ب١٩٢١ تا ١٩١٩ھای  سالًکه بعدا ھم در سياسی بل
اعی بیۀشک حذف کلمبی اريخ اجتم ار  روسيه و انتخاب نام پرافتخار شوروی برای کشور نه فقط در کل ت ين ب رای اول ود و ب د ب مانن

ل  سياسی ضد ناسيوناليستی را به نمايش میيک جريان ه ماھ نھاد، ب ستی انقالب را تک د میأيت انترناسيونالي ن حال طب. کرد ئي ا اي  ۀقب
دگرد  کارگر ظاھر میۀبينی نشده بود در کنار طبق ديکتاتوری پرولتاريا پيشۀگاه در تئوری اوليدومی که ھيچ ان. ي ا . يعنی دھقان ًتقريب

  . ثير ھمين آگاھی او از اين تضاد بودأ در تمام طول حيات او تحت تلنين مسيرھای تغييرسياسی و تمام حرکات 
ه مثاب. که سوسياليسم اعالم انقالب مداوم است" آگاه بود مارکس ۀ به روشنی از اين نظريلنين ا است، ب اتی پرولتاري اتوری طبق  ۀديکت

ات طبق ی، محو کليک ضرورت برای گذار به سوی محو اختالف ه طور کل دی و ۀاتی ب ن روابط تولي ا اي اعی متناسب ب  روابط اجتم
ونی ھم یۀدگرگ اعی برم ط اجتم ن رواب ه از اي اری ک زد  افک ارکس." (خي ارم سه ۀ، مب اتی در فران ال ) ١٨۴٨-١٨۵٢ طبق ن ح ا اي ب

لھای بلشويکی  ھای طبقاتی را منطبق بر آرمانکمونيسم جنگی و نپ نه فقط اختالف ود، ب ه و  تقليل و تعديل نداده ب ه رشد آن طبق ه ب ک
عوارض ناشی از . کرد افکاری منجر شده بود که از روندی معکوس با روابط اجتماعی متناسب با گذار به سوی سوسياليسم دفاع می

شويکی ئدوران کمونيسم جنگی و ھر آ وده-ينه امکان سقوط دولت بل ر قحطی و نارضايتی و شورش ت ر اث ين در نھايت - ئی  ب  را لن
ار سياست  طبقاتی، بلۀ کرد که در آن پيشبرد اھداف سياسی نه از طريق مبارزیا وارد دوران تازه ذاری که به اعتب  از -ھای حزبی  گ

 مصوب حزب ۀنپ به عنوان يک برنام.  در تحليل شکست نپ بسيار مھم استمسألهدرک اين . بست  صورت می-باال و فرای طبقه 
  . شدئیگرای آمرانه اجرا ھای توسعه ور کار قرار گرفت و در قالب برنامهدر دست

یامروز چنين به نظر می ار رسد که به يک بررسی مجدد و ب ددی در تفکر و آث ورد نکات اساسی متع ه در م ينطرفان از باشدلن .  ني
يش ر روی درک ب ه معاصر اوال ب رين توج ينًت يشلن اتی و ث از حزب پ اھی طبق از و آگ ر تت ا ب ه نقش أًاني ت دادن ب خير وی در اھمي

 در لنينآمدھای مرگ  ًھا طبيعتا به خاطر پیئیاين بازجو.  متمرکز شده است- به وجود آمده بودند ١٩٠۵ً که قبال در انقالب -شوراھا 
ا معن. روسيه است ه م يشادر اين جا است ک و مآبانی ھشدار پ ورگ رزا مشھور ۀگ ورد انقالب روسيه  اوۀ را در جزولوکزامب  در م

  : ابيمي یدرم
رددبا سرکوب سياسی در تماميت سرزمين، زند«  ج گ دون آزادی . گی در شوراھا ھم بايد بيشتر و بيشتر فل ومی، ب ات عم دون انتخاب ب
وان صورت ظاھر ميرد گی در ھر نھاد عمومی می آزاد عقيدتی، زندۀقيد و شرط مطبوعات و تجمع، بدون يک مبارزبی و فقط به عن
ن گی عمومی به تدريج به خواب میزند. ماندًآيد که در آن صرفا بوروکراسی به عنوان عضو فعال باقی میگی درمیزند د ت رود و چن
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د میئیروارانی و فرمان  نامحدودی ھستند حکمۀگی ناپذير و تجربرھبران حزبی که دارای انرژی خستاز  ان . کنن ان فقط در در مي آن
راز ۀگانی چند از طبقته رھبری را در دست دارند و نخبمواقعی حدود ده تا دوازده نفر از افراد برجس رای اب اه ب ه گ اه ب م گ ارگر ھ  ک

اق آراھای حزبی دعوت می رانی رھبران به ميتينگاحساسات به خاطر سخن ه اتف ام مصوبات را ب ا تم انندءشوند ت ه تصويب برس .  ب
ل. يک ديکتاتوری است. بطن خود يک دسته بازی استاين در  دادی سياستًمطمئنا نه ديکتاتوری پرولتاريا ب اتوری تع ه فقط ديکت -ک
  )١٣٨۵ :٧٢، آندرسونو ھوديس . (ھا آن است به مفھوم حکومت ژاکوبنئیيک ديکتاتوری در مفھوم بورژوا. مدار

ان سال شويکھای نخست انقال شکل ديگری از ھمين تعابير در ھم نيده شدب از سوی بل د ش اراف ١٩٢٣ھای  در سال. ھای منتق  تات
ا " در شھر تفليس به صراحت گفت یادر جريان کنگره)  مرکزی حزبۀعضو کميت( اتوری پرولتاري راه انقالب جھانی از مسير ديکت

به واقع اين اعتراض ) ١٣٨٢ :١١-١٢، قراگوزلو." ( تحقق خواھد يافتکند، اين راه از طريق آزادی کشورھای تحت سلطهعبور نمی
  . گستراند گرفت و دامنه میکه در تقابل با بروز ديکتاتوری بر پرولتاريا شکل می نه عليه ديکتاتوری پرولتاريا بل

يچو خود نيز پذيرفت اين حقيقت دارد که شکل رژيم سياسی که در انقالب اکتلنينالبته ھمان طور که  ت، ھ يه تحقق ياف اه بر در روس گ
ا مارکس  و مباحث ١٨٧١ مطابق کمون - پرولتاريا در سراسر کشور ئی يک ديکتاتوری تودهءحتا در ابتدا د گوت ل-در نق ود، ب ه   نب ک

. شدگی از پرولتاريا اعمال میرو بود که به نمايند از پشتيبانی کارگران پيشمند  کارگر و بھرهۀِيک ديکتاتوری حزبی مدافع منافع طبق
ر سلول ويژبا اين سم دموکراتيک ب ودگی که تمام اصول اساسی سانترالي ر و شوراھا. ھای حزب حاکم ب ه ئیو کادرھای پرولت ه ب  ک

ين! کشور داشتندۀحزب پيوسته بودند، نقشی مھم در ادار ه مطابق برنام" نوشت ١٩١٩ در سال  لن انۀشوراھا ک  ۀھای ادارشان ارگ
يلھای اداره برای کارگران شدهًتند، عمال ارگان کارگران ھسۀمستقيم به وسيل ه وس ه ب ری میۀاند ک ا رھب شرو پرولتاري ه  پي ه ب شود، ن

اتوری حزب شکل ملنيندر ھمان سال ." ھای کارگر  تودهۀوسيل ه ديکت د در ؤ به صراحت تصديق کرد ک ا باي اتوری پرولتاري ثر ديکت
ه  اتوری طبق"نظر گرفته شود و تصريح کرد ک يلۀديکت ه وس ارگر ب ه حداقل از سال ۀ ک شويک ک ای ١٩٠۵ حزب بل ا کل پرولتاري  ب
  ." ابدي یانقالبی متحد شده است، ماديت م

شويک ه بل ه استخدام سياست اين تصور بسيار خام است ک د ب ا باي اتوری پرولتاري ه ديکت رای رسيدن ب ا ب اھ ه در ئیھ د ک  در می آمدن
ه  تروتسکیولنين در چنين چارچوبی . دی پرولتاريای روس بر دھقانان فرموله می شدراستای انکشاف اقتصادی و برتری عد د ب  باي

سائل آگ. خميازه می کشيدندکرنسکیھای بورژوا دموکراتيک انتظار توفيق سياست  ٢اه باشيم، ضروری است ھر قدر که ما از اين م
  : کيد کنيمأنکته را ت

ا آنئیھا امری حاشيهويک و بلشلنينھای در سياست" تضادھا"اين . ١ درت سياسی ب د از کسب ق ه بع د ک اقی نبودن ا مواجه  يا اتف ھ
ه مثاب. ً ھستند که قبال تشريح شد از تضادھای اساسیئیھا ھا جنبه عکس آنهب. شوند ضاد يک حزب ب ستی ۀت زار انقالب سوسيالي  اب

 نسبت دھيم، بدون لنينگی اين تضاد را به سادتوانيم ب که ما نمیواضح است . ًدر کشوری که ھنوز برای تحقق آن کامال مستعد نيست
شويک آن که به طور ھم ه خاطر سازمانزمان او را ھمچون من ا ب ه جای حفظ  ھ ه چرا ب يم ک  در کرنسکیدھی انقالب سرزنش کن

  . ب را بستر سازی کردھای انقال  ارتجاعی انکشاف اقتصادی بورژوازی نشستن، زمينهۀقدرت سياسی و به انتظار معجز
ضاد آشکارا سخن می در تمام نوشتهلنيندھد که اين بحث مختصر نشان می. ٢ ن ت م ھای خود در مورد اي ناد مھ ام اس د و در تم گوي

م   اصلی شکل آن نبوده بللفۀؤولی م. گيردحزب اين موضوع با آگاھی کامل مورد تحليل و مباحثه قرار می وا ھ که بحث بر سر محت
ه اگر ال را مطرح میؤشد اين س به روشنی طرح میمسألهخود اين موضوع که . ده استبو د ک سألهکن توانست حل شود، از  نمیم

ر بحث تنھا کافی. توانست تخفيف داده شود و تعديل گرددطريق چه وسائلی می ال ب وان مث ه عن وينست که ب ) M.Lewin (موشه ل
  .ل کردمأت) Lenins last struggle(تحت عنوان 

دون آن  روسيه در نظر میۀ در اين بود که بيش از حد الزم احتياج عملی را در محدودلنينرسد که اشتباه چنين به نظر می ت، ب گرف
ای آنکه محدوديت ر مبن ه ب اريخی را ک دھای سياسی و ت ن وسائل انتخاب شدند، روشن کن ا اي ن می. ھ ال اي رای مث ورد ب د در م توان

سمت.  صدق کند- که منطبق بر شرايط غير قانونی بود -رکز حزب خصلت بسيار متم ه ديگر ق وری مثال آوردن اما اين ب ن تئ ًھای اي

اد رسواھای روشن ھا در بين جريانکه مدت" از خارج" کارگر ۀبه درون طبق" آگاھی سياسی" ه ئیفکری سبب ايج وع گرايش ب  از ن
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ارگرگراکوک پانهخودی    و جنبش خودبهستورياديسکا" سوسياليسم يا بربريت"راستی جريان دست ه ک وط  ** ئی و گرايش ب شد مرب
  . شود نمی

يهۀتوان از اين نکت نمیئیجو گونه سفسطهبا ھيچ راییا اساسی فرار کرد که با وجود روس ه شرايط در آن ب  يک انقالب کالسيک   ک
ه تصور آن -گی ديالکتيکی سياسی بود در عين حال مملو از زندپارچه و  سوسياليستی فراھم نبود، حزب بلشويک که کوچک و يک  ک

ا ا.  برای عمل در آن شرايط مشخص بود تنھا ابزار ضروری-آور است در حال حاضر به شدت شادی دارک گرچه آسان نيست ت ز م
ا متلنين ۀوسيلنبود که به " انتخابی"ھا  ھا از تودهبلشويک" انفراد"کيد شود که أمطمئن باشيم، اما بايد ت ا حت ثر از أ اتخاذ شده باشد و ي

يل خط سياسی او ھم نبود بل ه وس ه ب ودۀک ده ب شويک١٩١٧در سال .  موقعيت عينی تحميل ش رای بل اه و انقالبی   ب ارگردان آگ ا و ک ھ
ورژوازی و  از انواع و اقسام استبداد و استثمارئیانقالب سوسياليستی و رھا! روسيه، تنھا راه ممکن دو راه بود ه ب سليم ب ا ت  موجود ي

  . لمان را بلعيد و فاشيسم را زائيدار چاه عميقی که سوسيال دموکراسی سقوط د
امتوازن شھر و روستا -گی عمومی ماند پيشتر نيز گفتيم که با وجود عقب ود- رشد ن د مرکز صنعتی ب ه دويچر.  روسيه دارای چن  ب

ا از صنعت ضريب تمرکز آن"ھای صنعتی دنيا بودند و ترين بخش درندرستی اشاره کرده است که اين مراکز از م ا حت ا در اھ مريک
 -ً که ماھيت آن اصوال دھقانی بود -خالف انقالب چين بر ويد اين حقيقت است که انقالب اکتؤ میا لفهؤچنين م." آن موقع ھم بيشتر بود

اواقعيت نقش مھمی در تحليل انقالب اکتاين و.  رفتئیانقالبی کارگری بود که از شھر به مناطق روستا د میءبر ايف د . کن ا نباي ولی م
راری آن یمنشا ن تمرکز صنعتی، برق اال" مصنوعی اي ان " از ب ل ستالينگسترش در زم يه در تحلي ه روس ن حقيقت ک االخره اي  و ب

  . نھائی يک کشور با اکثريت دھقانی باقی مانده بود را فراموش کنيم
ينگی و آثار  درک از زندءشود که از ھمان ابتدا مینديدن اين واقعيت سبب ذاريملن ار بگ داقل در سال.  را کن شويک، ح ھای حزب بل

شرو  کيفيات نظم، سازمانۀ کارگر بود که از ھۀھای بسيار متمرکز طبقگر ھسته بيان١٩١٧قبل از  اھی پي ا -دھی و آگ ه ب ارگر " ک ک
درن و م وردار-متناسب است " ُکلکتي ود برخ دون يک پاي.  ب شور ب ل ک ا ک ه ب ود، در رابط ن وج ا اي ودۀب ستحکم ب اتی م ين .  طبق چن

ود-است " لماناھای دھقانی در  جنگ" در متن - انگلساوضاعی که شبيه نقل قول  اھی .  به طور ضمنی دارای يک خطر عينی ب آگ
ود، محکوم ًزيرا حزب، دقيقا تا آ.  حاکم بودلنينکرد  از چنين خطری بر تفکر و عمل افی ب ستی ک ن حد که برای انجام انقالب سوسيالي

ودۀ عقب افتادۀھای وسيع جامع از تودهئیبه انزوا و جدا يه ب ز.  روس ابراين انگي ودن، خود متمرکز شدن و در دسترس ۀبن  محدود نم
وده.  استمسألهنبودن، ھمه ناشی از اين  سيج ت ان ب اًاز سوی ديگر حزب اگر واقعا خواھ ود میھ ن   از يک سنگر انقالبی ب د از اي باي

 .کرد مخمصه فرار می
شده استۀکند که به انداز را طرح مییامسألهاين نکته  ع ن رای .  کافی مورد مطالعه واق اتی ب ی دارای اھميتی حي ينول ودلن سأ.  ب  ۀلم

ودهی لزوم اينااتفاق نظر به معن ال اساسی ت ا آم دھای وسيع  که حزب در انطباق ب ار . عمل کن ار او مخصوصا آث ه آث ذرا ب ًنگاھی گ

افی١٩١٧ شاری  ک ه پاف ينست ک دلن شان دھ ن موضوع ن ر روی اي ا نمی. " را ب سم در حزب پرولتاري د وظايف معرفی سوسيالي توان
س. ھای دھقان کوچک است را تقبل کند کشوری که دارای توده اه شده تا زمانی که اکثريت توده به ضرورت يک انقالب سوسيالي تی آگ

يل. ما بالنکيست نيستيم"و يا ." باشند ه وس درت را ب رفتن ق غ نمیۀما گ يم  يک اقليت تبلي ستيم. کن ا مارکسيست ھ شوراھای (کمون . م
ودهۀ واقعيات اقتصادی و چه به وسيلۀًھيچ نوع رفرمی را که کامال چه به وسيل) کارگران و دھقانان شده  آگاھی اکثريت ت ا ضمانت ن ھ
د سازمان خود را ھرچه محکم سازمانۀتا آن جا که تجرب. کند باشد، معرفی نمی ه باي ا ھم ر از دھی مردم روسيه ضعيف است، م ت
  ."ھا بسازيمطريق خود توده

رای الی است کؤام، س اتفاق خواندهۀمسألچه را که  برای شروع آن. تواند فصلی را به خود اختصاص دھدھر کدام از اين مسائل می ه ب
ه طور کلی.  ضروری داردۀلنينيسم جنب ورژوازی ب ا خرده ب ان معطوف شد و رابطه ب ه دھقان ه ب ين. در مورد توجھی ک  در سال لن

سألھمچنين لنين ." اکثريت جمعيت کشور متعلق به اين طبقه است. ستئیروسيه يک کشور خرده بورژوا" نوشت ١٩١٧ تۀم ا  ملي ھ
ذاردو کشورھای مستعمره را ني ود انگشت گ امعلوم ب بھم و ن ه م ه . ز مطرح کرد و بر آن چيزی ک ن ک ه اي اج ب ارت ديگر، احتي ه عب ب

ر رودۀ طبقاتی به صورت يک مبارزۀمبارز ه از حدود محض فرات ا آن حد ک ه ت ين در نتيجه .  سياسی ساخته شود و شکل گيرد، ک لن
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یتوانست از رودررونمی ا ئ سأل ب تالف ۀم ارگرا– ائ ان  ک ا دھقان د-ن ب ارکس.  خودداری کن ود ١٨۴۴ در سال م ه ب اگر انقالب " گفت
از . سوسياليستی يک انقالب سوسياليستی با جوھر اجتماعی است، اين جوھر با محتوای خود ناکافی است زيرا به يک شکل سياسی ني

دون انقالب س. دارد ل سياسی است و ب ی يک عم ه طور کل ه انقالب ب ن ک اطر اي ه خ ا ب ق نمحت سم تحق دي یوسيالي ت ." اب ن واقعي اي
ر از يک کشور میانگلس و مارکسانکارناپذير است که  سم را فرات شه سوسيالي انی  ھمي ستی را انقالبی جھ د و انقالب سوسيالي ديدن

ه دو مرح مشخص و طوالنی آبیااز سوی ديگر مارکسيسم خود را در طول پروسه. دانستندمی هبندی و تدوين کرده است و ب ا دو ل  ي
انی پاسخ می ا انقالب جھ سبت آن ب سم در يک کشور و ن ا سوسيالي دفاز در ارتباط ب ارکس . گوي ی م ه يک مفھوم در مباحث تکميل ب

اين باشدیاتوان نظريه نمی ستی متب انی سوسيالي ه . يافت که بر مبنای آن تحقق سوسياليسم در يک کشور با ضرورت انقالب جھ  ھم
دازۀرفتد پيشدانند در يک اقتصا می ه ان  ۀ سوسياليستی ھمه چيز چنان در حد فراوانی موجود است که ھر فردی از جامعه قادر است ب

ارکساما . ش برداشت کنداحتياج صاد ۀن مرحليي در تبم ن اقت ائينی اي د برنام( پ اۀنق م)  گوت ه و در نتيجه از بعضی ک ا سخن گفت بودھ
داز. زيع را پيش کشيده است نظام مبتنی بر توۀضرورت تعبي ه ان رد ب ه برداشت ھر ف ه ۀدر اين مرحله واضح است ک اری است ک  ک

ا تثبيت - شوروی ۀگمان در جامعبی. دھدانجام می سم جنگی، چه در دوران نپ و چه پس از آن ت  چه در زمان اتخاذ سياست کموني
 !ًی به صورتی کامال طبقاتی بوده است مناسبات اجتماعی و توليد-داری دولتی  سرمايهۀھمه جانب
  .....ادامه دارد

  ١٣٩٧ ]حوت[ اسفند۵شنبه يک
** Ouvrierism 
(also ouvriérisme, ouvrièrisme) 

 Especially in France: the belief or doctrine that the political outlook of manual or 
industrial workers is essentially right, and hence that a socialist revolutionary movement 
should be led by workers rather than by political intellectuals. 
 

  


