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 لنینی: "مفهوم حزب"ي  هاسطور

 یا با چه باید کرد چه کردند؟

 هال دریپر

 فرهاد سیدلو

  
  

اي از شناسی نامید، شاخهتوان آن را لنیناي است که میاسطوره امروزي گزاره

هاي شناسی که به سرعت در دست نهادهاي دانشگاهی متنوع روسی، برنامهکرملین

ن رشد کرده است. مطابق با این گزاره، کتاب چه نگاران سیاسی و دیگرادکترا، روزنامه

 را او "حزب مفهوم" یا  "عملیاتی سیستم"محتواي اساسی  1091باید کرد لنین در 

. اندنشسته کمین به آن صفحات در استالینیسم نهایتا و بلشویسم تمام: دهدمی ارائه

به خود گناه مورد سازمان حزب است که به نو در "لنینیسم" کانونی اثر کتاب این

را به عنوان  "نوع لنینی حزب"خواهی را بر عهده دارد. این کتاب اولیه تمامیت

با منشاء طبقات باالدست  "ايانقالبیون حرفه"ساختار اقتدارگرایی که از باال به وسیله 

 نماید.کنند را تثبیت میهاي کارگري خدایی میبر تمام عرصه

هاي لنین و رفتار او در دوره د کرد و بر دیدگاهتمرکز من در این جا برکتاب چه بای

زمانی از چه باید کرد تا انقالب روسیه خواهد بود. موارد و مسائل دیگري که به نحو 
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گردد، با همان دقت و جزئیات مورد بررسی قرار غیرقابل اجتنابی از آن منشعب می

 گیرند. نمی

گردد. همان طور که قویت میشناسانه مورد بحث معموال از دو جهت تگزاره لنین

شناس برجسته اوت چین )به یادداشت ضمیمه مخصوص مراجعه کنید(، خاطر لنین

نشان کرد، چه باید کرد از جایگاه برجسته مشابهی در مکاتب حزبی رژیم استالینی 

برخوردار بود. در حقیقت روش اوت چین در معرفی اهمیت بنیادین چه باید کرد، 

 رسمی کرملین از حزب کمونیست اتحاد شوروي در این مورد است. نقل قول از تاریخ 

گوید که این اثر به یک کتاب شناسان دیگر( میاوت چین )مانند بسیاري از لنین

، استراتژي و تاکتیک تبدیل شده دهیراهنما براي پیروان لنین در موضوعات سازمان

اند. خود لنین به طور دهها از آن زمان به بعد به آن چسبیاست و تمام کمونیست

نظرات را به کار بست. در چه باید کرد بحث او داراي اعتبار کلی است پیگیر این نقطه

ها توافق دارند که کتاب لنین یک انجیل و در حقیقت به طور عمومی کمونیست

کننده نیز به خواهی است: برداشتی که گرچه دور از انتظار نیست اما قانعتمامیت

 رود. شمار نمی

، خواهیم دید که این "نظرات را به کار بستخود لنین به طور پیگیر این نقطه"

گفته تا چه حد از حقیقت دور است. موضوع این نوشته، تفسیر من از چه باید کرد 

نیست، بلکه تحقیقی از نظرات خود لنین است، که بارها در مسایل مورد بحث ثبت 

 "مفهوم حزب"تفکر او. مطابق با این اسطوره،  شده است، یعنی مکان چه باید کرد در

 گردد. به قرار زیر است: ها تکرار میلنینی، که به شکل مداومی در کتاب

داند. بر اساس این تئوري که می "فکرانروشن". حزب را اساسا متشکل از  1

توانند خودشان به آگاهی سوسیالیستی دست یابند، بلکه ایده کارگران نمی
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تی همیشه و به شکلی غیرقابل اجتناب به وسیله روشنفکران بورژوا به سوسیالیس

 گردد. درون جنبش وارد می

متمایز از حزب طبقه کارگر فراگیر  "ايانقالبیون حرفه"اي از . حزب صرفا دسته 2

 است. 

. هر عنصر خود به خودي یا جنبش خودانگیخته را به نفع یک انقالب مهندسی  3

 کند . شده رد می

. مستلزم آن است که حزب نه به شکل دموکراتیک بلکه به صورت یک سلسله  4

 نظامی سازمان یابد. مراتب بوروکراتیک یا نیمه

هاي لنین آن گونه که بارها توسط در حقیقت خواهیم دید که این ادعاها با دیدگاه

اند. ما در شوند، متناقضاو تکرار و توضیح داده شده است و با چه باید کرد شروع می

کنیم که در آن چیزي متفاوت با این اسطوره خواهیم اساس با چه باید کرد آغاز می

، تر از این باید درک کرد که چه باید کرد آخرین حرف لنین نبودیافت. اما حتی مهم

نویسند که اند که طوري میشناسانماند. تنها لنینفراتر از آن، به اولین حرف او می

هاي لنین در این زمینه است. مثال ما در خواهیم بندي نوشتهد کرد جمعانگار چه بای

اش در چه باید هاي اولیهبنديیافت که لنین بیش از یک بار با این مطلب که فرمول

اش تحریف و بد تفسیر شده است، اعتراض کرد و سپس به کرد توسط مخالفین

لنینی را بدانیم باید به  "حزبمفهوم "ها پرداخت. اگر بخواهیم تشریح و تصحیح آن

ها رسیده بود. هیچ ها به آنها و حملههایی بنگریم که او پس از بحثبنديفرمول

هرگز چنین موضوعی را در تحلیل گناه اولیه چه باید کرد یادآور نشده  لنین شناسی

 است. 
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 آگاهی سوسیالیستی و روشنفکران

مدعی است که بر اساس دیدگاه لنین در اي شروع کنیم که بگذارید با اسطوره

هاي سوسیالیستی دست یابند، و توانند خودشان به ایدهو تا ابد کارگران نمی 1092

 هاي سوسیالیستی هستند. این تنها روشنفکران بورژوا حامالن ایده

گوید. اما پیش از آن ما مشتاقیم که بببنیم چه باید کرد عمال در این باره چه می

 نکته مقدماتی را گوشزد کرد.  باید یک

. تعجب این که هیچ کس تا به حال این تئوري ادعایی را در هیچ یک از بی  1

هاي لنین، نه قبل و نه بعد از چه باید کرد، نیافته است. این ادعا هرگز شمار نوشته

اي را از جاي شناسی تا به حال چنین نظریهدوباره در آثار لنین پیدا نشد. هیچ لنین

 دیگري در آثار لنین نقل نکرده است. 

کم ما را به تامل وا دارد. در تحقیقات معمولی، محقق این حقیقت باید دست

-چنین نظریه 2091کند که حتی اگر لنین احتماال در گرایش به این استنتاج پیدا می

اي داشته، به زودي آن را رها کرده است. محقق دست کم این حقیقت جالب را 

کرد آن را توضیح دهد. لنین شناسان مطابق کرد، و حتی شاید تالش میگزارش می

کنند که این نظریه در واقع ها مدام تکرار میکنند. بر عکس آناین رسم رفتار نمی

ناموجود )ناموجود پس از چه باید کرد( از آن پس و تا ابد اصل برجسته لنینسم است 

کنند. )توضیح خود این قل قول نمیاگر چه هرگز چیزي به جز چه باید کرد را ن

   گردد(یابد، آشکار میآور از نکاتی که در ادامه میحقیقت تعجب

 . آیا لنین این نظریه را حتی در چه باید کرد مطرح کرده است ؟ نه دقیقا.  2

حقیقت این است که لنین در آن موقع این نظریه را در معتبرترین ارگان تئوریک 

المللی، نویه سایت )عصر جدید( خوانده ش سوسیالیستی بینمارکسیسم در کل جنب

بود . این نظر در یک مقاله مهم نوشته مقام مارکسیستی برجسته انترناسیونال، کارل 
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کائوتسکی مطرح گردیده بود و این بود دلیل و چگونگی ورود آن به چه باید کرد. 

( سپس یک متن بلند را 2د. )کنلنین ابتدا در چه باید کرد نظر کائوتسکی را بازگو می

کند. این از مقاله کائوتسکی که تقریبا به بلندي یک صفحه است، نقل قول می

( تئوري  "پاپ"گفتند اي میکائوتسکی است که لنین به او به عنوان استاد )عده

 کرد: سوسیالیستی نگاه می

دارد اما  البته سوسیالیسم به عنوان یک آموزه، در روابط اقتصادي مدرن ریشه"

کنند، هر سوسیالیسم و مبارزه طبقاتی در کنار هم و نه یکی در پی دیگري رشد می

تواند بر خیزد. آگاهی سوسیالیستی مدرن تنها مییک تحت شرایط متفاوتی برمی

اساس یک دانش علمی عمیق بنا شود. در واقع دانش اقتصادي مدرن به همان اندازه 

سوسیالیستی است، و پرولتاریا نه این و نه آن را  مثال تکنولوژي مدرن شرط تولید

تواند بیافریند، هر اندازه هم که به انجام آن اشتیاق داشته باشد. هر دوي آنها از نمی

روشنفکران "خیزند. حامل دانش پرولتاریا نیست، بلکه فرآیند اجتماعی مدرن بر می

اگانه این الیه بود که )تاکید از کائوتسکی( است. در اذهان اعضاي جد "بورژوازي

ها را به پرولتاریاي از نظر ها بودند که آنسوسیالیسم مدرن نشات یافت و این آن

تر منتقل کردند. بنابراین، آگاهی سوسیالیستی چیزي است که از آگاهی پیشرفته

شد و نه چیزي که به طور خود به خودي بیرون به مبارزه طبقاتی پرولتاریا معرفی می

 ( 3) "ن برخیزد.از درون آ

ریزي شد. توسط کائوتسکی طرح "لنینیسم"بفرمایید تمام نظریه، هسته شیطانی 

و محصول قلم او از آب درآمد. هنگامی که لنین چند صفحه قبل این گفته را بازگو 

یعنی او بالفاصله آن را به عنوان  "ایم کهما گفته"آغازد که کند، بدین گونه میمی

بندي او به هیچ وجه شده جنبش )دستکم به نظر او ( قرار داد. جمعنظر پذیرفته نقطه

 بندي لنین باز خواهیم گشت. بندي کائوتسکی نبود. اما ما به فرمولبه صراحت فرمول



ارنست مندل... نورمن گراس، دریپر،ال ه  

 10 

فشارد؟ می چرا کائوتسکی در این برهه بر این دیدگاه از تاریخ سوسیالیستی پا

هاي برنشتاینی، رویزیونیستدلیل کامال روشن است: جناح رفرمیست جدید جنبش، 

کردند که تنها جنبش جاري کارگران مورد نیاز است، نه تئوري، که استدالل می

هاي طبقاتی کافی اي و دیگر جنبشفعالیت طبقاتی خود به خودي جنبش اتحادیه

. این شعار برنشتین بود که بر "جنبش همه چیز است، هدف هیچ چیز"هستند. 

نظرانه بر نی کردن مالحظات تئوریک به نفع تمرکز کوتهاساس آن به دنبال بایگا

مسائل روزمره بود. مسئله امروز رفورم است )جنبش(، انقالب به فردا مربوط است 

-در وارد کردن ایده "روشنفکران بورژوا ")تئوري(. تعمیم کائوتسکی در مورد نقش 

ي برخورد با هاي سوسیالیستی به درون جنبش طبقاتی نارس در دید او روشی برا

رویکرد رویزیونیستی بود. و این البته براي دیگر مخالفان جناح راست جدید، مانند 

 لنین به همان اندازه جذاب بود. 

توضیح این که چرا در این مسیر استدالل دچار گمراهی شد از حوصله این نوشته 

ستوار خارج است، و این که چرا این نظریه بر اساس یک حقیقت تاریخی نیم بند ا

شد. اما با این وجود عجیب است که چرا هیچ کس تالش نکرد ثابت کند که 

دانم، هرگز آن را تکرار کائوتسکی با استفاده از این نظریه )که تا جایی که من می

 کرد. ریزي میخواهی شیطانی را پایهنکرد( تمامیت

 ظریهن واقع در "لنینیستی"شود که نظریه سرسخت . بنابراین روشن می 3

    بر اتکا جاي به را کرد باید چه واقعا کسی اگر که طورهمان. است کائوتسکی

 باید چه در لنین آیا. بردمی پی آن به روشنی به بخواند، شناسانهلنین هايخالصه

  پذیرد؟می را کائوتسکی نظریه کرد

داکثر کند که در برابر جناح راست از آن حباز هم نه دقیقا. مطمئنا او تالش می

استفاده را بکند، علت نقل آن هم همین است. اگر این موضوع براي پلمیک 
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کرد که براي بحث او هم مفید است. کائوتسکی مفید بود، بدون شک لنین تصور می

خود حمله کند یا  "پاپ"مطمئنا لنین جوان )هنوز( آن قدر بی پروا نبود که به 

ساس نارضایتی داشت. در عین نشان دادن آشکارا او را اصالح نماید. اما به وضوح اح

نوعی فروتنی و تالش در اجتناب از تظاهر به انتقاد مستقیم، حقیقت این است که 

لنین دو پانویس طوالنی در رد )یا شاید تصحیح ( دقیقا بدترین بخش تئوري 

 کائوتسکی در باره نقش پرولتاریا وارد کرد. 

تسکی آمده است. این پانویس به طور اولین پانویس درست بعد از نقل متن کائو

الشعاع قراردادن و تضعیف محتواي تئوریک موضع کائوتسکی مشخص براي تحت

البته این بدان معنا نیست که "شود. بندي شده بود، و این طور شروع میفرمول

. اما این دقیقا همان منظور گفته "کارگران در آفرینش چنین ایدئولوژي نقشی ندارند

به "کند.است. لنین با احتیاط تمام یک دیدگاه تعدیل شده را پیشنهاد می کائوتسکی

نه به عنوان "یابد، . پانویس لنین ادامه می"کنندها )کارگران ( شرکت میهر حال آن

هاي سوسیالیست، مانند پرودون و وایتلینگ، به کارگران، بلکه به عنوان تئوریسین

. کوتاه سخن این که لنین "کنند که بتوانندیعبارت دیگر آنها تنها هنگامی شرکت م

هاي فراگیر کائوتسکی صد در صد هم از نظر شود که گفتهآور میبه خواننده یاد

پردازد: تر میشمرد. اما به یک نکته مهمتاریخی درست نیستند. او استثنائاتی را بر می

یم، نقش روشنفکران و روهاي سوسیالیستی فراتر میزمانی که از ابتکار اولیه از ایده

 کارگران چیست ؟ )در این باره بیشتر صحبت خواهد شد(

گردد، اما دومین پانویس لنین مستقیما به مقاله کائوتسکی مربوط نمی

شود اغلب گفته می"دهد. ایده سوسیالیستی را مورد بحث قرار می "خودانگیختگی"

شود. این گفته ذب میکه طبقه کارگر به طور خودانگیخته به سوي سوسیالیسم ج

دقیقا از این نظر صحیح است که تئوري سوسیالیستی علل بدبختی طبقه کارگر را 
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توانند آن را هضم کنند، اما او سازد. و بنابراین دلیل است که کارگران میآشکار می

 شود که خود این فرآیند تابع خودانگیختگی محض نیست:یادآور می

...  معهذا، شود،می جذب سوسیالیسم سوي به ختهخودانگی طور به کارگر طبقه" 

 طبقه بر تربیش مراتب به ايدرجه به را خود خودانگیخته طور به بورژوایی ایدئولوژي

 ( 4) ".کندمی تحمیل کارگر

گیري مجدد تئوري کائوتسکی، بدون دومین پانویس به روشنی براي تعدیل و قالب

کند، نوشته شده است. چندین چیز باه میاز راه رسیدن و گفتن این که استاد اشت

افتند ولی برآمد نهایی تنها با اتفاق می "به طور خود به خودي"وجود دارند که 

گیرد. تاکید شود. و بدین ترتیب تعدیل صورت میجنبش خود به خودي تعیین نمی

بیش از اندازه نیست گفتن این که اگر کسی بخواهد تکامل دیدگاه لنین در مورد 

تواند به این سخن جانبی در چه باید کرد بسنده را تحلیل کند، نمی "ود به خوديخ"

هاي تکاملی خواهند بود بپردازد. کند، بلکه باید به بررسی دقیق چیزي که دیدگاه

بندي تمام آن چه که تا به حال روشن شده این است که لنین به روشنی از فرمول

ه هم که ممکن است ضد برنشتینی بوده باشد. تئوري کائوتسکی ناراضی بود، هر انداز

 تر خواهیم پرداخت. ما به این نارضایتی بیش

. حتی تئوري کائوتسکی آن گونه که در چه باید کرد نقل شده، به آن زمختی  4

اند )و در عین حال آن را به یقین تئوري لنین نام شناسان آن را درک کردهکه لنین

کنند: )الف( از ن دو پرسش متفاوت را با هم مطرح میشناسااند( نیست. لنیننهاده

نظر تاریخی نقش اولیه روشنفکران در آغاز جنبش سوسیالیستی چه بود، و )ب( نقش 

 روشنفکران بورژوا امروزه در یک حزب طبقه کارگر چیست، و به ویژه چه باید باشد. 

که بسیاري از  طورکائوتسکی آنقدر نادان یا کند ذهن نبود که معتقد باشد )آن

پندارند( که اگر بتواند نشان داده شود که روشنفکران از نظر لنین شناسان ظاهرا می
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ها لزوما باید به ایفاي نقش کنونی خود اند، آنتاریخی نقش آغازگري خاصی ایفا کرده

گیري صحیح نیست، با بالغ شدن طبقه کارگر، این تا ابد ادامه دهند؟ چنین نتیجه

شناسان در باره این یابد. لنیناش گرایش میکنندهه کردن بندهاي رهبريطبقه به پار

 بینند. کنند چرا که آن را نمینکته بحث نمی

ی مربوط به تاریخ حقایق باره در واقعا کس هیچ دوم انترناسیونال در حقیقت در 

 آید؟ مارکساي به دست میآغاز جنبش شکی نداشت. اما از این واقعیات چه نتیجه

به شخصه )یا مارکس و انگلس هر دو( از این واقعیات و تجربیات بعدي به این نتیجه 

رسید که جنبش باید به شدت در برابر نفوذ روشنفکران بورژوا به داخل حزب آگاه 

ترین افراد هستند. ها خطرناک( آنها اعالم کردند که به خصوص در آلمان این5شود. )

اي بودند که این خطر جدي گرفته شود، با تفوق واقعیات تاریخی دالیل عدیده"

 . "روشنفکران به عنوان یک الیه اجتماعی در جنبش مبارزه شود

المللی در تقبیح و مبارزه با گسترش نفوذ روشنفکران . هیچ کس در جنبش بین 5

گیرتر نبود. نشان دادن این موضوع آسان است، تر و پیدر جنبش از لنین پر قدرت

صد انجام آن را در این جا ندارم. به هر حال صرف چند نمونه خوب هرچند من ق

هاي مربوط به یک کتاب خواهد گزیده شده کافی نخواهد بود. تنها گلچینی از متن

تواند شد. علیرغم این واقعیت آشکار بگذارید سئوالی را مطرح کنیم: آیا کسی می

، یا نفوذ برتر روشنفکران در متنی را نقل کند که در آن لنین هرگز از افزایش نفوذ

 حزب طرفداري کرده باشد؟ 

  اند. معلومشناسان هیچ نقل قولی نیاوردهدر واقع چنین متنی وجود ندارد. لنین

نتاج )خودشان( از یک نظریه در است بر زمینه این در آنان ادعاي تمام که گرددمی

دانیم که در واقع میآویخته است که اساسا از آن کائوتسکی است.  "چه باید کرد"

وار رفرمیست سوسیال دموکراتیک در راس خود عمدتا تحت سلطه یک حزب نمونه
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-رشنفکران بورژوازي است. قاعدتا رهبران این احزاب چنین شرایطی را محکوم نمی

کنند. از طرف دیگر منتخت آثار لنین مملو از محکومیت افزایش نفوذ روشنفکران 

دهد، اما باز هم عمال تنظیم قت ماجرا را خاتمه نمیاست. روشن است که این حقی

لنین وجود  2091تمام پرونده این موضوع بر علیه لنین، بر سر چیزي که در کتاب 

 کند. ندارد، را کمتر منطقی می

در جنبش روسیه، محکومیت روشنفکران در جنبش در کنگره خود حزب کار 

کرد خطاب به آن بود( آغاز گردید. اي که چه باید سوسیال دموکرات روسیه )کنگره

تواند در واقع جدایی بلشویک منشویک بر سر قانون مشهور عضویت )چه کسی می

تر کردن روشنفکران غیر ها در آسانعضو حزب باشد( مستقیما با اشتیاق منشویک

حزبی که به عنوان اعضاي حزب به حساب آیند، ارتباط داشت، حال آن که لنین 

شناسی بر جنگید )که در این شکی نیست(. اسطوره لنینردن آن میبراي دشوارتر ک

لنینی که سازمان باید تنها یا اساسا یا وسیعا از روشنفکران  "مفهوم حزب"اساس 

 بورژوا تشکیل شود، با واقعیت در تضاد است. 

ادعایی که ویژه  "مفهوم حزب"گردد به یک . باالخره از آن جا که مسئله بر می 6

لنینیسم است، باید به این برسیم که در مورد دیگر احزاب سوسیالیست لنین و 

ها و سوسیال رولوسیونرها. اما درست عکس آن کند، یعنی منشویکروسیه صدق نمی

صادق است. مسئله در مورد سوسیال رولوسیونرها )اس. آرها( کامال روشن است چرا 

دهقانان بود، از یک حزب در حالی که این حزب مدعی نمایندگی منافع و روحیات 

دهقانی بسیار دور بود. مشهور است که این حزب به طور وسیعی از روشنفکران بورژوا 

تشکیل شده بود. )تنها کافی است اثر آکادمیک اصلی در باره اس. آرها نوشته او. اچ. 

-ها یا حامیان منشویکرادکی را بخوانید( نسبت روشنفکران بورژوا در میان منشویک

 ها بود، نه کمتر. یش از نسبت آن در بلشویکها ب
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 و خودانگیختگی "ايانقالبیون حرفه"

لنینیستی  "مفهوم حزب"بگذارید دومین ادعا را در نظر بگیریم مبنی بر این که 

اي باشد. این مستلزم آن است که حزب باید تنها شامل به اصطالح انقالبیون حرفه

شده است. به محض این که این  "استنتاج  "کرد چه باید"دیدگاه به وسیله مخالفان 

خواهد حزبی تنها استنتاج و ادعا مطرح شد، لنین انکار کرد )به دفعات( که می

را  "استنتاج"شناسان مداوما این اي تاسیس کند. لنینمتشکل از انقالبیون حرفه

ن را رد کرده کردند. بدون ذکر این نکته که لنین به طور پیوسته و قاطعانه آتکرار می

 است. 

یکی از مشکالت )نه مشکل لنین( آن است که طبق معمول چند مسئله تحت این 

گردد. در وهله نخست، مهمترین واقعیت، زمینه و شرایط غیرقانونی عنوان خلط می

 "مفهوم حزب"اي کلی یا فعالیت براي احزاب انقالبی در روسیه بود. این دیگر مسئله

ها ارائه دهد. چه باید رمولی را براي تمام کشورها و تمام دورانفرا تاریخی نبود که ف

( چه 2091کرد در واقع می پرسد که در این تزاریسم استبداد فردي و در این سال )

باید کرد. نسبت دادن هر دیدگاه مطرح شده در چه باید کرد به یک برنامه عمومی به 

  ان نادرست است.عنوان بهترین روش سازمانی براي هر زمان و هر مک

در حزب براي کارکرد  "ايانقالبیون حرفه"لنین در چه باید کرد نیاز به یک هسته 

موثر را مورد بحث قرار داد، براي اطمینان از این که تاریخ حزب صرفا عبارت از انتقال 

-انقالبیون یکی پس از دیگري به سیبري نیست. یک بخش اساسی از اسطوره لنین

به معنی کارگر یا کادر حزبی تمام  "ايانقالبیون حرفه"مغشوشی از شناسی بر تعریف 

دهد. از وقت قرار دارد. کسی که تمام وقت خود را به فعالیت حزبی اختصاص می
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گذارد، همان گونه دیدگاه لنین این مفهوم پوچ است. و در عمل کارگران را کنار می

 کنند . شناسان استنتاج میکه لنین

هاي پس اي در سالهاي متعدد لنین در باره انقالبی حرفهتوان بحثبه آسانی می

-از چه باید کرد را نشان داد که معنی این اصطالح این است که یک فعال حزبی بیش

اي تر )ترجیحا تمام( وقت آزاد خود را به کار انقالبی اختصاص دهد. انقالبی حرفه

داند. ید مرکز روش زندگی( خود میتوانفعالیت انقالبی خود را مرکز زندگی )یا می

البته او باید براي گذران زندگی کار کند، اما این اساس زندگی او نیست. انقالبی 

 اي چنین تیپی است. حرفه

اي در ام که بخشی از اغتشاش از تفاوت مهم در مفهوم حرفهمن به این باور رسیده

کنم آلمانی در فرانسه )و فکر می شود.هاي قاره ناشی میتر زبانزبان انگلیسی با بیش

گیرد( واژه حرفه صرفا به معنی شغل است. در و بقیه مستقیما از فرانسه نشات می

توان فعالیت شناخته شده را می "هايحرفه"انگلیسی تنها وکال، دکترها و دیگر 

ا گردد. این واژه صرفاي نامید، حال آنکه در فرانسه به هر فرد شاغلی اطالق میحرفه

باید یک  "ايانقالبی حرفه"کند. تحت زبان انگلیسی، یک به فعالیت شغلی داللت می

شناسان غیر انگلیسی صدق دکتر یا وکیل تمام وقت باشد. )البته این در مورد لنین

 کند، و تنها یکی از عوامل اغتشاش است(نمی

البیون انق "هسته"آید که حتی از دیدگاه لنین این نتیجه طبیعی به دست می

اي ضرورتا قرار نیست یک فعال حزبی تمام وقت، که معموال به معنی کادر حرفه

اي است که تاریخ خود را دارد، است، باشد. )تعداد کادرها در یک گروه انقالبی مسئله

اي به اما این تاریخ در حال حاضر مورد نظر ما نیست.( نکته تعریف یک انقالبی حرفه

است:  "استنتاج"ت، یک کادر، براي جعل کردن نتیجه، یا عنوان یک فعال تمام وق
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توانند نخبگان حزبی را تشکیل دهند، به بیان دیگر روشنفکران. تنها غیر کارگران می

 شناسان است که بر هیچ مبنایی در آثار لنین استوار نیست. این نتیجه اختراع لنین

یل براي جنبش مهم بودند. اي به دو دلاز نقطه نظر لنین، کارگران انقالبی حرفه

توانستند به کار جنبش ها میتري که آنیک دلیل آشکار است: زمان و فعالیت وسیع

اي حتی ساعاتی را که مشغول کار بود به عنوان اختصاص دهند. یک انقالبی حرفه

گرفت. اي در نظر میدهی سوسیالیستی و اتحادیههایی براي تبلیغ و سازمانفرصت

ورزید، این بود که اي که لنین بر آن تاکید بسیار میپ انقالبی حرفهجنبه دوم تی

ها و توان تربیت کرد. یعنی با توجه به دورهقاعدتا چنین کارگري را در کار انقالبی می

اي که در خودسازي در جریان چگونگی فعالیت به عنوان یک انقالبی آموزش آگاهانه

توانست ک کارگر انقالبی تربیت شده بود یا میاي یکند. کارگر انقالبی حرفهکسب می

 بشود. 

تواند از چنین لنین در درک و اعالم این مطلب مشکلی نداشت که هسته حزب می

عناصري تشکیل گردد. تمام استدالل او این بود که هر اندازه حزبی از این عناصر 

ه زیادي با بیشتر داشته باشد، فعالیت آن کارآمدتر خواهد بود. این موضوع فاصل

 شناسان دارد. اسطوره لنین

: "سازماندهی آگاهانه"ادعایی در برابر  "نظریه خودانگیختگی"در رابطه با اسطوره 

تر این مشکل نتیجه صرفا ناتوانی در درک این مقوالت است. هیچ کس در بیش

نداشت.  "خودانگیختگی"جنبش، و مطمئنا لنین، شکی در باره نقش مهم و مثبت 

گوییم اش خودانگیخته، مبارزات و غیره )در بسیاري از موارد وقتی میهشورش

دانیم چگونه و توسط چه است، منظور ما این است که نمی "خود انگیخته"شورشی 

 دهی شد(. کسی سازمان
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کرد تقدیس آن چه که لنین در چه باید کرد و جاي دیگر بر علیه آن استدالل می

چرا که این تقدیس در عمل به معناي نفی فعالیت خودانگیختگی در نفس خود بود. 

سازمانی آگاهانه یا کار حزبی یا رهبري بود. این طرز تلقی آخري تنها در مورد 

هاي افراطی از آن به عنوان ، هرچند احتماال رفرمیستکندمیها صدق آنارشیست

کنند. خط پوششی براي مخالفت با سازمان مستقل طبقه کارگر استفاده می

بودند( این بود که به  "اقتصادي"ي روسی )که تنها هوادار فعالیت "ها کونومیستا"

حزب انقالبی نیازي نیست و حزب روسیه باید منحل شود و در این زمینه تقدیس 

صرفا قرار دادن چیزي در برابر مبارزه سیاسی سازمان یافته طبقه  "خودانگیختگی"

 کارگر بود. 

اي استوار دشمن بود، بر هیچ پایه "خودانگیخته"ت این ادعا که لنین با مبارزا

آورد، چیزي که شناس نقل قولی از لنین در این مورد مینیست. هر وقت که یک لنین

کند بحث لنین بر علیه صرف اتکا بر خودانگیختگی براي رسیدن به واقعا نقل می

دانگیخته سوسیالیسم در موعدي هزار ساله است. لنین طرفدار آن است که عمل خو

مردم باید با عنصر رهبري سیاسی کارگران آموزش دیده عجین گردد و بخشی از 

است.  بروز هنگام به خودانگیخته مبارزات از گیريبهره  چنین آموزشی دقیقا ظرفیت

در این  "لنینی"ي اکثریت غالب انترناسیونال قبال با این موافق بودند. مساله ویژه

ت معمول لنین در این باره در مقایسه با تفکر غالبا مورد وجود نداشت مگر صراح

 ها.مبهم رفرمیست

  
 مفاهیم حزب لنینی

ما کماکان باید تفاسیر بعدي لنین در باره چه باید کرد را بررسی کنیم. اما یک 

مقدمه تاریخی در این جا الزم است. خواننده چه باید کرد لنین باید بداند که اگر این 
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بخشید، خود لنین در آن زمان لنینی خاص را تجسم می "حزبمفهوم "کتاب نوعی 

نماید که کرد که دیدگاهی از حزب و جنبش را مطرح میاز آن آگاه نبود. او تصور می

با دیدگاه بهترین احزاب انترناسیونال، به ویژه حزب آلمان تحت رهبري اگوست ببل 

کالت خاص غیرقانونی یکی است. تنها با این تفاوت بزرگ که جنبش روسیه با مش

 بودن تحت حکومت فردي مواجه است. 

و  "تمرکز"کنند که هرگاه لنین به لوح ظاهرا فرض میشناسان سادهلنین

-کند، لزوما در باره شکل سازمان فوق متمرکز صحبت میمراجعه می "سانترالیسم"

با همان چیزي را ها )و دیگران ( که این زبان را به کار بردند غالکند. اما در واقع روس

یک توصیف  "آلمان"ها در زمانی بود که منظور داشتند که مورد نظر آلمانی

جغرافیایی قطعه قطعه در سی ایالت کوچک و بزرگ ناهنگون بود. زمانی که اصال 

فراخوانی براي تاسیس یک مرکز بود.  "سانترالیسم"مرکزي وجود نداست، خواست 

 ی وجود نداشت. اصال هیچ حزب فراگیر روس 2091در 

منعقد شد، اما به هیچ جا نیانجامید. جنبش روسیه مشتمل  2101اولین کنگره در 

اي بی هاي کارخانهاي پراکنده، گروههاي منطقههاي جداگانه، مجتمعبود بر حلقه

ارتباط و غیره. در واقع مرکزي وجود نداشت، حزبی وجود نداشت، مگر به عنوان 

ریزي شده بود خوشبینانه برنامه 2091. کنگره دوم که براي اصطالح خاصی براي آینده

بنا بود یک حزب سراسري براي روسیه را براي اولین بار سازمان دهد. این وضعیتی 

 را خطاب به آن به نگارش در آورد.  2091بود که لنین کتاب کوچکش در 

سازمان هدف برگزاري کنگره نهایتا تاسیس یک مرکز بود. تا آن زمان هیچ نوع 

-حلقه کار بر  "تمرکز"هاي معطوف به کنگره مدافع مرکزي وجود نداشت. تمام نگاه

 "مرکزت" معناي. کردندمی فعالیت روسیه داخل در که بود غیرمتمرکزي موجود هاي

 در آن شرایط این بود. اما مانند امروز، داراي ابهام بود. 
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تجربه کرده بود، و  2109تا  2181اي غیر قانونی بودن را از حزب در آلمان هم دوره

هاي آل نبود. یکی از جنبهدر طی این دوره قواعد آن به هیچ وجه دموکراتیک ایده

اصلی تسلط کار و عمل حزبی در آلمان تا جایی که امکان داشت، نه توسط کمیته 

اجرایی ملی انتخابی در تبعید، بلکه به وسیله جناح نمایندگان رایشتاگ که قانونی 

شد. اما این جناح هرگز به وسیله حزب انتخاب ی مانده بودند به پیش برده میباق

نشده بود. نمایندگان به وسیله راي دهندگان محلی انتخاب شده بودند. مارکس و 

نمایندگان رایشتاگ بر حزب در نظر گرفته  "دیکتاتوري"انگلس نسبت به آن چه که 

اسطه مفید بودن عملی به طور کلی پذیرفته شد انتقاد داشتند. اما ترتیب امور به ومی

 شده بود. 

روشن شد، در مفهوم، که چیزي متمایز در  2024تا  2091با تکامل شرایط روسیه از 

لنینی وجود دارد، هرچند خود او به طور مشخص از آن آگاه نبود. دو  "مفهوم حزب "

 تر است. گیرد که دومی مهمنکته تحت این عنوان قرار می

اي. در سراسر تاریخ جنبش سوسیالیستی این گرایش گرایی یا حزب تودهرقه( ف2)

هاي متمایزي بدانند و از در جریانات سوسیالیستی وجود داشته که خود را داراي ایده

این رو به عنوان یک فرقه سازمان یابند. آلترناتیو این وضع، رفتار به عنوان جریانی در 

 جنبش طبقه است. 

بین این دو شکل سازمانی تفاوت قایل شد. جنبش طبقه بر اساس  باید به روشنی

یابد. تاریخ جنبش نقش آن در مبارزه طبقاتی قرار دارد، به وسیله آن تحکیم می

هاي مذهبی( آغاز شد. تنها تکامل ها )تداوم نسبت جنبشسوسیالیستی اساسا با فرقه

ه در پی نمایندگی و بازتاب کل اي انجامید کمداوم طبقه کارگر بود که به احزاب توده

 جنبش طبقه بودند. 
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شود، که نمونه بارز جنبش طبقه در برابر فرقه، در انترناسیونال اول عرضه می

اش با سوسیالیسم آغاز نکرد(. تحت خطوط فرقه را درهم شکست )و حتی در برنامه

اشکال هدایت مارکس، انترناسیونال کوشش کرد جنبش کل طبقه کارگر را در تمام 

  آن سازمان دهد. این حد از ویژگی توسط انترناسیونال دوم ادامه یافت، به جز

 جنبش بودن تکه تکه فرانسه، در. بودند نپیوسته که کارگري هاياتحادیه

که حزب متحد سوسیالیست شکل گرفت، ادامه  2095ها تا الیستی در فرقهسوسی

ها هنوز در جذب شد. فرقه 2115و در ها نسبتا به سرعت یافت. در آلمان فرقه السالی

دادند. مثل فدراسیون سوسیال دموکراتیک بسیار از کشورها به فعالیت خود ادامه می

 بود.  "سوسیالیسم انقالبی "در بریتانیا که مدعی نمایندگی 

هنگامی که لنین چه باید کرد را نوشت، تفاوت بزرگی بین آلمان و روسیه  2091در 

کرد( وجود داشت: در آلمان جناح در واقع در مورد آن بحث می)که چه باید کرد 

انقالبی )یا تصوري که لنین و دیگران از آن داشتند ( تحت کنترل حزب قرار داشت، 

حال آن که در روسیه، جناح راست از نفوذ برتر برخوردار بود. پاسخ لنین به چنین 

ناح چپ خارج از جنبش شرایطی سازمان دادن جناح انقالبی به عنوان یک فرقه ج

را در نظر بگیریم، لنین هرگز یک  2024عمومی بود. در واقع، اگر کل دوره پیش از 

 "انقالبی"سازي سازمان نداد و در پی آن هم نبود. )تبدیل تئوري فرقه "لنینی"فرقه 

این تئوري در  2028از تباهی کمینترن برخاست. قبل از  "اصل لنینیسم"به یک 

 سیونال دوم و در جنبش آنارشیستی زنده مانده بود(. حواشی انترنا

  مسیري که لنین جوان انتخاب کرد، مسیر عادي در انترناسیونال بود: او تالش

اي )یا نوان نوعی مرکز سیاسی در درون حزب تودهع به را انقالبی جریان کردمی

( گردیداي بدل میشد به یک حزب تودهچیزي که اگر کنگره دوم موفق می

تر مراکز سیاسی در جنبش سوسیالیستی، بدون در نظر گرفتن سازماندهی کند. بیش
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اي تثبیت شده بودند. مثال در هاي دورهها، جریاناتی بودند که در اطراف ارگانفرقه

مورد حزب آلمان چنین بود. هنگامی که لنین از روسیه تبعید شد، او یک فرقه 

 عضویتی گروه یک که رفت ایسکرا تحریریه هیات به او. نکرد تاسیس "لنینیستی"

 تا کم دست آن از بعد سال چند طی و منشویک، – بلشویک جدایی از بعد حتی. نبود

به معناي  "هامنشویک"و  "هالشویکب" اصطالح اول، جهانی جنگ از قبل اندکی

اي، حزب کار سوسیال دموکراتیک روسیه بود و نه مراکز سیاسی در درون حزب توده

 فرقه عقیدتی.  یک

گردد به اولین جنبه متمایز مفهوم حزب لنینی. سه ( جدایی و وحدت. این برمی1)

   توان تشخیص داد:رویکرد نسبت به این مسئله را می

. آنان که به جدایی به هر قیمتی باور داشتند، یعنی جناح انقالبی در یک حزب  2

قه خود را سازمان دهد. این ترین لحظه جدا شود، و فررفرمیست باید در مناسب

 سازي است. مشخصه تئوري فرقه

هایی وجود داشتند که به وحدت به هر قیمتی معتقد بودند. . افراد و دسته 1

شد. گسست یک دار میاي هرگز نباید خدشهوحدت حزب سوسیال دموکرات توده

 فاجعه نهایی بود. این تصویر مقابل رویکرد اول است. پرستش وحدت. 

رویکرد در انترناسیونال و از جمله در حزب آلمان سلطه داشت. معناي آن در  این

عمل این بود: همراهی با جناح راست حتی با یک جناح چپ اکثریت. اگر الزم باشد 

اي از جدایی برحذر داشت، پس چپ اکثریت باید به که جناح راست را با هر هزینه

 دهد. حد کافی براي نگهداري آنان در حزب امتیاز 

هاي این مدل در حزب روسیه اندکی پس از کنگره یکی از روشنگرترین نمونه

به وقوع پیوست که در آن جناح لنین کنترل اکثریت را با حمایت پلخانف به  2091

دست آورد. سپس اقلیت منشویک جدا شدند. در نتیجه پلخانف تحت فشار چرخشی 
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-یسکرا براي حفظ وحدت منشویککرد و درخواست کرد که اکثریت هیات تحریریه ا

ها حائز اکثریت شده بودند لنین به ها برگردانده شود. سخن کوتاه، اگر منشویک

اش را جمع بردند، جناح راست بساطها میماند، اما اگر چپعنوان اقلیت باقی می

چپ مجبور بود کنترل را  "وحدت"کرد. آنگاه براي حفظ کرد و حزب را ترک میمی

 رگرداند.به راست ب

ها کرد که اکنون که چپ. رویکرد متمایز لنین از این قرار بود: او صرفا تاکید می 1

اند، حق و وظیفه دارند که سیاست پیروز را به کنترل اکثریت حزب را به دست آورده

دهد. خصومت پیش برند. درست همان کاري که جناح راست در همه جا انجام می

ا زمانی که لنین درخواست پلخانف مبنی بر معکوس هها و منشویکبین بلشویک

کردن نتیجه کنگره را رد کرد، شدیدتر شد. رویکرد متمایز از این قرار بود: وحدت، بله 

اما نه به بهاي درهم پیچیدن پیروزي اکثریت. وحدت، بله، اما بر همان اساس 

 تالش ديبع کنگره در پیروزي براي تواندمی    دموکراتیک همیشگی: جناح چپ

 سیاسی امتیازات تقاضاي نشدن جدا پاداش عنوان به تواندنمی اما بتواند، اگر کند،

  .باشد داشته

شناسان مورد ترین شکل توسط لنینیکی از فصول زندگی لنین که به ساعیانه

تشریح قرار گرفته است دوره پس از کنگره دوم و تغییر جهت پلخانف است. باید 

خب آثار لنین را خواند تا پی برد که او در مواجهه با جلدهاي شش و هفت منت

اي براي درمان این هاي پیوستهگسستگی در حزب چقدر ناراحت بود و چه تالش

ها بر اساس حقوق دموکراتیک براي همه انجام داد. در هر مورد جدایی با منشویک

ردند، یا بر هر ها بودند که وحدت بر این مبنا را رد کیکی پس از دیگري این منشویک

ها کنترل در مخالفت با نتیجه کنگره دوم را ندهد. در واقع اولین مبنایی که به آن

گیري ها بودند که چون لنین در رايآزمون در خود کنگره بود چرا که این منشویک
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حائز اکثریت شده بود، جدا شدند )پس از آن عناصر افراطی راست به دالیل سیاسی 

ها خارج شدند.( ادعاي عمومی مبنی بر این که این بلشویکجناح راست خودشان 

-ها در دورهشناسان است. تمام اینهاي لنینبودند که انشعاب کردند یکی از اسطوره

مجددا مورد آزمون قرار گرفت. یعنی زمانی که زندگی  2095هاي پس از برآمد انقالب 

انتخابات آزاد و غیره به سیاسی روسیه براي مدتی گشایش یافت. تشکیالت قانونی، 

ها ها و منشویکپذیر شد. در این شرایط مسئله وحدت بلشویکطور موقت امکان

 باز خواهیم گشت. 2095هاي از انقالب دوباره مطرح گردید. ما به این موضوع در بحث

 

 از این پس چه باید کرد؟

ه چیزي در دو بخش نخست ما دربارة اینکه چه چیزي در چه باید کرد هست و چ

طور که گفتیم هنوز از خاتمة مسئله طرز فکر لنین نیست بحث کردیم. اما همان

شناسی این ادعاست نسبت به چه باید کرد بسیار دور هستیم. بخشی از اسطورة لنین

که مفهوم حزب مطروحه در چه باید کرد )هر چه باشد( دیدگاه دائمی و پایدار لنین 

گیر آن را به کار بست. پس بگذارید به دنبال درک بود، که او از آن پس به طور پی

 هاي بعد باشیم.اندیشه لنین دربارة چه باید کرد در سال

 2028کم انقالب یک چیز مسلم است: آن اینکه از زمان انتشار چه باید کرد تا دست

او یک طرح کانونی از یک مدل  2091فشرد که این اثر روسیه، لنین بر این امر پاي می

ان حزبی نیست، بلکه صرفا یک نقشة سازمانی براي زمان و مکان مشخص است. سازم

( یک جنبش زیرزمینی که به شکل مخفی در شرایط استبداد الفاین نقشه براي )

دهندة ( جنبشی که هنوز حتی در ایجاد یک مرکز سازمانبکند، و )فردي عمل می

ت در اروپا موفق نشده تر احزاب سوسیال دموکراملی در کشور خود، مانند بیش

به طور خود به خودي قابل تعمیم در شرایط  2091طراحی شده است. بنابر این طرح 
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هاي زمانی دیگر در روسیه که آزادي سیاسی هاي دیگر در اروپا یا دورهدیگر و مکان

تري فراهم آمده بود نیست. این طرح محدود به زمان و مکان محدود و مشخص بیش

 یعنی ،2091 سپتامبر در "ما سازمانی وظائف دربارة رفیق یک به امهن"بود لنین در 

شکال ا که دهدمی   توضیح یکبار از بیش کرد، باید چه انتشار از پس ماه چند

کاري تعیین و به واسطة حضور استبداد تطبیق سازمانی مورد نیاز بنابر مصالح مخفی

-انف، در آن هنگام با او در ایدهداده شدند. اما مخالفین بعدیش مانند مارتوف و پلخ

هاي ناظر به چه باید کرد به عنوان نتایج غیر قابل عدول از مبارزة یک جنبش 

هاي دیگر بود که زیرزمینی انقالبی جدي هم نظر بودند. تنها پس از اختالف در زمینه

شان شروع به یافتن تمام چیزهایی که در مسیر لنین اشتباه این مخالفین، و پیروان

دانستند، در چه باید کرد کردند. از جمله خودداري غیرقابل توضیح در تقویم می

 قدرت اکثریت کنگره به کسانی که در کنگره اقلیت بودند.

قبال در خود کنگرة دوم، پیش از جدایی نهایی لنین از منتقدان درخواست کرده 

اي که او . اولین نکتههاي چه باید کرد را خارج از زمینه آن در نظر نگیرندبود که متن

که چه باید کرد با هدف ارائه اصول در این زمینه انجام داد در باال ذکر شد یعنی این

گفت که بحث دربارة چه باید کرد بینانه میدهی حزبی نوشته شد. او خوشسازمان

جا یک پرده در مبارزه با تمام مسایل را روشن ساخته است. آشکار است که در این

گیري یک سم با بحثی دربارة اصول یک مسئلة تئوریک سیاسی )شکلاکونومی

ایدئولوژي( مغشوش شده است. به عالوه این پرده در یک پرتو کامال اشتباه به نمایش 

 آید.در می

لنین مستقیما به این ادعا دربارة تابعیت جنبش طبقة کارگر نسبت به روشنفکران 

 گردد.بورژوا رودررو می
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گوید، اما به طور لنین چیزي درباره گرایشات متضاد نمی شود کهادعا می

کند که جنبش طبقه کارگر به طور مرتب به سر فرو آوردن در سیستماتیک تایید می

ام که جنبش برابر ایدئولوژي بورژوایی گرایش دارد. آیا چنین است؟ آیا من نگفته

نند آنان به سوي دلیتچه و دیگرانی ما-طبقه کارگر به کمک سخاوتمندانة شولتز

شود؟ و منظور از این دیگران چه کسانی هستند؟ اندازهاي بورژوایی کشیده میچشم

 ها؟غیر از اکونومیست

این گام بعدي است در کیفیت بخشیدن به تئوري خام کائوتسکی. او حتی یک 

 افزاید:تري را هم میکیفیت جدي

این واقعیت را که کارگران هم گوید )دیگران( ادعا می کنند که او )لنین( لنین می

گیري ایدئولوژي دارند به حساب نمی آورد.آیا چنین است؟ من بارها سهمی در شکل

ام که کمبود کارگران کامال آگاه به منافع طبقاتی،کارگران رهبر، و انقالبیون نگفته

ام که تربیت چنین جا نگفتهترین نقص در جنبش ماست؟ آیا آنکارگر در واقع بزرگ

نقالبیون کارگري باید وظیفة فوري ما باشد؟ آیا در آنجا ذکري از اهمیت توسعة یک ا

 اي خاص وجود ندارد؟اي و آفرینش یک ادبیات اتحادیهجنبش اتحادیه

ست ترین نکاتیگوید که در زمزة مهمو براي پایان این سخن، لنین این نکته را می

دانیم که گیري، ما همه میاي نتیجهکه دربارة چه باید کرد باید در ذهن باشد. بر

اند. براي اصالح امور باید میله را به طرف دیگر خم کرد، و ها به افراط رفتهاکونومیست

ست که لنین در چه باید کرد ام. این کلید اصلی کاريست که من انجام دادهاین کاري

مخالف براي انجام داد. الگوي پیوستة او در تمام زندگی خم کردن میله در جهت 

برگرداندن یک فشار خطرناک فوري بود. استعارة او در قبیل موارد، برگرداندن میله 

ورزي موافق به سوي دیگر براي جبران فشار خطرناک است. اکنون من با این اندیشه

اي که در جهت کنم که میلهدانم. من فکر مینیستم. اگر چه آن را کامال طبیعی می
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کند. اما این عمل یک دفاع اد از شکل افتادن را پیدا میمخالف خم شود، استعد

هاي سیاسی است و قابل درک است. در مورد لنین این عمومی افراد در تمام طیف

حقیقتی است که قابل درک است، بخصوص هنگامی که او به طور مشخص شرایط را 

اي ، چارهشناسی که نخواهد آن را درک کندکند و هر لنینبه طور مفصل تشریح می

 جز نگاشتن مقدار زیادي الطائالت نخواهد داشت.

  اگوست اولین سخنرانی لنین دربارة بحث 25ما هنوز در کنگرة دوم هستیم. روز 

تر از آن به بیان این سطر خالصه شد. بیش 0هاي در رامون قوانین در یادداشتپی

ها از انقالبیون مطلب اختصاص داشت که نباید تصور شود که سازمان حزب باید تن

اي ها از هر نوع رده و گسترهترین سازماناي تشکیل گردد. ما نیازمند متنوعحرفه

هاي گل و گشاد بسیار هستیم که با بینهایت محدود و مخفی شروع و با سازمان

 گسترده و آزاد پایان یابد.

ن میله توانست هر تاثیر نادرستی که ممکن بود از خم کردتر نمیاو از این صریح

در چه باید کرد منتقل شده باشد را تصحیح کند. لنین این توضیح را در سخنرانیش 

 در آن روز تکرار کرد:

رفیق تروتسکی کامال در مورد ایدة اصلی متن کتاب چه باید کرد دچار سوء "

تفاهم شده است. هنگامی که این بارة که حزب نباید یک سازمان توطئه باشد 

کند که من در کتابم ین مخالفتی را ابراز کردند( او فراموش می)بسیاري دیگر هم چن

ترین، تا ترین و انحصاريام. از پنهانتعدادي از انواع مختلف سازمان را بر شمرده

 هاي گل و گشاد و نسبتا گسترده.سازمان

اگر گفته شود که این موضوع در چه باید کرد روشن نیست بسیار خوب، خاصیت 

روشن کردن و اصالح کردن. لنین نه صرفا در زمان دیگر بلکه بحث همین است. 

 درست در همان کنگره این بحث را روشن و اصالح کرد.
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ممکن است گفته شود که اگر تعداد بسیاري برداشت نادرستی از چه باید کرد 

-داشتند پس باید دلیلی وجود داشته باشد. بیش از یک دلیل وجود داشت و اولین آن

است. یعنی خم کردن میله به سمت مخالف توسط لنین. به عالوه مانند ها ذکر شده 

هاي مکرر اي براي درک نادرست وجود داشت. براي ارایه و توضیح تالشامروز، انگیزه

لنین در تشریح و اصالح )ارتقا و بازسازي( نظراتش قاعدتا به یک نوشتة تحقیقی 

-تر احتیاج است. مشخصة لنینکامل تر و استنادهدفمند با امتیاز گستردة دید وسیع

شناسی معاصر آن است که تشریحات لنین را به نفع یک تفسیر اهریمنی ناب نادیده 

اندیشید. هنگامی انگارد. گفتیم که لنین به یک مفهوم سازمان حزبی عمومی نمیمی

به هاي او در یک گام به ایده 2094اي در عصر جدید در که روزا لوگزامبورگ در مقاله

پیش دو گام به پس در رابطه با کنگرة دوم مطرح شده بود، حمله کرد، لنین با 

چگونه؟ نه این که حق با لنین بود بلکه او داراي  -پاسخی نسبتا مالیم اعتراض کرد

نظراتی نبود که لوگزامبورگ به او نسبت می داد. این است آن چه که لنین می 

 نویسد:

د که کتاب من یک بیان روشن و دقیق از نقطه نویسمثال رفیق لوگزامبورگ می"

کند که من از نظر سانترالیسم مطلق است. بنابراین رفیق لوگزامبورگ فرض می

کنم. اما در واقع چنین نیست. از اولین سیستمی از سازمان دربرابر نوع دیگر دفاع می

ن حزبی تا آخرین صفحة کتابم من از اصول ابتدایی هر سیستم قابل درکی از سازما

 ."کنمدفاع می

تواند به شکل قابل یعنی لنین باور داشت که او تنها اشکال هر حزبی را که می

 کند.درک در شرایط روسیه وجود داشته باشد را بیان می

گوید که طبق نظر او )لنین(،کمیتة مرکزي حق دارد روزا لوگزامبورگ سپس می"

. در واقع چنین نیست...رفیق اي را سازمان دهدهاي حزبی منطقهتمام کمیته
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گوید که از نظر من کمیته مرکزي تنها هستة فعال حزب است. در لوگزامبورگ می

-ام...رفیق لوگزامبورگ میاي نبودهواقع چنین نیست. من هرگز طرفدار چنین نظریه

گوید ....که تمام جدل بر سر میزان تمرکز است. در واقع چنین نیست...جدل ما اساسا 

این بوده است که آیا کمیتة مرکزي و ارگان مرکزي باید نمایندة گرایش بر سر 

و "سانترالیست"اکثریت کنگرة حزب باشند، یا نباید. دربارة این تقاضاي فوق

دهد بر علیه گوید، او ترجیح میرفیق گرانقدر یک کلمه هم نمی"بالنکیست صرف"

تابعیت کورکورانه، و دیگر وار، تابعیت مکانیکی جزء از کل، بر علیه اطاعت برده

هاي مشابه داد سخن دهد....رفیق لوگزامبورگ این ایده را که تمام شرائط اهریمن

گیري یک حزب کارگري بی نهایت متمرکز در روسیه وجود دارد را به من براي شکل

 و غیره."نسبت می دهد. باز هم یک اشتباه...

هاي حزبی درونی یک ورگ در نزاعکند که روزا لوگزامباتفاقا هر کسی که تصور می

   هاي شرورانه را ترویجفرشته مقدس بود ساده لوح است. در این مورد یا او تهمت

جنبش لهستان به اندازه کافی با آن آشنا بود، و یا باید نشان  در که نوع آن از کردمی

ن آخري کند. ایداد که لنین طرفدار نظراتی است که لوگزامبورگ او را بدان متهم می

 که مردود است.

 به سوي دموکراتیزه کردن حزب

آغاز شد،  2095اي که با قیام شناسی را کنار بگذاریم. ببینیم در دورهبیانیه شیطان

و شرایط در روسیه تغییر کرد و فشار استبداد فردي رو به کاهش نهاد، درک لنین 

نه که از ادعاهاي او گوهمراه با شرایط جدید به شدت تغییر کرد یا نه. درست همان

 رفت.انتظار می

: نویسدمینویس قطعنامه به کنگره سوم لنین و در یک پیش 2095قبال در فوریه 

تواند تماما بر اصل انتخاب بنا شود و خواهد دي سیاسی حزب ما میآزا شرایط در"



ارنست مندل... نورمن گراس، دریپر،ال ه  

 30 

دهند غیرعملی شد. در شرایط استبداد گردآوري هزاران نفر که حزب را تشکیل می

در ستایش از حزب آلمان در رابطه با انسجام سازمان و  2095. او در سپتامبر است

ها نویسد و به تصمیمات سازمانی آن به عنوان راهنما براي ما روسپیوستگی آن می

کند. مدت زمان زیادي از هنگامی که مسایل سازمانی جاي زیادي در میان اشاره می

گذرد و تا حدي در شرایط کنونی بود نمیمسایل جاري زندگی حزبی را اشغال کرده 

کند. از کنگره سوم دو گرایش سازمانی در حزب به طور هم این مسئله صدق می

اند. یکی در جهت سانترالیسم منسجم و گسترش منسجم اصل کامل تعریف شده

هاي حزبی نه به خاطر عوام گرایی، یا چون به صورت یک حزب دموکراسی در سازمان

سد، بلکه براي عملی کردن آن، چرا که حوزه فعالیت آزاد سوسیال به نظر می ر

دمکراسی در روسیه گسترش می یابد. گرایش دوم به سمت متالشی کردن 

 تشکیالت، ابهام سازمانی...

داند که راه اي تاکید کرد که کارگر سوسیالیست میدر مقاله 2095او در نوامبر 

موکراسی از طریق آزادي سیاسی وجود دیگري به سوي سوسیالیسم مگر از طریق د

کند تا به ندارد. بنابر این براي نیل به دموکراسی و به طور کامل و منسجم تالش می

هدف نهایی سوسیالیسم دست یابد. در همین ماه او یک مقاله مهم تحت عنوان 

کند. در این مقاله او خواهان یک کنگره حزب سازماندهی مجدد حزب منتشر می

 گردد.ي آن که تمام حزب بر یک اساس جدید نهاده شود میجدید برا

  پردازد: شرایطی که حزب ما در آن عملاین مقاله مستقیما به اصل موضوع می

 دست به مطبوعات و اتحادیه اجتماع، آزادي. تغییراند حال در ايریشه طور به کندمی

-شیوه... جدید روش به سازماندهی: دهدمی پاسخ لنین چه آن دنبال به. است آمده

 اکثریت پشتیبان انقالبی، دموکراسی سوسیال نمایندگان ما تازه خط...  نوین هاي

دموکراتیزه کردن کامل حزب در شرایط کار مخفی  که ایمگفته مکررا( هابلشویک)
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پردازي غیر ممکن بود، و این که در چنین شرایطی اصل انتخاب صرفا یک عبارت

ایم که ها همیشه تشخیص دادهکند...اما ما بلشویکا تایید میاست. و تجربه گفته ما ر

اند اتخاذ اصل انتخاب هاي سیاسی کسب شدهدر شرایط جدید هنگامی که آزادي

 ضروري است.

هاي رهبري محلی در باید به خاطر داشت که غیر عملی بودن انتخابات آزاد کمیته

فی این کار را به همان اندازه کاري یک ویژگی بلشویکی نبود پلیس مخشرایط مخفی

 ها و اس. آرها هم دشوار ساخته بود.براي منشویک

نویسد( در جریان کار زیرزمینی دچار رکود شده بود زیرزمین حزب ما )لنین می

هاي تان را گسترش دهید. تمام سوسیال دموکراتهايدر حال ویرانی است. پس پایه

هاي تشکیالت حزبی صد تا صد تا و در رده ها راکارگر را گردخودتان جمع کنید آن

هاي هاي جدید تنها در روسیه بودند. نظامهزار تا هزار تا جاي دهید. البته این روش

ها را در اروپاي غربی ممکن ساخته بودند. لنین ندموکراتیک بورژوایی پیش از این، آ

کرد. حاال همیشه به سوسیال دموکراسی آلمان به عنوان مدل سازمانی نظر می

سازي کنند. تصمیم کمیته توانستند آن را شبیههاي روس میسوسیال دموکرات

کننده به سوي کاربست کامل اصل دمکراتیک در تشکیالت مرکزي... یک گام تعیین

گوید که تمام رفقا باید اشکال نوینی از تشکیالت را حزبی است. او در ادامه می

در خود جذب نماید. اشکال جدیدي که قطعا طراحی کنند که بتواند کارگران را 

تر باز. البته با تر آزاد بیشگیرانه بیشتر از قبل هستند، کمتر سختبسیار گسترده

هاي سیاسی هاي مدنی براي مردم ما باید اتحادیهآزادي کامل اتحادیه و آزادي

 دموکراتیک بنا کنیم...

کننده یات رئیسه یا کمیته هدایتهر اتحادیه، سازمان یا گروه بالفاصله دفتر یا ه

کند که به عالوه اکنون رسیدن به وحدت خود را انتخاب خواهد کرد. او توصیه می
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ها بر اساس حق راي دموکراتیک، گسترده، سراسري، چرا حزبی ممکن است، بلشویک

 توان این کار را سازمان داد.که اکنون و تحت شرایط جدید می

رده باید براي کارگران روسیه که هرگز با چنین هاي گستتمام این دگرگونی

کرد که ما شرایطی تا آن زمان مواجه نشده بودند توضیح داده شود. لنین استدالل می

ها به درون حزب در نباید از ورود ناگهانی تعداد زیادي از غیر سوسیال دموکرات

 هراس باشیم.

گردد. طبقه کارگر به می توجه کنید که این اظهارات تقریبا به صورت گذرا مطرح

  طور غریزي به طور خودبه خود سوسیال دموکرات است و بیش از ده سال کار

. است داشته آگاهی به خودانگیختگی این تبدیل در زیادي نقش هادموکرات سوسیال

 نقل و کپی 2091 در که را کائوتسکی تئوري وجود حتی لنین که رسدمی نظر به

 .است برده یاد از کرده

دهد که ما کارگران محفلی ابتکار خود کارگران اکنون خود را در ابعادي نشان می

 و زیرزمینی دیروز حتی جرات تصور آن را هم نداشتیم.

او از شرایط جدید به ویژه براي هواداري از به کارگیري انبوه کارگران که براي 

کند. در ستفاده میاولین بار ممکن شده براي غلبه بر نفوذ روشنفکران در کار حزب ا

کنگره سوم حزب، من پیشنهاد کردم که در ازاي هر روشنفکر هشت کارگر در 

-هاي حزبی وجود داشته باشد. چقدر این پیشنهاد اکنون مهجور به نظر میکمیته

هاي حزبی جدیدي باشیم تا در ازاي یک روشنفکر رسد.حاال ما باید خواهان سازمان

 دموکرات وجود داشته باشد. سوسیال دموکرات چند صد کارگر

هاي واکنش لنین است رسد که یکی از نمونهگیري به پایان میمقاله با این نتیجه

پذیریم( در فضاي ناسالم تبعید سیاسی این ها )بعضی اوقات آن را نمیما مدت
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ایم که بیهوده نخواهد بود که اگر اکنون اندکی، یک کم فقط موضوع را تئوریزه کرده

 میله را به سمت دیگر خم کنیم و عمل را کمی جلوتر ببریم.یک کم، 

 بنابراین اکنون اندکی میله به سمت دیگر خم می گردد. 

کرد شرایط اکنون کامال روشن است حتی اگر لنین هرگز چه باید کرد را ذکر نمی

ها به خصوص چه باید کرد را توانیم به اظهارات لنین که در آناما در واقع اکنون می

مورد مالحظه مجدد قرار داد برگردیم، آن هم در پرتو شرایط جدید و این مفاهیم 

 جدید از تشکیالت حزبی که براي روسیه جدید بود.

اي از مقاالت قدیمی را تحت عنوان دوازده سال منتشر مجموعه 2098در نوامبر 

خی کرد. هدف او مرور تفکر و عمل جنبش در طی آن دوره زمانی با یک هدف تاری

بود. مقاله او بر این مجموعه به روشنی خطاب به مخاطبان جدیدي که به وسیله قیام 

دهد جریان داشت به وجود آومده بودند.در این جا او توضیح می 2095انقالبی که از 

که چرا چه باید کرد را در این مجموعه آورده است. در وهله نخست توجه کنید که 

چه باید کرد در این مجموعه آورده شده بنا به گفته این کار نیاز به توضیح داشت. 

شود، بنابراین ها و نویسندگان لیبرال بورژوا ذکر میلنین زیرا غالبا از طرف منشویک

خواست توجه خواننده جدید را به چیزي که محتواي اساسی آن بود جلب کند. او می

شناسان ازه خطاب به لنینتواند به همان اندگردد که میتوضیح او با عبارتی آغاز می

کنند این است که با اشتباه اساسی کسانی که از چه باید کرد انتقاد می"معاصر باشد. 

اش با شرایط تاریخی مشخص یک دوره معین و اکنون این جزوه جداي از ارتباط

آمیز درباره موضوع یک هاي نادرست یا اغراقسپري شده در تکامل حزب، درباره ایده

آوردهایی که کنند. چنین انتقادي در رد دستاي برخورد مینقالبیون حرفهسازمان ا

ها قبل تثبیت شده و در خدمت شد، و مدتشان جنگیده میدر زمان خود باید براي

 شان قرار گرفتند، اشتباه بود.به اهداف
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اي از نادرستی است آمیز پذیرش درجههاي اغراقآشکار است که مراجعه به ایده

پوشی بود را حفظ کند. زمان این مسئله که نادرستی قابل چشمگر اعتراف همحتی ا

اما این هم قبال در مفهوم خم کردن میله بیان شده بود حتی این موضوع هم جدید 

 نبود.

انجام داد و باید طوري با آن رفتار کرد که گویی  2091چه باید کرد کارش را در 

اشته شده بود. لنین بابت آن عذرخواهی پیشنهادي مسخصی بود که دیگر کنار گذ

نکرد یا آن را رد نکرد. این چیزي متفاوت است و لنین آن را تنها از نظر فایده تاریخی 

کنند اما هیچ کس ها هم انترناسیونال اول را رد نمیکند. سوسیالیستآرشیو می

 خیال زنده کردن آن را هم ندارد.

  
 ئمی دور بود.چه باید کرد بسیار از مفهوم حزب دا

-کرد که اغراق در چه باید کرد در آن زمان براي پیشلنین همواره استدالل می

 ها قابل دفاع نبودند.رفت در جهت مطلوب ضروري بود حتی اگر این اغراق

( در ایده یک سازمان از انقالبیون 2091و  2092امروزه این تصور که ایسکرا )در 

ها از جنگ روس و ژاپن به خاطر اغراق در ژاپنیاي اغراق کرد شبیه به سرزنش حرفه

قدرت نیروهاي مسلح روسیه به خاطر اغراق قبل از جنگ در نیاز به آمادگی براي 

شان را بر علیه ها براي کسب پیروزي باید تمام نیروهايمقابله با این نیروهاست. ژاپنی

ازمان از انقالبیون کردند. امروزه ایده یک سحداکثر احتمال نیروهاي روس به صف می

اي به یک پیروزي کامل رسیده است. این پیروزي به خاطر آن است که اگر این حرفه

ایده در آن زمان به پیش نهاده نشده بود و اگر ما به منظور قبوالندن آن به کسانی که 

 شد.در تالش براي جلوگیري از آن بودند اغراق نکرده بودیم غیر ممکن می
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اي قبال به یک پیروزي کامل شود که ایده انقالبی حرفهجا می ادعایی که در این

شناسی معمولی از این ایده چقدر رسیده است یک بار دیگر نشان داد که نسخه لنین

در برابر درک لنین ضعیف است. این پیروزي شامل باز کردن حزب بر روي ورود 

حزبی بلکه کادر با تجربه رود نه تنها روشنفکران کارگران تازه وارد است که امید می

اي که قدرت خود را بشوید. ایدهقدیمی از فعالین آموزش دیده را با سیالب خود 

دیده در نشان داده است )به پیروزي کامل رسیده( نیاز به یک هسته از فعالین آموزش

سازمان بود. و هیچ ربطی به افسانه یک حزب که تنها یا عمدتا از فعاالن تمام وقت 

شده است نداشت. این افسانه در پرتو دانستن خواست لنین در به کارگیري  تشکیل

 ها، به ویژه غریب می نماید.توده

دهد که چه باید کرد صرفا یک خالصه از سیاست سازمانی گروه لنین ادامه می

بود. نه بیشتر و نه کمتر. یعنی سیاست مشترک کسانی بود )گروه  2092-1ایسکراي 

ها تقسیم شدند. لنین ها و بلشویکبنا به دالیل دیگري به منشویک ایسکرا (که بعدا

هاي چه باید کرد را منحصرا به خود کند که در آن موقع او این ایدهباز هم تاکید می

 گرفت.یا گرایش خود در نظر نمی

    گشاید.حاال تحت شرایط قانونی بودن، لنین به شکل زیر زبان به تمجید می

حزب سوسیال دموکرات زودتر از دیگران از احزاب توانست از رغم جدایی علی

ال یک فضاي آزادي موقت براي ساختن تشکیالت قانونی با ساختار دموکراتیک ایده

سیستم انتخابی و نمایندگی در کنگره مطابق با تعداد اعضاي سازمان یافته بهره برد. 

 .کرد سراغ  توان آن رانمیکه حتی امروزه نه در سوسیال رولوسیونرها یا حزب کادت 

جا او درباره حزب )حزب سوسیال دموکرات کارگري روسیه( به عنوان یک در این

کرد. در ماه می یک کنگره وحدت برگزار کل و نه فقط جناح بلشویک صحبت می

اش رساند؟ شده بود. چه کسی حزب را به عنوان یک تشکل دمکراتیک به نفوذ کنونی
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اي انجام شد. نگاهی به لیست نمایندگان هر زمان انقالبیون حرفهاین کار به وسیله سا

افکنید تا به این موضوع متقاعد شوید. توجه کنید که او گروه مثال در کنگره لندن بی

گوید هسته مرکزي که گونه که در همان جمله میبه لیست نمایندگان یا همان

یزي که هست تبدیل نمود. تر از همه براي ساختن کوشیده بود و آن را به چسخت

تر از لیست نمایندگان یا اعتقاد به این که از نظر لنین عضویت حزب بسیار وسیع

اي باشد حتی اگر ما به تعریف منطقی لنین هسته باید شامل تنها انقالبیون حرفه

 استناد کنیم چندان مفهومی ندارد.

لنین محو شده بود، ها بود که از فکر کائوتسکی در این زمان مدت 2091تئوري 

ین مقطع او ا در. باشد داشته یاد به را آن وجود حتی او که نیست دست در  اينشانه

هاي سازمانی حزب به سرگرم خاطر نشان کردن غرورآمیز این موضوع بود که موفقیت

 هاي سازمانی طبقه کارگر است.واسطه ظرفیت

زي بیش از یک بازیچه نبود اي چیبدون این شرایط یک سازمان از انقالبیون حرفه

-یک ماجراجویی یک تابلوي اعالنات صرف. چه باید کرد مکررا بر این نکته پاي می

کند معنی جداي از ارتباط با طبقه انقالبی فشرد که سازمانی که از آن طرفداري می

اي نقش خود خیزد ندارد. انقالبی حرفهاصیلی که به طور خودانگیخته به مبارزه بر می

در تاریخ سوسیالیسم پرولتري روسیه ایفا کرده است. هیچ قدرتی در روي زمین را 

 تواند این کار را نقض کند.اکنون نمی

تر از آن که ما بتوانیم از او نقل کنیم تکرار در سراسر این صفحات لنین بسیار بیش

کند که موضوع چه باید کرد مربوط به گذشته است. در شرایط تاریخی که در می

در روسیه حکمفرما بود هیچ سازمانی غیر از ایسکرا قادر نبود حزب کار  2095/2099

آفریند. این عبارت قبل از این گفته که سوسیال دموکراتی را که اکنون داریم بی

هاي تند در درون محافل بحث"آید اي نقش خود را ایفا کرده است میانقالبی حرفه
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کرد تنها با گسترش حزب از را مشخص می مهاجر یک جنبش کارگري جوان و نابالغ

توان روح محفلی را ریشه کن کرد. و انتقال به یک حزب طریق عناصر پرولتري می

هاي کارگري یعنی به محض این که شرایط براي فعالیت قانونی آشکار گردید روش

 محفلی قدیمی بود که عمرشان سپري شده بود.

شده بود چرا که محکوم کردن روحیه  کند که بله عمرشان سپريلنین تکرار می

محفلی کهنه کافی نیست اهمیت آن در شرایط ویژه دوره گذشته باید درک شود. و 

 غیره.

شد.. محافل نقش هاي بین محافل بر سر جهت فعالیتی که باید انجام میتفاوت

 خود را بازي کردند و اکنون البته مهجور هستند.

کند که او بر سر مسئله خودانگیختگی و یسپس لنین گفته پلخانف را تفسیر م

کند که هیچ تفاوت آگاهی سیاسی با من اختالف داشت. یک بار دیگر لنین تاکید می

گوید که انتقاد پلخانف بر اساس عباراتی بریده واقعی در آن زمان وجود نداشت. او می

ین جا به آن کند که بر اساس عبارات خاصی که لنین در اشده از متن بود و اضافه می

بودند اما در برابر این انتقادات  "یک گام پیش دو گام پس"کند به جزوه اشاره می

دهد کند. لنین ادامه میلنین به محتواي کلی و روح جزوه چه باید کرد استناد می

نویس بندي رابطه بین خودانگیختگی و آگاهی سیاسی در پیشهمه ما بر سر فرمول

ه گروه ایسکرا مطرح شد موافقت کرده بودیم. سپس لنین برنامه حزب که به وسیل

 گوید که تمام مسئله را در بر دارد.چیزي می

هاي خودم که در چه بندياي در باال بردن فرمولدر کنگره دوم من هیچ انگیزه

اي که شامل اصول خاصی باشد نداشتم. بر باید کرد مطرح کرده بودم به سطح برنامه

شود این بود که به کار بردم و از آن زمان اغلب نقل میعکس عبارتی که من 
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ام که چه باید کرد را چیزي که توسط اند من گفتهها به افراط رفتهاکونومیست

 ها خم شده بود صاف کرد.اکونومیست

مفهوم این کلمات به قدري روشن هستند که چه باید کرد یک اصالح جدلی از 

و اشتباه خواهد بود اگر این جزوه را به هر شکل ها بود. هاي اکونومیستخرابکاري

تر اسطوره چه باید کرد دشوار است مگر دیگري در نظر گرفت. حتی تصور رد صریح

 انداخت.هاي چه باید کرد یک آتش بازي با راه می این که شاید لنین با تمام نسخ

  
 ماتریالیسم تاریخی

ر باال درباره چه باید کرد بازگشته اثري از این که لنین هرگز به عبارت نقل شده د

باشد وجود ندارد. در واقع اثري از این که او از مسئله در رابطه با آن آگاه بود وجود 

لنین که اکنون  2095-8کرد ندارد. حاال مفهوم لنینی سازمان حزب کدام است. روي

لنین  در چه باید کرد؟ آشکارا پاسخی که روح 2091هاي بنديتشریح شد یا فرمول

خواهد داد هیچ کدام نیست. هیچ مفهوم حزبی که به عنوان یک اصل از زمان و مکان 

هاي لنین درباره سازمان حزب مانند بسیاري دیگر جدا شده باشد وجود ندارد. ایده

کرد به ویژه یک چنین تغییر شگرفی در شرایط بین وضعیت بسته به شرایط تغییر می

آزادي سیاسی نسبی و موقعیت تشکیالت آزاد که  زیرزمینی در استبداد و شرایط

شناس توانست این ایده بود. دست کم یک لنین 2095-8ویژگی روسیه در دوره 

شناس را بر سر نظران لنینابتدایی را تشخیص دهد و در نتیجه آتش خشم صاحب

خود بکشد. جان پالمنتاز با جدایی از اجماع)لنین شناسان( تا این حد نوشت که 

چ چیز به ویژه غیردموکراتیکی در مورد نظراتی که این چنین با قوت در چه باید هی"

کرد بیان شده وجود ندارد. او به هنگام نوشتن چه باید کرد هرگز این منظور را 

نداشت که حزب پرولتري باید کارگران را هدایت و رام کند یا حتی این که باید 
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س به نام آنان بر روسیه حکومت کنند بدون شان ایجاد کرد. و سپانقالب شان را براي

این که زحمت مشورت با آنان را به خود بدهد. اگر به خاطر چیزي که پس از انقالب 

خواندیم هاي چه باید کرد را غیردموکراتیک نمیبلشویکی اتفاق افتاد نبود ما ایده

ا نیازهاي هایی که شاید بسیار خوب بگفتیم که توصیهها میبلکه صرفا درباره آن

حزب انقالبی فعال لنین در روسیه در دهه اول قرن بیستم تطبیق داشت. 

لنین براي جنبش روسیه آن روز ممکن است پیشنهادهاي خوب  2091پیشنهادهاي 

شناسی از قبل مطرح شده است. یا بد بوده باشد این بحث توسط اسطوره لنین

وکراتیک نبود هنوز جا براي هاي ضددمتشخیص این که چه باید کرد داراي دیدگاه

گذارد که )مثال پالمنتاز دارد (که لنینیسم یک چرخش ضددموکراتیک در این باور می

کند. نکته در رابطه با اسطوره لنین نچه که پس از انقالب بلشویکی اتفاق افتاد می

سازد و تحلیل سیاسی شناسی این است که بحث این تغییرات را غیر ممکن می

 گردد.تحلیلی اهریمنی جایگزین می تاریخی با
 این مقاله از مجله ماتریالیسم تاریخی به فارسی برگردانده شده است. منابع این مقاله در دفتر بیدار موجود است.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ارنست مندل... نورمن گراس، دریپر،ال ه  

 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



حزب از نظر لنینساله م  

 41 

 

 

 

 

 

 

 ایده لنینی حزب گیري شکل

 آنتوان آرتوس

 اقتباس: فرشته ستار

! ایدئولوژي مسلط، امروزه، دست از تکرار این هاستگوالگالینیسم و لنین، پدر است

اي که به هر حال تازه هم نیست. مارکس تا حدي از این انتقاد دارد. ایدهایده بر نمی

دانند. اما، لنین می "تئوري"معاف شده است، زیرا مسئولیت او را فقط در عرصه 

هاست که مورد حمالت بی رد. او سالکسی است که ابزار سیاسی انقالب را ایجاد ک

 پایان قرار دارد.

توان منشاء انحراف استالینی را در تئوري لنینی کم میپندارند که دستبرخی می

هاي وابسته به سوسیال دموکراسی و حزب جستجو کرد، و این نظر تنها به ایدئولوگ

سوسیالیسم درون  شود. بسیاري از جریانات مدعیمحدود نمی "دنیاي آزاد"مدافعین 

 کنند.جنبش کارگري نیز همین مساله را طرح می

طور که واقعا توسط خود او شکل گرفت و آن طور الزم است ایده لنینی حزب را آن

که واقعا در عملکرد حزب بلشویک تجسم یافت، بررسی کنیم و نادرست بودن این 

 ها را نشان دهیم.برداشت

یافت: مسئله تر معنی میاي وسیعبطه با مسالهبراي لنین، مساله حزب فقط در را

تدارک و تحقق انقالب روسیه و گسترش مبارزات انقالبی در اوائل قرن بیستم در اروپا 
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بر اساس استراتژي کسب قدرت دولتی توسط پرولتاریا. این مسئله، البته به طور 

روسیه، به تصادفی مطرح نشد، بلکه خود نتیجه تحوالت تاریخی بود. خود انقالب 

داري و مثابه اولین انقالب پرولتري، نشان داد که به خاطر تکامل وجه تولیدي سرمایه

در مبارزات طبقه کارگر گشایش یافته  "عصر جدیدي"تشدید تضادها درونی آن، 

است. لنین همان طور که تروتسکی، لوگزامبورگ و بسیاري دیگر در مقابل مسائلی 

توانست مطرح باشد. این مسائل انگلس به سختی میقرار گرفت که براي مارکس و 

الملل دو )آن هم نه در آغاز آن( ملموس شده بودند. ابزاري که فقط در دوره بین

طبقه کارگر باید براي تسخیر قدرت بسازد، چیست؟ این مسائل به حاصل مغز یک 

احثات و نابغه، بلکه تنیجه تجربیات مبارزه طبقاتی در یک دوره کامل تاریخی و مب

 مشاجرات مطروحه در جنبش کارگري در آغاز این قرن بودند.

هاي هاي اولین کنگرهاین استراتژي خود به تدریج سیستماتیزه شد. حتی تالش

هاي مهم در این راه و نه خاتمه آن الملل کمونیستی نیز معرف نخستین گامبین

 تئوري این. گرفت نظر  ا دربودند. تاریخ تئوري لنینی حزب را نیز باید در همین راست

 .نیست استراتژیک تدارک این از جنبه یک جز چیزي

سیر حوادث تاریخی مبین این نظر است. تشکیل حزب سوسیال دموکراتیک 

 "چه باید کرد"ها و انتشار جزوه ها و منشویکروسیه، اولین انشعاب میان بلشویک

بر ضرورت شرکت پرولتاریا در  لنین، همگی در ارتباط با تاکید انقالبیون آن دوران

مبارزات سیاسی، ضرورت استقالل آن از بورژوازي و ضرورت سازماندهی حزب این 

به شکلی واقعا جدید نه  2028و به ویژه انقالب  2095یابند. انقالب مبارزات معنی می

تنها مساله تصرف قدرت بلکه مساله رابطه بین حزب و شکل جدید سازماندهی طبقه، 

وراها را مطرح کرد. ولی تمام مسائل مطروحه در همان جا پایان نگرفتند. یعنی ش

هاي مشکالت و مسائل عمیقا جدید ساختمان دولت جوان کارگري در روسیه پرسش
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اي را درباره رابطه حزب و طبقه به میان کشید. مسائلی مانند جدل با جریانات تازه

شود، با نحوه غیرضروري می چپ افراطی که معتقد بودند با وجود شوراها حزب

   برخورد به احزاب رفرمیست کارگري، و با مساله جبهه واحد کارگري و وحدت

 .بودند جدید مسائلی کارگري هاياتحادیه

گیري تئوري لنینی بنابراین، در بررسی این تاریخ که در عین حال تاریخ شکل

خی لحظات و یا برخی ترین اشتباه این خواهد بود که فقط برحزب نیز هست، بزرگ

متن خاص آن )مثال، جزوه چه باید کرد( را مجزا و برجسته کنیم و بحث ایدئولوژیک 

را بر آن متکی سازیم. این روش به عملکرد و تجربه واقعی  "لنینیسم"در باب ما هیت 

یابد. باید به این کند که تئوري خود به تدریج تکامل میبی توجه است و درک نمی

 ی بازگردیم.تاریخ واقع

 ضرورت حزب کارگري

هاي این جزوه آغاز کنیم که گرچه لنین خود بارها به محدودیت "چه باید کرد"از 

شود. اي در تئوري لنینی حزب معرفی میاشاره کرده است، اغلب به مثابه اثر پایه

کند که در زمان نگارش این جزوه )دوره بالفاصله قبل و خود لنین اما یادآوري می

براي "فاصله بعد از کنگره دوم حزب کارگري سوسیال دموکراتیک روسیه( او بال

 ."ها، میله را در جهت مخالف بسیار خم کرده استمقابله با اکونومیست

اشتباه عمده کسانی که "، در مقدمه چاپ جدید این اثر نوشت: 2098لنین در سال 

اثر را از وضعیت سیاسی  ست که اینکنند در اینامروزه علیه چه باید کرد جدل می

اند... چه باید کرد مبین اي که در آن تولید یافت، جدا کردهکنندهتاریخی تعیین

است...  2091و  2092هاي ایسکرا و سیاست تشکیالتی آن در سال "هايتاکتیک"

قضاوت درباره این جزوه بدون شناخت و بدون درک اهمیت مبارزه ایسکرا علیه 

 (2) "آن دوران صرفا یک بحث پا درهواستاکونومیسم غالب در 
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هایی از قبیل اي بود که در تبعید توسط سوسیال دموکراتایسکرا )اخگر( نشریه

 "اکونومیسم"گرایی( و )خلق "پوپولیسم"پلخانف و لنین و براي مبارزه علیه 

)اقتصادگرایی( و براي ایجاد یک حزب سوسیال دموکرات در روسیه بنیاد نهاده شد. 

-گیري کرده بود. پوپولیستنیمه دوم قرن نوزدهم، پوپولیسم در روسیه رشد چشمدر 

ها با تاکید بر وزنه دهقانان و بقاي ساختارهاي کمونی در روستاها اعتقاد داشتند که 

. این "بشر آینده در روسیه موژیک است، همانطور که در فرانسه کارگر است"

کردند. هائی نیز استناد میبه نوشته دانستندجریانات که خود را سوسیالیست می

( در واقع نوشته 2111بیانه کمونیست )"مارکس و انگلس در پیش درآمد چاپ روسی 

اگر انقالب روسیه آغازگر انقالب پرولتري در غرب شود، به طور که هر دو "بودند:

تواند در خدمت یک یکدیگر را تکمیل کنند، مالکیت کمونی موجود در روسیه می

 (1. )"ل کمونیستی قرار گیردتکام

یکی از اولین کارهاي لنین، به دنبال پلخانف، نشان دادن این واقعیت بود که رشد 

هاي دهقانی این فرضیه را بی اعتبار ساخته و داري در روسیه با انحالل کمونسرمایه

 طبقه کارگر را به تنها طبقه تا به آخر انقالبی تبدیل کرده است.

ه صنایع در روسیه، بخ سرعت اولین اعتصابات کارگري حول رشد افسار گسیخت

آورد. در این دوره، درون جنبش جوان سوسیال هاي اقتصادي را به دنبال میخواست

: رد ضرورت درگیري پرولتاریا در مبارزه گیرد میشکل  "اکونومیسم"دموکراتیک، 

د یک حزب مستقل پیشنهاد ایجا"سیاسی علیه رژیم تزار. اهداف آن نیز روشن بود: 

کارگري چیزي نیست جز یکی از اثرات واردات اهداف بیگانگان به کشور ما... براي 

یک مارکسیست روس تنها یک وظیفه وجود دارد: شرکت در مبارزات اقتصادي 

 (1.)"هاي اپوزیسیون لیبرالپرولتاریا و سهیم شدن در فعالیت
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 مستقل حزب یک ایجاد رورتض – پلخانف براي نیز و –بدین ترتیب، براي لنین 

د: نقش مرکزي پرولتاریا در شومی ناشی اولیه استراتژیک تصمیم یک از کارگري

انقالب آتی روسیه و ضرورت ایجاد یک ابزار مستقل براي رهبري مبارزه سیاسی آن. 

  و پلخانف. ماندمی باقی تغییرناپذیر  این تصمیم براي لنین همواره یک اصل

 .شوندمی منحرف اصل این از اما، ها،منشویک

  
 چه باید کرد؟

چه باید کرد معرف این مبارزه است. قبل از هر چیز بر ضرورت مبارزه سیاسی 

هاي او با آوردهاي لنین و اولین برشکند. و یکی از اولین دستپرولتاریا با تاکید می

الملل ن بینالملل دوم نیز در همین نکته نهفته است. رهبراایدئولوژي حاکم بر بین

 "گراییوزارت" و برنشتین شده تئوریزه"ورتونیسم اپ مخالف که هاییآن حتی –دوم 

 سیاسی مبارزه کاهش به تمایل روزافزونی نخو به – بودند( "میلراندیسم") فرانسوي

 چنین تزاري خفقان تحت کردندمی پیدا پارلمانی مبارزات به دموکراسی سوسیال

اجتماعی و  هايعرصه تمام در مبارزه. باشد داشته وجود توانستنمی اساسا فضایی

 ها علیه استبداد و براي سرنگونی آن معنی یابد.براي بسیج سیاسی توده

ها از مبارزه ها به مبارزه سیاسی نبود. اما، برداشت آنلنین منکر اعتقاد اکونومیست

ها مبارزه بود. آن، یعنی رفرمیستی "گرااتحادیه"و  "دهندهتقلیل"سیاسی نادرست، 

هاي کردند و به تالش براي رفرمسیاسی را نوعی تداوم ساده مبارزه اقتصادي تلقی می

. در حالی که این فقط یک دادندمیقانونی و اداري به منظور بهبود شرایط کار تقلیل 

جنبه از مساله است چرا که طبقه کارگر باید در راس مبارزه علیه استبدد و علیه هر 

ستم قرار گیرد. به همین دلیل است که، آگاهی سوسیالیستی )آگاهی انقالبی( گونه 

آگاهی سیاسی "تواند محصول یک مبارزه همه جانبه باشد: طبقه کارگر فقط می
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تواند از خارج، یعنی از خارج مبارزات اقتصادي، از خارج محدوده طبقه کارگر فقط می

اهی طبقه کارگر از موقعیت خود به طور روابط بین کارگر و کارفرما وارد شود... آگ

جدائی ناپذیري به آگاهی دقیق از روابط متقاب تمام طبقات جامعه معاصر بستگی 

تر، آگاهی متکی بر تجربه زندگی دارد، نه فقط یک آگاهی تئوریک... بلکه بیش

 (4.)"سیاسی

گرانه مبارزات سیاسی افشا"در نتیجه، وظیفه ویژه سوسیال دموکراسی درگیري در 

شرط الزم و اساسی براي فراگیري فعالیت "است، مبارزاتی که  "هادر تمام حوزه

 .دهندمی تشکیل  را "هاانقالبی توسط توده

باید اما اشاره کرد که چه باید کرد لنین در ضمن نخست تاثیر عدم وجود تجربه 

ر جدل علیه اي طبقه کارگر روسیه نیز قرار دارد. تمرکز لنین بمبارزه سیاسی توده

شود که خود کردند، باعث میطلبانه اکتفاء میها که به مبارزات اصالحاکونومیست

نویسد: جنبش تصویري یک جانبه از مبارزات خودانگیخته کارگران ارائه کند. او می

آفریند. و گرایی نمیخودانگیخته طبقه کارگر به خودي خود چیزي جز اتحادیه

رگر نیز دقیقا چیزي بیش از سیاست بورژوایی طبقه اي طبقه کاسیاست اتحادیه

بدون هر  2095. وي باز هم با خم کردن ... در جهت مخالف، در نوامبر "کارگر نیست

نویسد: طبقه کارگر بطور غریزي سوسیال دموکرات است، به طور گونه تردیدي می

تبدیل این  خودانگیخته. و یک فعالیت ده ساله سوسیال دموکراتیک نتوانسته است در

و انقالب  2095(. تمام تجربه انقالب 5) "خودانگیختگی به آگاهی چندان کمکی کند

کرد که چگونه براي به پیش راندن طبقه و دهد که او خوب درک مینشان می 2028

 حزبش به همین خودانگیختگی اتکاء کند.
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 هاها و منشویکبلشویک

ها بود. ها و منشویکهد انشعاب بلشویکهاي روسیه شاکنگره دوم سوسیال دموکرات

گیرد. به جدال بر سر ماده اول اساسنامه حزب در رابطه با کیفیت اعضاء صورت می

هاي حزبی در یکی از سازمان"تواند عضو حزب تلقی شود که عقیده لنین فردي می

همکاري "ها، اما، کافی بود که آماده براي مارتف و منشویک "شخصا درگیر باشد.

ها باشد. بدین ترتیب، منشویک "هاي حزبیمرتب تحت هدایت یکی از سازمان

تري براي حزب را در نظر داشتند. این اختالف مستقیما به یک هاي گستردهمحدوده

-انقالبیون حرفه"شد. هدف لنین ایجاد حزبی متشکل از مساله مورد بحث مربوط می

خفی علیه تزاریزم منطبق کند و در بود که بتواند خود را با شرایط مبارزه م "اي

 مبارزه سیاسی ابزار قابلی باشد. 

 تواننمی"دهد: توضیح می 2094تر بود. خود لنین در ها عمیقاما، اختالف از این

-می که هنگامی اکسلرود،. کرد ایجاد طبقه تمام با است طبقه پیشگام که را حزب

 سازمان یک یعنی حزب، ترعالف عناصر سازمان هرچیز، از قبل طبعا، ما،" گوید

هایی را یجاد خواهیم کرد، اما این حزب طبقه است و باید هشیار باشیم آنا را انقالبی

که از لحاظ عقیدتی به این حزب تعلق دارند، هرچند که در وهله اول چندان فعال 

شود )اغتشاشی ، دقیقا دچار همین اغتشاش می"نباشند، خارج از حزب قرار ندهیم

که ( به محض آن6(. )"هاي اکونومیست ماستجه مشخصه همه اپورتونیستکه و

دهی گیري در نظام سازمانشرایط اجازه داد، لنین خود ضرورت این درجه ازسخت

حزبی تحمیل شده به واسطه شرایط مبارزه مخفی را زیر سئوال برد. اما او هرگز تمایز 

جی بر سر تفاوت حزب و طبقه فوق بین حزب و طبقه را مخدوش نکرد. نزد او، گی

داري و در شرایط عادي، شد. زیرا تحت نظام سرمایهسرمنشا اپورتونیسم تلقی می
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تواند به همان درجه آگاهی و فعالیت پیشگام خود و حزب سوسیال نمی"طبقه کارگر 

 (.8) "دموکراتیک خود عمل کند

 اروپایی دموکرات یالسوس و احزاب الگوي از برش مساله با ما جااین واقع، در   

توانست محصول ساده یک تعمیم تئوریک زودرس حاصل می برش این. مواجهیم

 مساله نیز تجربی لحاظ از حتی حقیقت در  شرایط خاص روسیه به نظر برسد. اما،

 دوران با منطبق نوین طراز حزب یک ایجاد چگونگی مساله: بود دیگري چیز مطروحه

 ."انقالب فعلیت" دوران لوکاچ، بقول .بود گشایش شرف در که جدیدي

ین عزم آهنین براي ایجاد ابزار متمرکز مبارزه سیاسی پرولتاریا که منجر به برش ا   

تر گشت. به نظر لنین و فوق شد، به زودي به واسطه پیدایش اختالفات دیگر روشن

ا دو ها انقالب آتی روسیه یک انقالب صرفا بورژوایی بود. اما، باکثریت منشویک

ارزیابی کامال متفاوت. لنین معتقد بود که بورژوازي لیبرال روسیه قادر به رهبري 

مبارزه علیه تزاریسم نیست و وظایف این انقالب باید توسط اتحاد کارگران و دهقانان 

انجام پذیرد. تاکید لنین بر ضرورت استقالل سیاسی کامل پرولتاریا از بورژوازي 

ها، برعکس، تحت بهانه خصلت شد. منشویکناشی میلیبرال از همین ارزیابی 

شدند و در نتیجه ها کشیده میروي از لیبرالتر به دنبالهبورژوایی انقالب هرچه بیش

 کردند.نیاز به یک حزب واقعا انقالبی پرولتاریا را هرچه کمتر احساس می

  
 1091حزب و شوراها در سال 

-می قائل حزبی مبارزه نتیجه در و سیاسی همبارز براي عظیمی ارزش همواره لنین،  

ترین بیان مبارزه سیاسی طبقاتی مبارزه احزاب ترین، کامل ترین و قطعیدقیق"شد:

سیاسی است... در چارچوب جامعه بورژوایی، بدون داشتن حزب به معناي مخفی 

 نگهداشتن ریاکارانه این واقعیت است که به طور منفعل به حزب استثمارگران تسلیم
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اي ایم... استقالل از احزاب یک ایده بورژوایی است، در صورتی که ایده حزب ایدهشده

 (.1) "سوسیالیستی است

 و انگلس و مارکس عقاید کردن سیستماتیزه و ادامه جز کاري لنین جنبه، این از   

 یک است، سوسیالیستی حزب ایده کهاین اعالم. است نداده انجام دوم المللبین

بورژوازي نیز ربط دارد، اما  به حزبی دهیسازمان شک، بی. نیست محتوي بی فرمول

نه به همان طریقی که به پرولتاریا. کسب قدرت سیاسی براي بورژوازي چیزي جز 

نتیجه نهایی رشد قدرت اقتصادي و ایدئولوژیک نیست. زیرا این طبقه حتی قبل از 

ک طبقه قدرتمند تبدیل کسب قدرت سیاسی به نقد در چارچوب جامعه کهن به ی

شده بود. و به محض تصرف قدرت سیاسی نیز بورژوازي اساسا از طریق دولت خود 

کند. سازماندهی حزبی براي بورژوازي بسیار کمتر حیاتی است تا براي حکومت می

گونه قدرت اجتماعی اقتصادي پرولتاریا. پرولتاریا در جامعه بورژوایی، در واقع، از هیچ

خوردار نیست و این خود اوست که باید در جدال دائمی با جامعه یا سیاسی بر

دهی را ایجاد کند که از طریق آن بتواند خود را به داري اشکال مناسب سازمانسرمایه

هاي مثابه یک طبقه سازمان دهد. بدین ترتیب، این تصادفی نیست که اولین نمونه

 . هستند ارگريک احزاب کلمه، "مدرن" معناي به اي،توده   احزاب

ین بار در تاریخ، شکل جدیدي از سازماندهی را نشان داد: اول براي روسیه، انقالب   

ها به دموکراسی شوراها، در انقالب فرانسه و یا در دوره کمون پاریس، اشتیاق توده

مستقیم به طور بارزي مطرح شد. اما شوراها چیزي بیش از این بودند: ابزاري که به 

هاي یک قدرت قه کارگر به مثابه یک طبقه واحد عمل کرده و شالودهواسطه آن طب

 نوین را بنیاد نهاد. 

 در را رهبري حتی و شدند وارد شوراها از بسیاري در هابلشویک ،2095 انقالب در   

 هاآن شوراها به هابلشویک اعتمادي بی پتروگراد، در اما،(. مسکو مثال) گرفتند دست
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شوراها "، اعالم کرد که بوگدانف بلشویک، رهبران از یکی. کشانید اشور با تقابل به را

را باید وادار به پذیرش برنامه بلشویک و اتوریته کمیته مرکزي کرد تا بتوانند جذب 

ها ها باید آنچه شوراها از پذیرش این مسیر سرباز زنند، بلشویکحزب شوند... چنان

کارانه (. این فقط یک واکنش محافظه0) "شان را افشا سازندرا ترک کرده و سیاست

نبود، بلکه با مواضع چه باید کرد لنین نیز تطابق داشت. بر اساس منطق آن جزوه 

.لنین، اما، خود علنا علیه این ایده به مبارزه "کردطبقه کارگر باید از حزب تبعیت می

بارزه ما در م"برخاست و با اعالم حمایت خود از استقالل شوراها از حزب نوشت: 

هاي مبارزه ناچاریم با حفظ استقالل سیاسی خود با هم حرکت کنیم. شوراها سازمان

هستند و باید به همین صورت باقی بمانند... ما از ترکیبی این چنین گسترده و 

 (02. )"گوناگون هراس نداریم، بلکه ما خود خواهان آن هستیم

 طور به حزب با رابطه در شوراها ویژگی باره در بحث در لنین که اینجاست جالب   

هاي کارگري ابراز کرده بود، به موضعی که در چه باید کرد راجع به اتحادیه مستقیم

منحصرا به "دهد. در آنجا او با این موضع که مبارزه اقتصادي پرولتاریا باید رجوع می

ده ، مخالفت کر"سوسیال دموکراسی محول شود و یا فقط زیر پرچم آن انجام گیرد

شوراها نیز موضع  سیاسیدهد که در مورد مبارزه (. اکنون او توضیح می22بود )

 مشابهی دارد. 

 از سنتی تصورات شوراها که اينحوه و شوراها تاریخی اهمیت کامل درک براي   

( دوره آن انقالبیون عظیم اکثریت و) لنین. زدند کنار را پرولتاریا سازماندهی اشکال

ه براي متشکل شدن ک شد اثبات 2028 انقالب در. کردمی صبر 2028 سال تا باید

پرولتاریا به مثابه یک طبقه و تسخیر قدرت سیاسی، شوراها شکل مناسب سازماندهی 

 و شورایی دموکراسی منطق کردن تئوریزه با ،"انقالب و دولت"هستند. لنین در 

 قدرت، کسب رايب پرولتاریا هايارگان مثابه به کارگري شوراهاي جهانی خصلت
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در برخورد  2095ها که در سال ربه را فرموله کرد. منشویکتج این اساسی هايدرس

، برعکس، به 2028تري نشان دادند، در بیش "انعطاف"به شوراها در بسیاري از موارد 

ترمز آن تبدیل شدند، یعنی به ترمزي در مسیر کسب قدرت سیاسی توسط طبقه 

 کارگر.

 تیکسانترالیسم دموکرا

هاي متفاوت ها اغلب به مثابه نتیجه منطقی روشها و منشویکبرش میان بلشویک

شود. اما نباید فراموش کرد که هر دو جریان تحت ها در سازماندهی بیان میآن

کردند: انتصابات و نه شرایط مبارزه مخفی به طرق کم و بیش یکسانی عمل می

را به عنوان یک استثنا و نه یک اصل  انتخابات. مضافا به اینکه، هر دو این روش

 دادند.توضیح می

 سیاسی فعالیت امکانات شدن فراهم و کارگران ايتوده بسیج دلیل به ،2095 انقالب   

 شرایط این در لنین واکنش. داد تغییر شدیدا را حزبی سازماندهی شرایط علنی،

گرفتند که او می ایراد ینلن به هامنشویک از بسیاري سابقا،. بود رادیکال بسیار جدید

با تاکید بر سانترالیزم در واقع خواهان تحمیل قدرت روشنفکران رادیکال بر طبقه 

کردند که به خاطر شرایط عینی، ترکیب هیچکدام از این کارگر است. و فراموش می

 دو جریان در سوسیال دموکراسی روسیه چندان کارگر نبود. 

در آمدند، لنین پیگیرانه بر ضرورت  حرکت به کارگري هايتوده آنکه محض به   

-اي و نه فقط براي جلب کارگران به حزب، بلکه بعالوه براي ادغام آنعضوگیري توده

چنین در رابطه با این مساله به کرد. او همهاي مختلف رهبري، پافشاري میها در بدنه

کارانه ی محافظههاي قبل که اکنون واکنشها، یعنی مبارزان مخفی کار"چیکمیته"

نیز لنین  2028هاي بعد از انقالب گرفت. در نخستین ماهدادند، ایراد مینشان می
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گردد. به عالوه، در همین دوره است که او قواعد کارکرد دوباره به همین موضع برمی

 دهد.حزب را عمیقا تغییر می

 تقدم"ز ا دفاع در ايقطعنامه لنین ،(2095 آوریل) لندن در هابلشویک کنگره در   

 کمیته که عظیمی قدرت کنگره این در. گذاردمی راي به را "بودن انتخابی اصل کامل

 هايکمیته خودمختاري" اصل و یابدمی کاهش بود، کرده کسب قبل دوره در مرکزي

 اعضا سوم دو توافق بدون تواندنمی  دیگر مرکزي کمیته. شودمی تصویب "حزبی

تواند بدون توافق چنین، نمیفرا بخواند و یا منحل کند. هم را هاآن محلی هايکمیته

ها ترکیب اعضا آنها را تغییر دهد. در کنگره حزب در استکهلم که هم خود این کمیته

ها در آن شرکت داشتند، قواعد سانترالیسم دموکراتیک به ها و هم منشویکبلشویک

 ا همواره از این اصول دفاع کردند. هابتکار لنین فرموله شد. از آن به بعد، بلشویک

-بی دانند،می یکی را استالینیسم و لنینیسم که کسانی براي تاریخ یادآوري این   

 اصول از برداشت بهترین دهند،می توضیح که هاییهمان. بود نخواهد فایده

 هیچ اثر این در اتفاقا. است شده فرموله کرد باید چه در دموکراتیک سانترالیزم

 این باره در میان نیست! در سخنی

 لنینی تئوري مهم اصول از که دموکراتیک سانترالیزم اصل ،2096 سال در   

 اصل": شودمی تعیین چنین طبقه و حزب مشخص حدود تعیین با است، سازماندهی

 آزادي معرف دقیقا حزبی، محلی هايسازمان خودمختاري و دموکراتیک سانترالیسم

همه جاست. تا جایی که در مسیر وحدت عمل تعیین شده  در و کامل طور به انتقاد،

سد نگذارد و باعث تخریب وحدت عمل در اجراي تصمیمات اتخاذ شده توسط حزب 

 (21. )"نشود

باید تاکید کرد که سانترالیسم در نیاز به تمرکز مبارزه علیه دولت بورژوایی و شیوه "

ها و هم ، هم بلشویک2091کنگره سازماندهی خاص حزب ریشه دارد. از این رو، در 
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ها خواست خودمختاري براي بوند )سازمان کارگران یهودي( را رد کردند. و منشویک

هاي تحت ستم در ها از حق تعیین سرنوشت ملیتبه همین دلیل، پشتیبانی بلشویک

کنار تاکیدشان بر ضرورت وحدت همه کارگران در یک حزب متمرکز براي مبارزه 

 "گرفت.زار صورت میعلیه دولت ت

 یا گرایش) خود عقاید از دفاع براي درونی بنديگروه آزادي صورت به بحث آزادي   

 مختلف هايارگان  در نیز علنی صورت به اغلب هاجدل این. شدمی درک( جناح

 نیز 2019 دهه در اروپائی کمونیست احزاب در سنت این. شدمی منعکس حزبی

 . یافت انعکاس

 ینمارکس و لن

 ،"لنینی" حزب) سازماندهی از جدیدي اشکال روسیه انقالب در ترتیب، بدین   

 المللبین  رهبري تحت کارگري جنبش پیشین سنن از که یابندمی انکشاف( شوراها

 این دامنه درک براي. شوندمی سوم المللبین تشکیل سرآغاز و کرده برش دوم

 . بازگردیم عقب به باید دگرگونی

دهنده ساده راه مارکس ورد مساله حزب، گاهی لنین را به عنوان یک ادامهم این در   

کنند. اما، او در واقع معرف تحوالت جدیدي است. مارکس و انگلس براي معرفی می

اي آن که پرولتاریا بتواند به مبارزه سیاسی بپردازد و حزب خود را تشکیل دهد، لحظه

کونین غافل نماندند. در طول همین مبارزه است از مبارزه علیه طرفداران پرودون و با

 یابد. شان در باره حزب طبقه کارگر انکشاف میکه نظریات

...  و آلمان فرانسه، براي هاآن( هشت و چهل و هشتصد و هزار) کمونیست بیانیه در   

 سیاست از عوض در و نکردند مطرح را کارگري مستقل احزاب ایجاد فوري اندازچشم

انتقادي از احزاب گوناگون و کوچک اپوزیسیون بورژوایی دفاع کردند. به  یپشتیبان

توانست که بنا به توضیح بیانیه کمونیست نمی 2141محض شروع انقالب آلمان در 
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-باشد، مارکس به آلمان برمی "چیزي جز پیش درآمد فوري یک انقالب پرولتري"

روزنامه "اش را نشریه پردازد.گردد و درون جنبش دموکراتیک به مبارزه می

ها که خواهان نامد و علیه برخی از دوستانش در اتحادیه کمونیستمی "دموکراسی

گیرد. تنها در آخرین لحظات قبل سازماندهی فورا مستقل پرولتاریا بودند، موضع می

از پیروزي ضد انقالب است که مارکس در راه ایجاد یک حزب مستقل کارگري گام 

ه انتقادي این تجربه توسط مارکس در خطابیه مشهورش در جلسه نهد. ترازناممی

( ارائه شد. در همین سخنرانی بود که او 2159ها )کمیته مرکزي اتحادیه کمونیست

 (. 21خواند )فرا می "انقالب مداوم"همه را به 

 و وظایف باره در کمونیست بیانیه جمالت این از هرگز اما، انگلس، و مارکس   

ها( یک حزب مجزا در مقابل ها )کمونیستآن"ها عدول نکردند: یستونکم موقعیت

اي که از کل پرولتاریا ها منافع ویژهکنند. آنسایر احزاب کارگري ایجاد نمی

شان جنبش کارگري اي که بخواهند بر اساسها اصول ویژهمتمایزشان کند، ندارند. آن

ترین ها در واقع فقط مصمممونیستکشند ... بدین ترتیب، کرا شکل دهند، پیش نمی

ها همانند تمام جناح احزاب کارگري تمام کشورها هستند ... هدف بالواسطه آن

احزاب کارگري است: تشکیل پرولتاریا به مثابه یک طبقه، سرنگونی سلطه بورژوازي، 

 (24. )"تسخیر قدرت سیاسی توسط پرولتاریا

اي ین عبارات بیان ساده حالت نطفها در که کنیم تصور اگر بود خواهد اشتباه   

اي که فقط دو حزب کارگري کنیم. دورهجنبش کارگري در آن دوران را مشاهده می

ترین شباهتی به آنچه )در انگلستان و امریکا( شکل گرفته بود و این دو نیز کوچک

بعدها احزاب سوسیال دموکرات شدند، نداشتند. مارکس و انگلس، در واقع، فقط آن 

ها، اند. به عقیده آنشان بوده تعریف کردهصول کلی را که همواره راهنماي عملا

تشکیل پرولتاریا به مثابه یک طبقه و ایجاد حزب این طبقه به طور ارگانیک در همان 
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هاي قبال موجود را از صحنه بیرون جریان تاریخی ریشه دارند که به تدریج همه فرقه

مارکس و انگلس ایجاد کردند، فقط مراحلی و ابزار  هاي مختلفی کهکند. سازمانمی

شوند. ها حزب و طبقه یکی میموقتی در خدمت تحقق این هدف کلی بودند. براي آن

ها آن قدرها تعیین اشکال سازمانی نیست که نشان دادن بی بنابراین مساله براي آن

 وقفه این هدف: تشکیل طبقه به صورت حزب.

مارکس و انگلس در مورد مبارزات سیاسی و مبارزات  که نیست معنا بدان این   

ها و مشخص سازمانی بی تفاوت بودند. برعکس، خود تا گردن در اتحادیه کمونیست

اي بی الملل اول فرو رفته بودند. اما، به همان میزان که درگیر مبارزهبعدها در بین

در باره اشکال  "تئوري"وقفه بر سر ضرورت حزب طبقه کارگر بودند، هرگز یک 

ها به طرح چند ایده کلی سازماندهی حزبی و رابطه حزب و طبقه تدوین نکردند. آن

که محصول مستقیم طرز فکرشان در باره رهایی پرولتاریا بود، بسنده کردند. بدین 

که عملکرد  "هاي سريانجمن"دهی ها همواره علیه تمام اشکال سازمانترتیب، آن

کرد و در مقابل فراشد خودرهایی ها را تجدید تولید مییستهاي ماقبل سوسیالفرقه

ها در مقابله با باکونین از یک گرفت، مبارزه کردند. به عالوه، آنطبقه کارگر قرار می

 کردند. حداقل تمرکز ضروري براي مبارزه سیاسی دفاع می

  
 ترین جناحمصمم

-کارگري معرفی میمارکس در جنبش نوپاي  که سازمانی –تنها خط برش عملی 

کند، عبارت است از ضرورت مبارزه پرولتاریا براي تسخیر قدرت سیاسی و سازمان 

دادن خود درون حزب )مبارزه علیه طرفداران پرودون و انشعاب از طرفداران باکونین( 

و ضرورت استقالل این حزب از بورژوازي و دولت بورژوایی )مبارزه علیه طرفداران 

ود، مارکس و انگلس فقط به این بیان استراتژیک اکتفا نکردند. بر السال(. با این وج
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 تصاحب تواندنمی کارگر طبقه"هاي کمون پاریس، مارکس نوشت: اساس درس

 این او براي(. 25) "کند اکتفا خود  خدمت در آن بستن کار به به و دولتی دستگاه

کمونیست نوشت که در  بیانیه 2181فتار چاپ پیشگ در که بود مهم اياندازه به درس

این متن فقط به تایید ضرورت تسخیر قدرت سیاسی اکتفا شده و از این لحاظ 

 قدیمی شده است و باید با جذب تعالیم کمون تکمیل شود. 

 منجر انشعاب به و گیردمی باال اول المللبین در باکونین با جدل دوره همین در   

انش بر اساس مواضع خود نوشتند، به اي که مارکس و همفکرقطعنامه در. شودمی

ضرورت تشکل حزبی و مبارزه براي تسخیر قدرت سیاسی اشاره شده، اما، بدون 

هاي کمون. این فقدان اشاره به تجربه کمون در تشکیل حزب مراجعه به درس

، هنگامی 2101خورد، کائوتسکی در سال سوسیال دموکراتیک آلمان نیز به چشم می

ارتدوکسی مارکسیستی بود، در تفسیري بر برنامه ارفورت که به که هنوز نماینده 

تا "رفت، نوشت: چندین زبان ترجمه شد و ظاهرا نوعی مانیفست جدید به شمار می

زمانی که دولت مدرن وجود داشته باشد، مرکز عمل سیاسی پارلمان خواهد بود. 

. "لطه بورژوازي نباشدکند( تا پارلمان دیگر یک وسیله ساده س)پرولتاریا مبارزه می

 از چه اگر که است این واقعیت. کندنمی اعتراض موضع این علیه کس هیچ( 26)

 قرار مباحثات مرکز در سیاسی مبارزه مساله( 2111 زوریخ) دوم المللبین دوم کنگره

ل و بدون او المللبین  هايبرداشت مجدد تکرار جز کاري نهایی هاينامهقطع دارد،

، روزا لوکزامبورگ 2029دهند. در سال هاي کمون انجام نمیاي به درسهکمترین اشار

 ریشه که پارلمانتاریسم متوجه را خود حمالت ،"سنتریست" کائوتسکی از  در برش

 که است 2021 سال در فقط. کندنمی است "مارکسیسم پاپ" این رويراست اصلی

کی را در این زمینه مورد انتقاد کوک، کائوتسوان پانهآنت چپ، جناح نمایندگان از یکی

هدف سیاست ما همان است که "دهد:  دهد. کائوتسکی به صراحت پاسخ میقرار می
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همیشه بوده: تسخیر قدرت دولتی از طریق کسب اکثریت در پارلمان و ارتقا پارلمان 

به مقام رهبري در حکومت. بنابراین، مساله ما هرگز نابودي دستگاه دولتی نبوده 

 (28) ."است

 واسطه به صرفا تواننمی را دوم المللبین تکامل نحوه این که است واضح   

 که هاآن حتی قبل، قرن در کارگري احزاب. داد توضیح کمون هايدرس "فراموشی"

 رشد مشابهی ايبرنامه هايپایه اساس بر دانستند،می مارکس تعلیمات طرفدار را خود

هاي درون احزاب کارگري بودند، مخالف شکافدند. اگر مارکس و انگلس بو کرده

دلیل این بود که در آن دوره تاریخی از مبارزه، مساله عمده عبارت بود از تشکل 

هاي طبقاتی و در درجه نخست از طریق پرولتاریا به مثابه طبقه از طریق سازمان

 احزابش، و نه مبارزه براي تسخیر قدرت.

  
 فعلیت انقالب

 مساله اکنون. "انقالب فعلیت" دوره: گرفت شکل جدیدي هدور در لنینیسم   

 تسخیر براي مبارزه بلکه متمایز حزب یک در خود سازماندهی صرفا نه پرولتاریا

 کاربرد دوره آن براي و گرفت پاریس کمون از مارکس که هاییدرس. بود قدرت

 بنديصف   شده بود. به عبارت دیگر، تبدیل مرکزي مساله به اکنون نداشت، چندانی

 ترکیب تعیین در جدید دوره این در قدرت تسخیر براي انقالبی استراتژي حول

 .گرددمی اساسی کارگري جنبش

 طور به "پرولتاریا توسط سیاسی قدرت تسخیر" با مقابله در دوم المللبین احزاب   

فته مر در دستور روز قرار گرا این که حالی در کنند،می همکاري بورژوازي با فعال

ها دهد( که کمونیستطور که مانیفست توضیح میبود. دقیقا به این دلیل )همان

، باید اکنون براي انجام "اي که از کل پرولتاریا متمایزشان کند، ندارندمنافع ویژه"
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مجزا در مقابل سایر احزاب "وظایف استراتژیک این دوره جدید دست به ایجاد احزاب 

 بزنند. "کارگري

 او 2021 سال تا حداقل. نکرد فرموله را گیريجهت این بالفاصله لبته،ا لنین،   

 کرد،می تلقی واحد حزب یک علنی جناح دو مثابه به را هامنشویک و هابلشویک

 همین به. اروپایی دموکراتیک سوسیال احزاب راست جناح و چپ جناح شبیه چیزي

به  2096ها )که در سال ش براي وحدت مجدد با منشویکتال او نزد که است دلیل

 طور موقت تحقق یافت( یک تاکتیک ساده زیرکانه نبود. 

 دوم المللبین عمده احزاب رهبري خیانت از پس بالفاصله لنین که شودمی گفته   

 از قبل تا اما،. کرد اعالم را جدید المللبین یک تشکیل ضرورت 2024 اوت در

هاي بلشویک"علیه  "تزهاي آوریل"آن که در  2028ها در آوریل شویکبل کنفرانس

به تصویب اکثریت رسید، و تا قبل از طرح پیشنهاد تعویض نام حزب از  "قدیمی

توانست یک راي کسب کند، راي سوسیال دموکراتیک به کمونیست، نظر او فقط می

 خودش! 

یا انقالبی در اروپا مساله کسب قدرت توسط پرولتار بعدي مبارزات و روسیه انقالب   

بندي جنبش کارگري و اشکال سازمانی را به طور ملموسی مطرح کرد و استخوان

 طبقه کارگر را به طور عمیقی تغییر داد.

 تجربه کردن تئوریزه هابلشویک که هنگامی دوره این در که شودمی فراموش اغلب   

تسخیر  بعدها مفهوم لنینی سازماندهی طبقه کارگر براي چهآن کنند،می آغاز را خود

قدرت نامیده شد، شامل دو عنصر مرتبط است: حزب و شوراهاي کارگري. تحت نام 

الملل الملل دوم و بنیاد بینقدرت شوراهاي کارگري است که انشعاب در احزاب بین

هاي مارکس از ، لنین درس"دولت و انقالب"گیرد. در جدید کمونیستی صورت می
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 در اما،. کندمی احیا را –ل دوم گسسته بود الملاي که در بینرشته -کمون پاریس

 .رودمی ترپیش بسیار واقع،

 حزب ایجاد و "خود براي" طبقه یک مثابه به پرولتاریا شدن متشکل مارکس، نزد   

به  طبقه و حزب مفهوم. شدندمی تلقی تاریخی واحد روند یک سوي دو کارگر، طبقه

ی آلمان مثال واضح این دیدگاه است: صورتی درهم ادغام شده بود. سوسیال دموکراس

 اي و سندیکائی وابسته به آن( نماینده پرولتاریاست. حزب )همراه با جنبش توده

ها بر ضرورت تمایز میان حزب و دیدیم که چگونه لنین در جدل علیه منشویک"

دهد. جنبه دیگر طبقه تاکید داشت. اما، این فقط یک جنبه از تئوري او را نشان می

این بود که لنین محل اتحاد سیاسی پرولتاریا و متشکل شدن آن به مثابه یک آن 

دانست و نه حزب. هنگامی که به لنینیسم اغلب به طبقه را شوراهاي کارگري می

گیرند، عنوان ایده نظام تک حزبی به نمایندگی سیاسی از طرف پرولتاریا ایراد می

 که  ده بود که برش کرد. خواهیم دیدکنند که لنین در واقع از همین ایفراموش می

 ".نبود روشن( بعدها حتی و) زمان آن در هابلشویک از بسیاري براي حتی مطلب این

  
 قدرت شوراها

 نوشته) شوراها نقش باره در( 2020 مارس) کمونیستی المللبین اول کنگره تزهاي   

الوده و اساس جوهر حکومت شورایی این است که تنها ش"کنند: یم اعالم( لنین

اي آن طبقاتی که هاي تودههمیشگی قدرت دولتی، تمام دستگاه دولتی را سازمان

دهند ... اند، یعنی کارگران و نیمه پرولترها تشکیل میداري بودهتحت ستم سرمایه

تواند از همپاشی فوري و انهدام کامل دستگاه کهنه فقط سازماندهی شورایی دولت می

داري حتی در کراتیک و قضایی که تحت نظام سرمایهبورژوایی قدرت بورو
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شود را واقعا عملی سازد ... در این راستا، ها حفظ شده و میترین جمهوريدموکراتیک

 (21. )"اندساز را برداشتهکمون پاریس اولین گام و نظام شورایی دومین گام دوران

رامشی نیز به همین جنبش کارگري اروپائی نظیر روزا لوگزامبورگ و گ رهبران   

نتیجه رسیدند. مساله به طور مشخص بر سر شناسایی شوراهاي کارگري به مثابه 

 دوم المللبین ارکان قدرت پرولتري بود. حتی جریاناتی که تمایلی به برش از

زماندهی بودند. مثال: سا جدید اشکال این "آوردن حساب به" آماده نداشتند،

 او اما کرد،می تلقی مهمی بسیار پدیده را سربازان و کارگران شوراهاي کائوتسکی"

-می تشریح طبقه از هاییسازمان  منزله به و دانستمی محدود سخت را عملکردشان

 به اما اند،مناسب کار محل در کارگران هايتوده دائمی بسیج براي چه اگر که کرد

 (20. )"ر نیستندکیفیت الزم براي دگرگونی به نهادهاي دولتی برخوردا از وجه هیچ

 جریان یک عنوان به گاهی که بائر اتو مثل اتریش، دموکراسی سوسیال نمایندگان   

 سوسیال و لنینیسم بین را سومی راه شوند،می معرفی( اتریشی مارکسیسم) خاص

رفتند. نزد اینان، شوراها به مثابه گ پیش در کائوتسکی هايایده از دفاع در دموکراسی

شدند، در صورتی معرفی می "دموکراسی اقتصادي"و یا  "اجتماعی دموکراسی"ابزار 

که قدرت سیاسی همواره در پارلمان جاي داشت. این گونه جریانات حتی به رغم 

هاي مستقل الملل دوم و حتی گاهی به رغم ایجاد سازمانانتقاد از گرایش راست بین

ه کماکان به استراتژي اي نوین نرفتند. چرا کهرگز به سوي احزاب از لحاظ ریشه

 کسب قدرت از طریق پارلمان وفادار بودند. 

 نکات در که کردند رشد نیز "گراچپ" جریاناتی کمونیستی نوپاي جنبش در اما   

 و پارلمانی انتخابات دارشیوه تحریم: داشتند اختالف لنینیستی سیاست با مهمی

ها شوراهاي خی از این گرایش. بر"تهاجم همه جانبه"هاي کارگري و تاکتیک اتحادیه

کارگري را نه تنها به مثابه اشکال اساسی سازمانی براي کسب قدرت بلکه نیز به 
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هاي سنتی طبقه کارگر کردند که تشکلعنوان تنها شکل سازماندهی طبقه تلقی می

از قبیل حزب و سندیکا را زیر سئوال برده و مبارزه سیاسی و اقتصادي را در خود 

هاي کردند که دقیقا به این دلیل که شوراها ارگاناند. اینان توجه نمیادغام کرده

 توانندنمی عظیم هايبسیج هايدوره در جز داريسرمایه  اند، تحت نظامکسب قدرت

ارسیدن دوره برخاست فر تا الاقل که کردندنمی توجه نیز و. باشند داشته وجود واقعا

کنند. هرچند که جود احزاب و سندیکاها را نفیتوانند ضرورت وانقالبی، شوراها نمی

هاي مبارزه طبقاتی را درهم بریزند و در نتیجه جایگاه این گونه تشکیالت تمام داده

 سنتی را تغییر دهند. 

 جبهه واحد

-به دنبال انقالب روسیه و انفجارات انقالبی در چندین کشور اروپائی، تصویري ساده

-ه کارگر رشد کرد: از یک طرف، شوراها به مثابه ارگانگرایانه از اشکال سازمانی طبق

هاي قدرت پرولتاریا، و از طرف دیگر، تجدید سازمان کامل جنبش کارگري به رهبري 

احزاب کمونیستی که بر روي الشه سوسیال دموکراسی ساخته خواهند شد و در 

 اي طبقه قرار خواهند داشت.هاي تودهارتباط ارگانیک با سازمان

 به. بود نشده گذاشته کنار آلمان دموکراسی سوسیال کهنه الگوي لحاظ یک از   

 الگوي تواندمی که کردمی تصور خود پیدایش بدو در کمونیستی المللبین" عالوه،

هاي سیاسی و هم نیسازما هم گردآوري یعنی،. کند تکرار را اول المللبین در مارکس

تواند یک رهبري واحد کرد که میور میهاي سندیکائی. و بدین ترتیب، تصسازمان

-(. از این رو بود که کنگره دوم بین19) "انقالبی براي جنبش کارگري را تضمین کند

 زد.  "شوراي موقت سندیکاهاي سرخ"الملل سوم دست به ایجاد 

الوقوع انقالب در اروپا و نیز بر تصویر خاصی از یبقر پیروزي ایده بر اندازچشم این   

الملل به سرعت این سازمان جنبش کارگري متکی بود. مباحثات درون بینتجدید 
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انداز نادرست را تصحیح کرد. در این دوره بود که سیاست جبهه واحد در چشم

 الملل کمونیستی تصویب شد. سومین کنگره بین

ر ساده قبلی را زیر سئوال می برد. البته، نه به این معنی تصوی سیاست این واقع، در   

که ضرورت تشکیل احزاب مستقل کمونیستی نفی شود و یا جایگاه و نقش شوراهاي 

کارگري مورد تردید قرار گیرد. اما، سیاست جبهه واحد دال بر وجود احزاب متعدد 

هاي کارگري و این واقعیت است که احزاب رفرمیست حتی علیرغم رهبري

شوند. به عبارت محسوب می در طبقه کارگر ریشه دارند و از تجلیات آن "بورژوائی"

ها تنها حزب پرولتاریا نیستند، بلکه حزب انقالبی این طبقه را دیگر، کمونیست

دهند و این امر را نیز باید به اثبات برسانند و باید در عمل و به واسطه تشکیل می

 ها را به خود جلب کنند. هاي مناسب تودهتاکتیک

نظام تک حزبی را فرموله  "تئوري"ی که آور نیست که رهبري استالینیستتعجب"

کرد، هرگز نتوانست یک سیاست صحیح جبهه واحد را اتخاذ کند. این امر مستلزم به 

رسمیت شناختن سایر احزاب کارگري است. اتخاذ سیاست جبهه واحد بدین معنی 

تواند به صورت اتحاد در چارچوب یک است که تالش براي اتحاد سیاسی طبقه نمی

طور که شوراها نیز همین مطلب را نشان دادند، هرچند د تحقق یابد )همانحزب واح

 در سطحی متفاوت(.

 حزب انقالب، تدارک دوره در اگر": نویسدمی باره این در 2011 در تروتسکی  

وف کارگران شده بود و صف میان از احزاب سایر کامل حذف به موفق کمونیست

سی و تشکیالتی تحت برنامه خود گرد آورده اکثریت عظیم کارگران را از لحاظ سیا

کند که تجربه . اما او بالفاصله اضافه می"بودبود، دیگر هیچ نیازي به شوراها نمی

 کند.تاریخی عکس این را ثابت می
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طور که همان"نوسد: یم تروتسکی شوراها، و واحد جبهه مساله ارتباط باره در   

-مبارزه اقتصادي هستند، شوراها شکل عالیسندیکاها شکل ابتدائی جبهه واحد در 

-تري از جبهه واحدند که در دوران مبارزه پرولتاریا براي تسخیر قدرت مطرح می

 (12. )"شوند

 سندیکاهاي" ایجاد پس واحدند، جبهه از اياولیه شکل کارگري هاياتحادیه اگر   

بود. خود ، به طور ارگانیک وابسته به احزاب کمونیست، سیاست درستی ن"سرخ

هاي دهد. انشعابات درون اتحادیهکمینترن نیز در عمل این سیاست را تغییر می

هاي ها و مانورهاي بوروکراتناپذیر سیاستکارگري همواره به عنوان نتیجه اجتناب

شوند و مبارزه براي وحدت سندیکایی، همراه با پذیرش رفرمیست معرفی می

میت شناختن حقوق جریانات مختلف درون دموکراسی درون جنبش کارگري و به رس

 گردد.ها تبدیل میآن، به یکی از محورهاي مهم فعالیت کمونیست

-سازمان که است نظر این بردن سئوال زیر معناي به واحد جبهه سیاست بنابراین،   

اند و در نتیجه، تعدد جریانات این طبقه وحدت محل کارگر طبقه ايتوده هاي

ها باید پذیرفته شود. از این سیاست نتایج دیگري هم ناشی زمانمختلف درون این سا

توانند به صورت سانترالیسم دموکراتیک عمل کنند، ها نمیشوند: این سازمانمی

کند و از آنجا که براي برخالف حزب که مبارزین را حول یک برنامه واحد متشکل می

وح متقاوت آگاهی درون سازماندهی کل طبقه علیرغم تمام اختالفات موجود و سط

پذیرتري از تمرکز سازمانی را اتخاذ کنند: کنند، پس باید اشکال انعطافآن تالش می

 مثال، شکل فدراتیو که سنتی قدیمی در جنبش سندیکائی است.
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 وقفه استالینیستی

نخواهد بود که تصور شود ایده لنینی حزب و در سطح  اشتباه این از بیش چیز هیچ   

تري، اشکال سازمانی براي کسب قدرت توسط پرولتاریا، به یک باره و به تنهائی وسیع

دار در یک نوشته ارائه شد. ایده لنینی توسط لنین شکل گرفت و به شکلی شیوه

تواند در گیرد میحزب که مثل سایر جوانب استراتژي انقالبی قدم به قدم شکل می

ش کرد که وجود این تناقضات نفی شود، برخی موارد متناقض به نظر برسد. نباید تال

-ها فائق آمد. مثال، تضاد میان سانترالیسم و دموکراسی درون حزب، تنشباید بر آن

ناپذیر میان نقش شوراها و حزب، روابط همواره ظریف بین حزب که به هاي اجتناب

ات اي کارگران. این تناقضهاي طبقه متمایز است، و بسیج تودهوضوح از سایر بخش

-داري ناشی میدر نهایت از خود شرایط مبارزه پرولتاریا در چارچوب نظام سرمایه

 شوند.

 برخی بگذریم،. کنندمی پیدا لنینیسم در را استالینی استبداد ریشه که کسانی از   

 که دانندمی  کننده گرایشیو تقویت حزبی "اتوریته" ایده حامل الاقل را لنین اما

 از مدل آن با را لنینیسم اگر. است حزب توسط طبقه آوردن در سلطه تحت خواهان

 یکسان بود، شده تحمیل تزاري استبداد علیه مبارزه شرایط خاطر به که سازماندهی

شی فرامو به با تنها گیرينتیجه این اما. رسید نیز نتایجی چنین به توانمی بگیریم،

که مدل را به محض این شود: خود لنین، اینسپردن یک واقعیت تاریخی میسر می

 شرایط اجازه داد، زیر سئوال برد.

لنین، به رغم شرایط حساس انقالب جوان روسیه، هرگز مخترع تئوري نظام تک "

هاي درونی در حزب ها و جناح( به طور مثال، ممنوع کردن گرایش11حزبی نبود. )

ه ارزیابی کرد( توان اشتبا)که امروزه پس از تجربه عملی می 2012بلشویک در سال 

-شد. همتوسط لنین به صراحت به مثابه یک اقدام غیرمعمول و موقتی معرفی می
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 "بوروکراتیک"توان گفت که تحت رهبري زینوویف که نظري کم و بیش چنین، می

اي به الملل کمونیستی شکل سانترالیستی بیش از حد آمرانهدر باره حزب داشت، بین

 سایر رهبران از که لیبکنشت و لوگزامبورگ روزا رگم از پس ویژه به –خود گرفت 

 قابل وزنه هابلشویک تجربه و اتوریته مقابل در بتوانند که کمینترن عضو احزاب

 .بود نمانده باقی کسی دیگر دهند، قرار را ايمالحظه

انداز که مبارزات الملل سوم بر اساس این چشمبین ،2012 تا 2020 هايسال در   

توانند در کوتاه مدت به تسخیر قدرت در چندین کشور منتهی شوند، با انقالبی می

الملل، براي آماده کردن احزاب مهم سرعتی شتابزده تشکیل شد. رهبري بین

کمونیست در بسیاري از کشورها، اغلب روش مداخله مستقیم و گاه خشن را به روش 

ود کسانی بود که در باره داد. لنین از معدهاي الزم ترجیح میایجاد تدریجی رهبري

کرد. او برعلیه روشی که خواهان کمینترن احساس نگرانی می "روسی کردن"این 

تحمیل الگوهاي سازماندهی مستقیما ناشی از تجارب روسیه بر احزاب کمونیست 

توان این گونه توضیحات را داد. میکشورهاي دیگر با سننی متفاوت بود، اخطار می

المللی با آن مواجه ها در سطح ملی و بینالتی که بلشویکبراي نشان دادن مشک

ناپذیر بودند و با آنچه پس از پیروزي ها همه اجتناب( اما، این11بودند، ادامه دهیم. )

استالینیزم به وقوع پیوست، شباهتی ندارند. استالین، براي حفظ و تحمیل سلطه خود 

کرد. یعنی حزب بلشویک و نابود می باید آنچه را که قبال ساخته شده بود،نخست می

 الملل کمونیستی را.بین

 براي پرولتاریا دهیسازمان لنینی مفهوم مقابل در دیگري "تئوري" نیز گاهی   

دنی. نش یافت "تئوري" یک. لوگزامبورگ روزا تئوري: شودمی داده قرار قدرت تسخیر

لمان در مقایسه با لنین زیراکه روزا اگرچه در طی فعالیتش در سوسیال دموکراسی آ

الملل دوم نشان می داد، اما راه تري نسبت به جریان انحطاط بینحساسیت بیش
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دید و نه مبارزه براي ایجاد سازمان ها میمقابله با آن را در اتکا به خودانگیختگی توده

طراز نوین طبقه کارگر. نقطه ضعف روزا نیز دقیقا در همین نکته بود که او یک 

سازماندهی پرولتري ارائه نداد. این تصادفی نبود که هنگامی که او در برخورد تئوري 

به مسائل اساسی )از قبیل نقش شوراها، برنامه انقالب سوسیالیستی، و غیره( به 

هاي حزب کمونیست ها نزدیک شد، تالش خود را وقف ایجاد اولین هستهبلشویک

ل سیاسی مربوطه با رهبران بلشویک آتی آلمان کرد، بدون آنکه در مورد تمام مسائ

 موافق باشد. 

 علیه مبارزه براي ایدئولوژیک پوششی مثابه به لنینیسم علیه مبارزه از که مطلب این  

ی خود معرف با استالینیسم. نیست ايتازه امر شود، استفاده انقالبی اندازچشم هرگونه

هنوز هر روز اثرات مخرب  به مثابه تداوم لنینیسم، با تحریف تاریخی بی نظیري که

کنیم. خدمت بزرگی براي بورژوازي و سوسیال دموکراسی جدیدي از آن را کشف می

را انجام داده است. اما باید بپذیریم که براي بسیاري از جریانات انقالبی نیز مراجعه به 

کند. دقیقا به دلیل زنندگی استالینیسم، تجربه لنینیسم ایجاد اشکال کرده و می

طاط اتحاد جماهیر شوروي و عملکرد احزاب استالینیستی، این گونه مباحثات نه انح

نامیم، نه براي ارضا اند. اگر ما خود را لنینیست میناپذیر که قابل توجیهتنها اجتناب

خود با یک برچسب و نه براي تکرار مجدد عملکرد حزب بلشویک در این یا آن دوره 

هاي توانیم مسائل بسیاري را از بحثهنوز میخاص است، بلکه به این دلیل که 

فراگیریم. و به این دلیل که  2019مربوطه در حزب بلشویک و احزاب کمونیست دهه 

لنینیسم را به مثابه یک تالش مهم )بر اساس تجربه انقالب روسیه و تجربیات بعدي 

رت توسط انقالب آلماان( در مسیر تدوین تدریجی عناصر بنیادي استراتژي تسخیر قد

 دانیم. پرولتاریا و اشکال سازماندهی ضروري براي تحقق این هدف می
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 چند و تروتسکی. کرد قطع خشن طرزي به را تکاملی جریان این استالین پیروزي   

شند: تجزیه و تحلیل بخ عمق و دهند ادامه را جریان همین تا کردند تالش دیگر تن

حفظ و غناي دستاوردهاي چهارکنگره داري )فاشیسم(، اشکال جدید سلطه سرمایه

الملل کمونیستی در دوره مبارزه علیه فاشیسم، تجربه انقالب اسپانیا، جبهه اول بین

خلقی در فرانسه، تجزیه و تحلیل انحطاط دولت کارگري در شوروي، مسائل مطروحه 

س داري به سوسیالیسم، و غیره. در آن زمان، صداي آنها انعکادر انتقال از سرمایه

 چندانی نیافت.

 که افرادي یا جریانات از برخی که هنگامی است انگیزشگفت قدري همیشه اما،   

 کنندمی تصور دارند را انقالبی اندازيچشم تدوین ادعاي اخیر هايسال این در تازه

-، در صورتی که در واقع کاري جز تکرار نغمهاندگشته نائل جدیدي کشفیات به که

ند. البته، باید در باره همه این نکات در پرتو تجارب گذشته و کنهاي قدیمی نمی

اخیر همواره به طور جدي به بحث پرداخت. اما، این ما را از گفتن اینکه این موسیقی 

 "جریانات چپ کمونیسم اروپائی"دارد. به طور مثال، ایم، باز نمیرا قبال هم شنیده

ها با یکسان گرفتن ساخت )آن "نوین"کنند که باید احزابی از طراز ادعا می

کنند(. سانترالیزم دموکراتیک با سانترالیزم بوروکراتیک استالینی، اولی را نیز رد می

ها اما به کنار هم گذاشتن سیستم پارلمانی و شوراهاي کارگري آن "نوین"استراتژي 

ها درک شود. آندر یک جریان تدریجی و درازمدت دگرگونی اجتماعی خالصه می

اند. یعنی، نکرده "مارکسیسم اتریشی"کنند که کاري جز ارائه دوباره مواضع مین

اي مثل اعتقاد به این که راه بلشویک اگر چه ممکن است براي کشور عقب افتاده

فایده است. در داري بیروسیه مناسب بوده باشد، اما، براي کشورهاي پیشرفته سرمایه

-آمد، اما نه در مورد آن عناصر کلیدي یک چشم توان کوتاهمورد کلمات و عبارات می

 دانیم.انداز انقالبی. به همین خاطر است که ما خود را لنینیست می
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 برگرفته شده است. 4این مقاله از مجله سوسیالیسم وانقالب شماره 

 شماره) کمونیست کریتیک نشریه در  اي به زبان فرانسوي تحت همین عنواناز مقاله "آزاد"اي این نوشته بر اساس ترجمه

 براي توانستمی اصلی متن هايبحث جزئیات از برخی که آنجا از. است شده تهیه آرتوس آنتوان قلم به( 1094 ژانویه ،21

، تغییري صورت نگرفته است. با این وجود، اما مقاله، اصلی ایده در. یافت ضرورت آن تلخیص باشد، ناروشن ایرانی خواننده

 هاي مقاله به عهده مترجم است. زیرا امکان دارد به خاطر تلخیص تغییراتی نیز صورت گرفته باشد.بحثمسئولیت نهایی 
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، رجوع 1093درباره مارکس،  "به مقاله دانیل بن سعید در شماره ویژه کریتیک کمونیست     -22

 شود.

 در لنینیسم" و بروئه پیر نوشته"بلشویک حزب تاریخ"براي مثال به کتاب زیر رجوع شود:     -23

 .فرانک پیر نوشته "کمونیستی المللبین تاریخ" ،لیبمن، مارسل نوشته "لنین دوران
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 خود سازماندهى طبقاتى 

 و

 حزب پیشاهنگ

 ارنست مندل

 ح. ریاحی

ترین مسائل  ها و حزب پیشاهنگ یکى از پیچیده رابطه بین خودسازماندهى توده

اى منظم برخورد نشده است. این مشکل  مسأله هرگز به گونهمارکسیسم است، به این 

توان گفت  گذاران سوسیالیسم علمى نیز صادق است. هرچند می در مورد برخورد پایه

تا حد کمترى به این   طور هم مارکس هاى زیادى و همین در مقاالت و نامه  انگلس

 (2اند.) مسأله پرداخته

اند، نگاه کنیم، به عنوان مثال  ن مسأله پرداختهترین آثارى که با ای اگر به برجسته

اثر روزا  "مسائل تشکیالتى سوسیال دمکراسى روسیه"لنین،  "چه باید کرد"به

ها،  هاى کائوتسکى علیه برنشتاین، لوکزامبورگ و بلشویک لوکزامبورگ، نوشته

گاه اثر اتوبوئر ن "حزب غیرقانونى"اثر لنین و "کمونیسم جناح چپ: بیمارى کودکى"

ها همه ماهیتّى جدلى دارند. هدف این آثار بررسى منظم کنیم، در مى یابیم که این

 "لنین"و  "در تاریخ و آگاهى طبقاتى"این مسأله نیست. آثار نخستین جورج لوکاچ 
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ها به مثابه بررسى منظم مساله نگریست. توان به آناند که نمى آنچنان مجرد و انتراعى

ى خود در آغاز دهه بیست به این مسأله برخورد مى کند، امّا ها گرامشى هم در نوشته

نوشته، اساساً شامل مقاالت غیرمرتبطى است که   همه آنچه را که در این خصوص

 (1براى روزنامه نوشته است.)

کند. هاى کالسیک این تصویر تغییر مى اى از مارکسیست با نگاهى به آثار کامل پاره

از ربع قرن پیرامون این مسأله مرکزى عمل و   تى بیشلنین و روزا لوگزامبورگ مد

هاى آنان در این باره دال بر پختگى نظرات  نظریه مارکسیستى پرداختند: نوشته

توانیم نظریه ها مى این نوشته  ها تجربه غنى شده است. بر اساسآنهاست که طى سال

ها با چنین اقدامى بر ریزى کنیم، البته این به معناى آن نیست که آن کاملى را پایه

 جزئی توافق داشته باشند.  سر مسایل

ترى  المللى غنى تر عمر کرد، از تجربه بینتروتسکى که از لنین و لوگزامبورگ بیش

در برخورد با مساله طبقه، حزب، خودسازماندهى و تشکیالت پیشاهنگ بهره برد. او 

ها را مطالعه کند. او ب آنکارگرى ده کشور آشنا بود و توانست تجر  شخصاً با جنبش

ها را تجزیه هاى مبارزه علیه آن هاى جدید فاشیسم، استالینیسم و شیوه توانست پدیده

و تحلیل کند. با این حال و شاید هم دقیقاً به دلیل همین غناى تجربه، برخورد او از 

 تر بود.لنین و لوکزامبورگ بسیار ناهمگون

طبقه، خودسازماندهى و پیشاهنگ، دست کم موضع تروتسکى در بارة مسأله حزب، 

ها بدون شک،  گیرىتوان گفت در همه این موضعپنج بار تغییر کرد، هر چند می

مشترکى وجود داشت. در عین حال که در مورد نظرات لنین و  "خط سرخ"

و ارزیابى   توان به وجود آورد، در رابطه با تروتسکى تالشلوگزامبورگ برابر نهادى می

یستى معطوف به این باشد که نظرات او در بارة این مسأله چگونه تکوین یافته با مى

 است.
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 خطرات یک حزب پیشاهنگ در نبود خود سازماندهى طبقاتى

دانیم، تروتسکى از لنین، مارتف و پلخانف در مبارزه علیه طور که همه میهمان

 را تروتسکى هاى نوشته ینلن. کرد پشتیبانى کامالً اوّل  ایسکراى در "ها اکونومیست"

 که بود لنین هاى کوشش اثر در. کرد یاد "نویسنده" عنوان به او از و نهاد ارج

 این، بر افزون. پیوست ایسکرا به  ریریهتح هیأت عضو ترینجوان مثابه به تروتسکى

 بر ،2092 سال در سیبرى در خود تبعید دوران در لنین، از قبل سالیک تروتسکى

 طبقه واسطه بى و محلى پراکنده، تجارب تعمیم جهت متمرکز حزبى ایجاد ضرورت

( 1.)ورزید تأکید طبقاتى سیاسى آگاهى به بخشیدن شکل به کمک منظور به و کارگر

ین هدف سیاسى و نه برداشتى تشکیالتى بود که عنصر اساسى سانترالیسم لنین هم

از دست داد.  2026تا  2091هاى بود. این بینشى بود که تروتسکى متأسفانه بین سال

ها( در حزب ها( و اقلیت)منشویکتروتسکى در اوّلین انشغاب بین اکثریت )بلشویک

 (4ها جانبدارى کرد.)دوم از منشویک در کنگرة کار سوسیال دموکرات روسیه

 منتشر 2094سال در  "ما سیاسى وظائف"جدل او با لنین در رساله او تحت عنوان

 حزب رشد پرتو در که بارزى و گویانه پیش اهمیت خاطر به هرسال این از بخشى: شد

 زیر قرار به  بخش این. یافت شهرت کرد، کسب شوروى اتحاد تاریخ و کمونیست

شود که رهبرى ها به وضعیتى منتهى می مشى درونى حزب، این شیوه خط در":است

میته شود و سر انجام یک دیکتاتور خود را جایگزین کحزب جایگزین حزب می

( مخالفان سیاسى بى شمار لنین و مورخین زیادى سیر رویدادها 5)"کند.مرکزى مى

در اتحاد شوروى را تاییدى بر درستى نظرات اولیه تروتسکى و نادرستى نظرات لنین 

تغییر داد و  2028از سال  شود تروتسکى موضع خود را پس( گفته می6دانستند.)

( حقیقت تاحدودى متفاوت است: هم تروتسکى 8)نظرات قبلى خود را اشتباه دانست. 
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را از  "چه باید کرد"هاى لنین در  گیرىجا که موضعو هم روزا لوگزامبورگ در آن

آن خارج کردند و به آن ماهیت و اعتبارى عام بخشیدند نسبت   متن تاریخى مشخص

وظائف فورى ( قصد لنین از نوشتن این اثر برخورد با 1به او عادالنه برخورد نکردند.)

اى وسیع و مستقل طبقه  سیاسى توده  یک حزب غیرقانونى و کمک به ایجاد جنبش

کارگر بود. هدف او این نبود که در رابطه با حزب و طبقه تئورى عامى ارائه دهد، و 

بایستى تابع حزب باشد. در همین نوشته لنین مطمئناً نظر او این نبود که طبقه مى

 کند، نوشت:  ست از قلم لوگزامبورگ یا تروتسکى نیز تراوشجمالت زیر را که میتوان

اى تنها در رابطه با یک طبقه انقالبى واقعى که  سازمان انقالبیون حرفه"

اصل "مى پذیرد که  هرکس .کند کند، معنى پیدا مىخودانگیخته مبارزه را شروع مى

ت عینیت کامل شرط زیر را در بردارد: در درجه نخس  دو پیش"جانبه دمکراتیک همه

و در درجه دوم انتخاب همه کارمندان حزبى. ما سازمان حزب سوسیالیست آلمان را 

هاى آن  هاى درون حزب منجمله کنگره کنیم زیرا همه فعالیتدموکراتیک توصیف می

تر  موضوع را حتى واضح 2095از تجربه انقالب فوریه سال   . لنین پس"علنى است

 بندى کرد:چنین فرمول

دورة قبل از انقالب و اولین دو سال و نیم دورة انقالب را در نظر بگیرید کل "

( حزب سوسیال دموکرات را در سراسر این دوره با احزاب دیگر در رابطه 2095 -2098)

با وحدت، تشکیالت و تداوم خط مشى مقایسه کنید، قبول خواهید کرد که در این 

برترى دارد.  -یال رولوسیونرها و غیرهها، سوس مورد حزب ما بى تردید بر همه کادت

ها آن را رسماً  اى را تدوین کرد که همه سوسیال دموکرات حزب قبل از انقالب برنامه

تا  2091که در آن تغییر داده شد، انشعابى در پى نداشت. از سال پذیرفتند و زمانی

فوف خود، رغم تفرقه در صحزب سوسیال دموکرات، على 2096تا  2095رسماً از  2098

ترین اطالعات مربوط به وضعیت درون حزبى را در اختیار عموم قرار داد. کامل



حزب از نظر لنینساله م  

 75 

اطالعات مربوط به دومین کنگرة عمومى، سوم بلشویکى، کنگره عمومى چهارم و 

رغم انشعاب، زودتر از هر حزب دیگرى کنگرة استکهلم حزب سوسیال دموکرات، على

-ند و تشکیالتى با ساختار دموکراتیک ایدهک توانست از فرصت موقت آزادى استفاده

آل به وجود آورد که در کنگرة از سیستم انتخابى و نمایندگى بر طبق تعداد اعضاء 

 (0.)"بردمتشکل بهره مى

ها به  کند: شوراى نمایندگان کارگران یا حزببه نظرم رفیق رادین اشتباه مى ..."

 هم: باشد این باید تردید بى تصمیم است، غلط شیوه این به مسأله طرح  گمانم

 ...حزب هم و کارگران نمایندگان شوراى

ها را  به نظرم که شوراى نمایندگان کارگران به مثابه تشکیالتى که همه حرفه

اى و  کند نمایندگان همه کارگران صنعتى، حرفه  بایست تالشکند، مىنمایندگى مى

توانند ه کسانى که مایلند و میادارى، خدمتگزاران، کارگران کشاورزى و غیره و هم

که دست کم، مشترکاً براى زندگى بهتر همه زحمتکشان مبارزه کنند و از همه کسانی

 (29از حد ابتدایى صداقت سیاسى برخوردارند، همه به جز صد سیاه را در بر گیرد.)

تروتسکى   اگر چه لنین و تروتسکى در جریانات متفاوتى فعال بودند، لنین به نقش

نهاد. لنین پیرامون جریانات درون سوسیال دموکراسى شوراى پتروگراد ارج مى در

 نوشت: 2095از انقالب   شوروى کمى پس

ها و کلیه اپوزیسیون  ما همه بر سر سانترالیسم دموکراتیک، تضمین حقوق اقلیت"

صادق، خودمختارى هر سازمان حزبى، به رسمیت شناختن انتخابى بودن کارمندان 

ها توافق داشتیم. با رعایت این ها به حزب و احضار شدن آنپاسخگو بودن آنحزبى و 

ها را تضمین علیه انشعاب، و اصول تشکیالتى را در عمل و اجراء صادقانه و پیگیر آن

بایست در انسجام کامل با وحدت اکید تواند و مىکه مبارزة ایدئولوژیک حزبى میاین

 (21دانستیم.)یمات کنگرة وحدت باشد، میتشکیالتى و تابعیت همگان از تصم
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 سانترالیسم عمل و تئورى که  کند، این ادعاها روشن مى گونه که این گفتارهمان

ریشه داشته است، ادعایى کامالً   بوروکراتیک استالین در مدل تشکیالتى لنین از پیش

منشویکى،  است و به هیچ وجه با سیر واقعى تحوالت خوانایى ندارد. بدیل  بى اساس

هاى ضرورى جهت  مشکالت غیرقانونى بودن، فعالیت طبقاتى ناپیوسته، تالش

گردآورى تجارب مبارزاتى پراکنده، مبارزه در راه خودمختارى سیاسى طبقه کارگر و 

( انشعاب سوسیال 21گرفت.) کم مىبعداً سرکردگى سیاسى آن را، کامالً دست

کننده بین ه بعد به مثابه اختالف تعیینچدموکراسى روسیه در کنگره دوم هسته آن

بورژوازى روسیه در انقالب آتى، ظاهر   ها بر سر مسأله نقشها و منشویک بلشویک

 (24شد، را در خود داشت.)

از این مواضع منشویکى هیچکدام نه لوگزامبورگ و نه تروتسکى دفاع نکردند. 

طبقه کارگر در انقالب تروتسکى در واقع با نظرات خود پیرامون استقالل سیاسى 

او  "انقالب مداوم"ها را گرفت. این نظرات در مفهوم  روسیه جانب جناح چپ بلشویک

کامالً تأیید شد. لنین احتماالً بدون اینکه  2028خالصه شده و توسط انقالب اکتبر

خوانده باشد، همان  2096تا  2094هاى تروتسکى پیرامون این مسأله را از سال نوشته

 (25خود بسط داد.) "تزهاى آوریل"در عمل در نظرات را

انقالبى فعالیت   را در همه فازهاى خیزش "سازىجانشین"اگر چه لنین هرنوع 

صادق نبود. این  "هاى قدیمى بلشویک"کرد، این امر در مورد اکثریت اى رد می توده

خصمانه ها چنین برخورد محتاطانه اما نه آشکارا دهندة آنست که چرا آنامر توضیح

نسبت به ایجاد شوراى پتروگراد داشتند و دیر به آن پیوستند و از آن پشتیبانى 

کردند. تروتسکى نخستین کسى بود که پذیرفت شوراها شکلى است که تاریخ براى 

خودسازماندهى طبقه کارگر و تمرین قدرت آتى او به وجود آورده است. آنچه لنین 

بیان کرد و آنچه بعدها به شیوه اجتماعى و به گونه کالسیک  "دولت و انقالب"در
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بسط داده شد، قبالً توسط تروتسکى   نظرى توسط گرامشى، کمینترن و کارل کورش

 (26بینى شده بود.) پیش "2096اندازهاى سال نتایج و چشم"در

انقالبی به حیات  توانند در دوران غیرها نمى( آن28اند) شوراها ارگان انقالب پرولترى

هاى هلندى، پانکوک و گورتر و حزب  امه دهند. این حقیقت توسط کمونیستخود اد

اى، و نه شوراها،  توده هاى کارگرى تأیید شده است. اتحادیه کارگران کمونیست آلمان

که طور هم زمانی یابند. همین  دارى رشد وگسترش توانند در دوران ثبات سرمایهمی

  وع نقصانى در خود فعالیتى طبقه کارگرکارگران قدرت دولتى را فتح کردند، هر ن

و  محدود کارگر طبقه مستقیم قدرت اعمال هاى ارگان مثابه به را شورا  نقش تواندمی

خود نوشداروى جهانى   حتى به پایان برساند. بنابراین شوراها در حرکت خودجوش

تنها توانند به مثابه ابزار خودسازماندهى و خودرهایى طبقه کارگر نیستند و می

اى و احزاب پیشگام  هاى کارگرى توده هاى سازمانى اتحادیه که با دیگر شکلزمانی

 موثر باشد. پیوند داشته باشند

 

 اى در نبود حزب پیشگام فعالیت توده  خطرات کاهش

دیالکتیکى متقابلى بین خودسازماندهى   هاى بقاى شوراها، کنش شرط این پیش

آورد. اندازه و و حزب پیشگام پایدار به وجود مى طبقاتى یک فرایند بسیار ناهموار

اى حزب پیشگام تحت تأثیر فراز و فرود رویدادها و شرایط است، اما  درجه نفوذ توده

تواند در برابر فشار شرایط ترى دارد و بهتر میتر است و تداوم عمل بیش حزب ثابت

ادن کادرها که ریشه ناسازگار مقاومت کند. از میان رفتن حزب پیشگام و از دست د

 تر خواهد کرد. اى را بعدها مشکل در طبقه کارگر دارند تجدید حیات فعالیت توده

در  این مسأله بود که تروتسکى در کنگره حزب کارگر سوسیال دمکرات روسیه

  هایى ( منشویک"طلبانانحالل"استکهلم به رسمیت نشناخت. کم بها دادن به خطر)
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-ادامه دهند، )بلوک 2095از شکست انقالب   یرزمینى را پسخواستند مبارزة زکه نمى

کارى او که  رغم اختالفات سیاسى اساسى، سازشها على شرمانه با منشویکبندى بى

کرد( بعضاً تحت ي بارزى جدا میمسأله تشکیالتى را از محتواى سیاسى آن به گونه

هاى  او محدودیت آلمانى یعنى تحت تاثیر کائوتسکى، هرچند"سانتریسم"تاثیر 

سیاسى کائوتسکى را از لنین بهتر فهمیده بود. ) همه این اشتباهات تروتسکى از سال 

اشتباهات بزرگى بود و بعدها اثرات وخیمى بر تکوین رویدادها در حزب  2024 تا 2091

 "هاى قدیمى بلشویک"کمونیست روسیه برجاى گذاشته زیرا این امر بى اعتمادى 

 قویت کردند(.نسبت به او را ت

از حد به   کارى تروتسکى در این دوره به معنى بها دادن بیش تأکید بر سازش

حل صحیح و ضرورى براى  خودى طبقه کارگر در کشف راهتوانایى فعالیت خودبه

حل به سوسیال دموکراسى است که اى تحمیل این راه مسأله قدرت دولتى و به گونه

( این تعمیم نامناسبى بود از آنچه 21ق نظر نداشت.)این مسأله اتفا  خود او در خصوص

واقعاً اتفاق افتاد و در آن زمان به وحدت مجدد  2096تا  2095تا حدودى در دورة 

و احتماالً حتى زودتر  2021ها منتهى شد. اما بى تردید از سال  ها و منشویک بلشویک

را غیرممکن  ها به لحاظ سیاسى به سمت راست، این امر از آن حرکت منشویک

ساخت. تنها بعد از آغاز انقالب فوریه بود که تروتسکى این مسأله را پذیرفت. مبارزة 

طلبان و به بیان دیگر اصرار لنین بر تداوم حزب سیاسى پیشاهنگ حتى علیه انحالل

در دورة حاکمیت ارتجاع، کامالً درست از کار در آمد و به رشد مجدد استقالل طبقه 

به ریاست امیلو   کمک کرد. کمیسیون نظارت بر مسأله روس 2021ال از س  کارگر پس

از سفرى به روسیه در سال   اندرولِد، یکى ازاعضاء هیأت اجرایى انترناسیونال دوم پس

ها  اى فرارویندة طبقه کارگر روسیه، بلشویک هاى تودهداد که در سازمان  گزارش 2024

( این واقعیت، نظر 20به عهده داشتند.)گر را  هدایت  تقریباً بدون استثناء نقش
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کند. ها گروهى سکتاریست مُنزوى بودند را رد مىکه بلشویکتروتسکى مبنى بر این

 (19کرد.)از این نظر دفاع می 2026تروتسکى تا سال 

  
 برابر نهاد قدرت شورایى و سازمان پیشاهنگ 1010 تا 1011

ظرات مشابهى پیرامون کى نفطه از انقالب فوریه، لنین و تروتس  بالفاصله پس

همه قدرت به "وظائف پرولتاریاى روسیه اتخاذ کردند، این نقطه نظرات در شعار 

-لنین تغییر نظر مهمى را نشان می "تزهاى آپریل"شد. خالصه مى "دست شوراها

( اما جالب توجه است 12روبرو شد،) "قدیمى هاى بلشویک"دهد که در آغاز با مخالفت 

هاى کارگر، به دیگر بیان، کادرهاى پرولتر، و کارگران پیشگام از جمله  که بلشویک

که عضو هیچ حزبى نبودند، از لنین پشتیبانى کردند. این امر به لنین کمک کرد آنان

زمان تروتسکى نظر خود را پیرامون حزب تا بر مقاومت رهبرى حزب فائق آید. هم

ها  کارگرانى که توسط بلشویک  او نقش اى منزوى تغییر داد. بلشویک به مفهوم فرقه

تغییر نظر  ( این11دیده بودند را در انقالب فوریه به رسمیت شناخت.)  آموزش

ها منجر  طلبانه نسبت به منشویک سازش  تروتسکى را منطقاً به کنار گذاشتن نگرش

ها پیرامون مسیر آیندة انقالب هم که اختالف استراتژیک بین آن  شد، به خصوص

براى تروتسکى و هم براى لنین مسأله مرگ و زندگى بود. این امرى جانبى نبود، آنچه 

رسید که  ( این امر متناقض به نظر مى11شکست انقالب بود.)در خطر بود پیروزى یا 

یعنى، کامنف، استالین، مولوتف بودند که نگرشى  "هاى قدیمى بلشویک"اکنون این 

آمد آن این بود که ائتالف بسیار ( پى14ها داشتند. ) کارانه نسبت به منشویک سازش

عنى مژرایونکا بوجود آمد اى تروتسکى ی ها و سازمان درون منطقه سریعى بین بلشویک

تشکیل شده بود و لوناچارسکى، ریازانف، یوفه و دیگر  2021)این سازمان در سال

برجسته بعدى در آن عضو بودند( نظر لنین نسبت به این ائتالف به قرار  هاى بلشویک
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تروتسکى دریافت که وحدت با "زیر بود و لنین این نظر را هرگز تغییر نداد: 

ممکن است، و از این زمان به بعد بلشویکى بهتر از تروتسکى وجود ها غیر  منشویک

 (15)"ندارد.

ناپذیر، رهبر اى خستگى شوراى پتروگراد، مبلغ توده  تروتسکى به مثابه رئیس

نظامى کمیته انقالبى شوروى که قیام اکتبر را سازمان داد. او با استفاده از ابزار 

، بدین ترتیب که پادگان پتروگراد را متقاعد سیاسى آن را به پیروزى رساند-تبلیغى 

هاى بورژوا و در نتیجه مسأله ساخت که دستورات خود را از شورا بگیرد و نه ژنرال

رابطه خود سازماندهى حزب پیشگام را در عمل قبل از اینکه بر آن در تئورى مسلط 

یافت. قیام نه  زمانى قیام و کنگره دوم شوروى تبلور حل در هم شود، حل کرد. این راه

قدرت شورایى،  توطئه بود و نه کودتاى یک اقلیت کوچک. تصمیم به تأسیس

تصمیم دموکراتیک و اکثریت کارگران و دهقانان  "حکومت کارگران و دهقانان"

 (16تهیدست روسیه بود.)

جلب اکثریت کارگران روسیه به جانبدارى از قدرت شورایى تنها ازطریق کار دائمى 

ها  گیر حزب بلشویکى در میان پرولتاریا ممکن شد. شواهد غیر بلشویک موثر و نفس

 (18کردند.)این امر را کامالً تأیید می

وحدت دیالکتیکى خودسازماندهى طبقاتى و حزب پیشاهنگ در اینجا به پختگى 

وضعیت فوق  "تاریخ انقالب شوروى"کالسیک خود دست یافت. تروتسکى در اثر خود

انگیز در روانشناسى  هاى سریع، شدید و هیجان دگرگونى" را چنین خالصه کرد:

رویدادهاى انقالبى را مستقیماً رقم   طبقات که قبل از انقالب شکل گرفته بود پویش

قوى مبنى   ها نه با نقشه حاضر و آماده بازسازى اجتماعى بلکه با احساس زد..... توده

هاى  زنند. فقط الیهنقالب دست مىتوانند تحمل کنند به ابر اینکه رژیم قدیم را نمی

کنندة یک طبقه برنامه سیاسى دارند و حتى همین برنامه نیز نیاز به آزمون  هدایت
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گونه  ها دارد. بدین ترتیب فرآیند سیاسى اساسى انقالب بدین رویدادها و تأیید توده

  روشکند و با طبقه به تدریج مسائل ناشى از بحران اجتماعى را درک می است که یک

  اى فعال جهت دهد. تنها بر اساس ها، آنها را به گونه پیوند نزدیک و بى وقفه با توده

احزاب و   توانیم نقشها می مطالعه روندهاى سیاسى موجود در میان خود توده

توان آن را نادیده گرفت درک کنیم. احزاب و رهبران عنصر مستقل رهبران، که نمى

گر، انرژى در این روند هستند. بدون سازمان هدایتولى در عین حال بسیار مهمى 

رود. اما با چون بخارى که در لوله پیستون قرار نگرفته باشند، به هدر میها هم توده

 (11) ".آورد نه پیستون و نه لوله بلکه بخاراست این وجود آنچه اشیاء را به حرکت در مى

و فعالیت حزب  وحدت دیالکتیک و غناى متقابل خودسازماندهى طبقاتى

سرخ   ریزى ارتشدر تکوین نظام شورایى جوان و پى 2028از سال   پیشاهنگ پس

و  2021هاى که در اتحاد شوروى نیز شایع است، سال هایى افسانه  آشکار بود. بر عکس

هاى اوج فعالیت مستقل طبقه کارگر روسیه بود.  نقطه 2028از سال   ، حتى بیش2020

( شاهد نه چندان مورد 10اى و ادبى مؤید این امرند.) روزنامهمنابع متعدد مستند، 

عالقه، الکساندرسولژنیستن است که نسبت به انقالب اکتبر برخوردى خصمانه دارد. او 

دهد که به نفع نگهبان زندان شورایى را مى  گزارش "الجزایر گوالک مجمع"در اثر خود

  محکوم به مرگ شده بود، دخالت انتقادکنندة با وجدانى که توسط دادگاه انقالبى

 مدرن هاى حکومت تاریخ در( 19.)کند مى حکم در تجدیدنظر به وادار را آن و کندمى

 کشورى در امروزه آیا کرد؟ جستجو اى توده دموکراسى از اى نمونه چنین توانمی کجا

 دارید؟ سراغ را چیزى چنین

را  "گر حزبهدایت  نقش"اى کالسیک مسأله  تروتسکى در گفتمان باال به شیوه

اى که  توده  گرى نیروى بالقوه عظیم جنبشهدایت  دهد. بدون چنین نقش توضیح مى

-گر همانهدایت  گیرد. اما این نقشتالشى قرار می  خصلتى شکننده دارد، در معرض
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-گونه که پلخانف در کنگرة دوم حزب کارگر سوسیال دمکرات روسیه توضیح می

بایستى به لحاظ سیاسى پیوسته براى آن مبارزه کرد و  ت، مىنیس "حق طبیعى"دهد،

  به شیوة دموکراتیک به آن دست یافت. اکثریت کارگران را باید متقاعد کرد و

 رهبرى  نقش  که است اکثریت این براى مبارزه در تنها. نمود جلب را شانرضایت

یرند و نه مصون از تغی قابل غیر نه حزب برنامه و مشى خط. کند مى پیدا تحقق حزب

شوند. حزب با کنند و با رویدادها تصحیح میخطا. آنها در بوته آزمون تغییر پیدا مى

 ها مالزمه دارد. خودفعالیتى توده

 

 سازى، تروتسکىجانشین" 1021و  1029هاى تاریک سال"

پذیرى عمل متقابل بین خودسازماندهى طبقاتى و رهبرى سیاسى به منظور تحقق 

کم پیشاهنگ فعال  بایستى طبقه کارگر خودفعال و دست اهنگ انقالبى، مىحزب پیش

طور که قبالً نیز اشاره شده است و پر قدرت طبقه کارگر وجود داشته باشد. همان

دارى ممکن نیست. تجربه انقالب  یابى دائمى به چنین چیزى تحت نظام سرمایه دست

ید آنست که این فعالیتى مداوم در روسیه و همه انقالبات سوسیالیستى متعاقب آن مؤ

آید. این جوامع نیز فراز و فرود دارى، خود به خود به وجود نمى جامعه پساسرمایه

عظیم انقالبى به نقطه اوج   ها در دوران خیزش بحرانى خود را دارند. خود فعالیتى توده

وج را پشت رسد. )این عمل یعنى توضیح واضحات( و زمانیکه فرایند انقالبى نقطه امى

کند. روسیه در پایان جنگ داخلى یعنى در دورة  سر گذاشته است. افت مى

روانى چنین نقطه  -به این نقطه تحول رسید. بررسى منابع سیاسى  2012تا2019

هاى سال در حالت فشار عصبى دائمى و سال توانند تحولى جالب است. مردم نمى

به استراحت نیازى تقریباً جسمى است. اما بیگاه  فعّالیت شدید زندگى کنند. نیاز گاه 

مادى و اجتماعى است که   تر، تحلیل شرایط زندگى مشخصاز این نوع تعمیم مهم
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 2019شود. این حقایق در مورد روسیه در سال می  اى موجب افت فعالیت سیاسى توده

پى  در پرولتاریا عددى تقلیل که شده داده توضیح بارها  بسیار مشهورند. 2012و 

 ضعف شدند؛ نابود  نیروهاى مولده و سقوط صنایعى که در جنگ داخلى  کاهش

 شوروى، حکومتى دستگاه و سرخ  ارتش در آن نیروى بهترین جذب با پرولتاریا کیفى

 چون اى روزمره فورى نیازهاى بر هاآن عالقه تمرکز کارگران، انگیزة را  اساس تحول

آن همگى پى آمد فشار گرسنگى و نیاز بود.  امثال و کردن پیدا غذا ماندن، زنده

توانست به اى که ناشى از عدم پیروزى انقالبى در خارج بود که می زدایى فزایندهتوهم

ها منتهى شود، سطح نامناسب فرهنگ امکان اعمال مستقیم بهبود سریع وضعیت آن

جیرة علل هاى مرکزى در این زن ها حلقهکرد. اینقدرت توسط شوراها را محدود می

دارى دشمن کام،  بود. عقب افتادگى کشور و منزوى شدن انقالب در محیط سرمایه

دایرة خود فعّالیتى طبقه کارگر روسیه و به بیان دیگر اِعمال واقعى قدرت توسط این 

رساند. حزب به جاى هدایت طبقه را شدیداً محدودکرد و آن را به نقطه شکست می

ي فزاینده به نام طبقه حکومت کرد. این به گونهطبقه کارگر در اعمال قدرت، 

ناپذیر بوده هاى سخت براى دورة بحرانى معینى احتماالً اجتنابدگرگونى درین سال

پیدا کرد. حتى   درصد اندازة خود کاهش 15به  2028است. طبقه کارگر در سال 

بود، روزى  الکساندرا شلیپاینکف، کارگر بلشویک که زمانى رهبر اپوزیسیون کارگران

 پرولتاریایى نام به شما که ازین لنین، رفیق"نیمه جدى نیمه شوخى، به لنین گفت:

 (12)".گویم مى تبریک شما به کنیدمى اعمال پرولتاریا  دیکتاتورى ندارد وجود که

امّا این شکست نه ساختارى بلکه بحرانى مربوط به شرایط بود. امرى که امروزه 

شناسیم تا آن زمان. با معرفى نپ صنعت و طبقه کارگر هر دو  توانیم بازتر میروشن

به سطح  2016دوباره شروع به رشد کردند. طبق تاریخ رسمى، طبقه کارگر در سال
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رسید و از آن نیز فراتر رفت. طبق نظر اپوزیسیون تعداد پرولتاریا در  2028عددى سال

 حقیقت خیلى زودتر به این حد رسیده بود.

  نیست. آنچه اهمیت اساسى دارد اینکه گرایش  قم دقیق مشخصبا این وجود ر

 غالب مشخصاً در جهت بازسازى مجدد و رشد نیروهاى مولده بود.

مسأله کلیدى در ربطه با رشد کمى و کیفى طبقه کارگر روسیه،  2011از سال 

رهبرى بلشویک، استراتژى میان   عبارت از این است که آیا اقدامات سیاسى مشخص

و دراز مدت آن پیرامون مسأله اِعمال قدرت، جلو خودفعالیتى طبقه کارگر را مدت 

 2019دهد. امروزه جواب این پرسش معلوم است. از سال مى  گیرد یا آن را گسترشمی

از آنکه خود فعالیتى طبقه کارگر را بسط   استراتژى رهبرى بلشویکى پیش 2012تا 

موقعیت  "سازىجانشین"ید نظرى و تعمیم ایندهد، جلو آنرا گرفت. افزون بر این، تأی

اقدامات عملى آنچه بى تردید حقیقت دارد   تر کرد. در خصوصرا ازین هم وخیم

ست از: تعطیلی همه احزاب به غیر از حزب کمونیست اتحاد شوروى و غدغن عبارت

-هاى آخر زندگى خود در این هاى درون حزب، تروتسکى در سال شدن فراکسیون

ها را به دنبال داشت. ممنوعیت  ممنوعیت فراکسیون"ز خود صریحاً انتقاد کرد:مورد ا

ها به ممنوعیت فکر کردن به جز به شیوة رهبران خطاناپذیر منتهى شد.  فراکسیون

بود، معافیت بوروکراتیکى را به دنبال داشت   یکپارچگى حزبى که دست ساخت پلیس

 (11کارى شد.) که سرچشمه انواع فساد و افراط

هاى سال از چون دیگر رهبران حزبى به این اقدامات رأى داد و سالتروتسکى هم

از پایان جنگ داخلى   از آنجا که پس  ها دفاع کرد. اما این اقدامات به خصوصآن

شد، غیر قابل دفاع بودند. در درازمدت، اگر چه تروتسکى آن را به شیوة مطرح مى

صحبتى از کارگران بى طبقه یا ناتوانى درازمدت بندى نکرد و مانند او لنین فرمول

حتى  "سازىجانشین"آنها در اعمال قدرت به میان نیاورد، امّا تأیید نظرى این
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 2019به کنگره دوم کمینترن در سال   اش تر بود. تروتسکى در خطابیهوحشتناک

کسى امروز ما ازطرف دولت لهستان پیشنهاد انعقاد صحیح دریافت کردیم. چه "گفت:

کند. ما شوراى کمیساریاى خلق داریم، اما بر آن  گیرى مىدر بارة این مسائل تصمیم

کند؟ نظارت طبقه کارگر  نیز به نوعى باید نظارت داشت. چه کسى بر آن نظارت مى

به مثابه تودة آشفته و بى شکل؟ نه.کمیته مرکزى حزب به منظور بحث در بارة این 

گذارد. و زمانی که  آن پاسخ داده شود یا نه، جلسه مى پیشنهاد و این که آیا باید به

مجبوریم جنگ را رهبرى کنیم، لشگرهاى جدید سازمان دهیم و بهترین عناصر را 

کنیم؟ به حزب، به کمیته مرکزى، و کمیته مرکزى  ها پیدا کنیم به که رو مىبراى آن

دهد. همین  د مىها به جبهه، رهنمو اعزام کمونیست  هاى محلى در خصوص به کمیته

 (11ها و دیگر مسائل صادق است.) مسأله کشاورزى ، مسأله ذخیره  امر در خصوص

تروتسکى حتى بدتر از این، در حمله به اپوزیسیون کارگري در دهمین کنگرة 

اپوزیسیون کارگرى با شعارهاى خطرناکى به میدان آمده "حزبى این طور بحث کرد:

ه و حق کارگران به انتخاب نمایندگان را بر فراز است، از اصول دموکراتیک بت ساخت

بایست دیکتاتورى خود را اعمال  حزب قرار داده است، آن گونه که گویا حزب نمى

گذارى دموکراسى کارگرى تضاد داشته  کند، حتى اگر آن دیکتاتورى موقتاً با وضعیت

 (14)"باشد.

به  "هاى پرولترىاسپارت"به همان طریق تروتسکى از حق موقت حکومت کارگرى

منظور سربازگیرى و میلیتاریزه کردن کار به مثابه ابزار اعمال انضباط کارى پشتیبانى 

( اما این نظرات نادرست او تنها تأثیر جانبى بر پیشنهادات او در بحث اتحادیه 15کرد.)

و طویلى وجود دارد که در   کارگرى داشت )دربارة این مسأله اسطورة تاریخى عریض

گرانه گرجستان که طور هم فتح سرکوبشتم به آن باز خواهم گشت.( همینفصل ه

جانشین "توان به ابتکار تروتسکى یا انحرافمسئول مستقیم آن استالین بود را نمی



ارنست مندل... نورمن گراس، دریپر،ال ه  

 86 

موقت او نسبت داد. با تمام این احوال، این حقیقت دارد که اظهارات تروتسکى "سازى

( از  )مطمئنا ًبدترین اثرش "مونیسمتروریسم و ک"و کتاب 2012و 2019هاى طى سال

سازى بدون در نظر گرفتن پى آمدهاى سیاسى و اجتماعى آن دفاع اِعمال جانشین

مسقل شوراها یا جدا کردن   ( دیگر بحثى از نقش16کرد و آنرا مورد تأیید قرار داد.)

ى اى محافل، ظاهر متعارف درون احزاب کمونیست حزب از دولت در بین نبود. در پاره

را به مثابه تایید صحت  2009و 2010گرا(؟ رویدادهاى سالکار و جزم)محافلى محافظه

درون حزب بناگزیر اختالفات  "شکنانهانضباط"دانستند. آیا بحث سازى مىجانشین

را برهم  "دیکتاتورى پرولتاریا"سیاسى در میان مردم را در پى نداشت که سرانجام

خابات آزاد آب به آسیاب نیروهاى ضد سوسیالیست زد؟ آیا پلورالیسم سیاسى و انت

دارى منتهى نشد؟ آیا  نریخت و به سرنگونى قدرت کارگران و دهقانان و احیاء سرمایه

تواند قدرت کارگران تاریخ ثابت نکرده است که تنها یک حزب کمونیست یکپارچه می

اده کند و ودهقانان را حفظ کند، از دستگاه دولتى پیگیرانه بدین منظور استف

خودفعالیتى طبقه کارگر آن را منحرف نکند، آن هم طبقه کارگرى که به لحاظ 

سیاسى ناپخته است و مستعد آلت دست قرار گرفتن توسط نیروهاى ضد انقالبى؟ اما 

هاى بورکراتیک آموخت. این  بایست از فروپاشى دیکتاتورى این درسى نیست که مى

در اروپاى شرقى و بحران  2009و 2010دهاى سالناپذیر بود. رویدافروپاشى اجتناب

حاد در چین نشان دادند که در دراز مدت تحقق برنامه ساختمان سوسیالیسم بدون 

مردم آلت   پشتیبانى، همکارى و خودفعالیتى طبقه کارگر غیر ممکن است. شورش

 ناپذیر است. پاسخ به چنین وضعیتى از طریقدست قرار گرفته دیر یا زود اجتناب

سرکوب نه تنها غیرسوسیالیستى است بلکه غیر انسانى نیز هست. چنین پاسخى 

ها را  هاى آلبانى و رومانى نشان داد غیر مؤثراند این پاسخ توده گونه که نمونههمان

افکند. استالینیسم قدیم و جدید بدیلى براى صرفاً به دامن سیاستمداران بورژوا مى
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هاى رشد یابنده  اند نیست بلکه فقط به بحران یشینگرایشاتى که خواهان احیاء نظم پ

 ها آینده ندارند. زند. این نظامو انفجارات اجتماعى دامن می

 

 دموکراسى درون تشکیالتى به مثابه پلى به دموکراسى شورایى

تروتسکى خطرات روند بوروکراتیزه شدن را که خود او از مراحل  2011در سال 

تر به کرد. او دیرتر از لنین ولى مصرانه  کرده بود حسدفاع  2012آغازین آن درسال 

کرد بهترین جایى آغاز کرد که فکر میمبارزه با آن پرداخت و این مبارزه را از آن

پیروزى را دارد، یعنى از درون خود حزب. مبارزه در جهت دموکراسى درون   شانس

دانست. ى شورایى میحزبى را اپوزیسیون چپ پلى الزم جهت مبارزه در راه دموکراس

تروتسکى و پشتیبانان او هنوز در توسل هم زمان به کارگران درون و بیرون حزب 

ازین تردید داشتند که از وراى رهبرى حزبى به کارگران   مردد بودند. حتى بیش

ها در بایستى بعدها برداشته شود. رفتار آنغیرحزبى روى آورند. این گامى بود که مى

بر برآورد اساساً بدبینانه از   اش نبود بلکه پایه "سانتریستى"تردید این زمان نمونه

سطح خودفعالیتى طبقه کارگر روسیه گذاشته شده بود. به بیان دیگر، بر آورد آنها 

نشینى وارد شده است. تحت چنین شرایطى این بود که انقالب روسیه به فاز عقب

بایستى از جانب حزب باشد. یى( مىشورا انگیزه احیاء دموکراسى کارگرى )دموکراسى 

تنها حزب در وضعیتى بود که بتواند شرایط تجدید حیات دموکراسى شورایى را به 

، اولین اپوزیسیون "نفر  گروه چهل وشش"تدریج به وجود آورد. اقدام تروتسکى که

رسید که موفق باشد. دفتر سیاسى با پیشنهادات  ، مبتکر آن بود، به نظر مى2011چپ 

موافقت کرد. اما در عمل دستگاه حزبى پیرامون استالین که تقریباً همه اعضاء دفتر او 

زینوویف وکامنف و همین طور بوخارین، ریکف و دیگران از آن   سیاسى به خصوص

حمایت کردند، مبارزة منظمى را به منظورسرکوب اپوزیسیون، جلوگیرى از بحث، 
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اء عادى حزب و تحمیل اطاعت و سرکوب اندیشه مستقل در میان کادرها و اعض

آغاز کردند. این اقدام در تضاد کامل با  "سانترالیسم دموکراتیک"  همراهى زیر پوشش

هاى بلشویسم و حزب کمونیست روسیه بود. مدت پانزده سال )على رغم  سنت

کردند( این حزب می  اشها تبلیغ ها و ضد لنیننیست اسطورة تاریخى که استالینیست

اتفاق  2011و غالباً عمومى و برخورد عقاید را اجازه داده بود. آنچه در سال بحث آزاد 

 افتاد تحول از سانترالیسم دموکراتیک به سانترالیسم بوروکراتیک بود.

ابزار تشکیالتى خفه کردن دموکراسى درون حزبى عبارت بود از انتصاب کارمندان 

شیوة دموکراتیک انتخاب شوند.  حزبى از باال به جاى اینکه بگذارند توسط اعضاء به

  شناختى این روند رشد سریع دستگاه تمام وقت حزبى بود. بالفاصله پستبین جامعه

به ده برابر  2011از انقالب حزب که کمتر از هزار کارمند تمام وقت داشت. در سال 

را و بر روى هم این رقم به صد برابر رسید. این دستگاه حزبى خود   این تعداد افزایش

تشکیل  -بوروکراسى شوروى -اى در جامعه شوروى مستقل کرد و الیه اجتماعى ویژه

 (18).داد

تروتسکى و اپوزیسیون چپ جهت احیاء   با در نظر گرفتن این شرایط آیا کوشش

-موفقیت بیش  پردازانه بود؟ اقدام تروتسکى بى تردید شانسدموکراسى حزبى خیال

کارگر بدون توهم و عمدتاً  هاى ضربتى تودهترى از هر تالشى جهت فعال کردن 

آورى منفعل داشت. آنچه تروتسکى و اپوزیسیون چپ انجام دادند عبارت بود از روى

به وجدان، سنت و شخصیت رهبرى بلشویکى و به حساسیت و درک تئوریک آن. این 

ناموفق بود. تراژدى این شکست این بود که این رهبرى سرانجام خطرى که   تالش

زمان نبود و  وتسکى به آن اشاره داشت را درک کرد ولى متاسفانه این شناخت همتر

در اغلب موارد بسیار دیر انجام شد. این شکست به بهاى جان آنان تمام شد. کارگران 
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المللى و کل جامعه شوروى تاوان این شکست را با دادن  شوروى، طبقه کارگر بین

 شمار پرداختند.قربانیان بی

 د نهایىبرابرنها

تروتسکى درگیر مسأله ترمیدور شوروى یعنى  2011تا  2111سال، از سال مدت ده

چنین عالقمند بود رابطه مسله ضد انقالب سیاسى اتحاد جماهیر شوروى بود. او هم

در پرتو انحطاط   خصوص -بین خودسازماندهى طبقاتى و حزب پیشاهنگ را ب

ه انتقادى بررسى کند. اما ازین نیز فراتر بوروکراتیک نخستین حکومت کارگران به گون

کرد و ارزیابى اعتصاب عمومى رفت. تروتسکى که رشد فاشیسم در آلمان را دنبال می

هاى کارگرى  در بریتانیا را آغاز کرده بود، پیرامون رابطه بین طبقه، اتحادیه 2016سال 

مر توسط تجربه اى، شوراها و احزاب کارگرى به نتایجى رسید که در نهایت ا توده

توان در تزهاى زیر اسپانیا تأیید شده این نتایج را می 2018-2016تأسف بار انقالب 

 خالصه کرد

همگن  اى  طبقه کارگر نه به لحاظ اجتماعى و نه در رابطه با آگاهى خود طبقه -2

است. ناهمگنی نسبى آن داللت بر این امکان، اگر نه حتمیت، دارد که تعدادى احزاب 

ها پشتیبانى خواهند از طبقه کارگر از آن هایى  ریانات رشد خواهد کرد و بخشو ج

 نمود.

اقتصادى و سیاسى  هاى  پیروزى مبارزة روزمرة طبقه کارگر در دستیابى به هدف -1

بالواسطه )مثالً علیه خطر فاشیسم( نیاز به درجه عالى وحدت عمل کل طبقه دارد. 

دارد که بتوانند کارگران را با باورهاى سیاسى گوناگون و  هایى بنابراین نیاز به سازمان

که  هایى درجات متفاوت وفادارى تشکیالتى در بر گیرد، به بیان دیگر تشکیالت

ها و احزاب سیاسى گوناگون گذاشته شده است. بر جبهه متحد جریان  اش پایه

ها هستند. سازمان هایى ازین ها( نمونه اى و شوراها )سوویت هاى کارگرى توده اتحادیه
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در کاتالونى، چنین   هاى شبه نظامى )میلیشیا( به خصوص در انقالب اسپانیا کمیته

 .نقشى را بعهده داشتند

اى بخشاً یا حتى در درازمدت به طور کامل  هاى تودهحتى اگر این سازمان -1

ام شوند که تا درجه باالیى در حکومت بورژوایى ادغرهبرى می هایى توسط دستگاه

هاى جهت  ها صرفاً شکلشوند )درجامعه بورژوایى(، این به معناى آن نیست که آنمى

آمیز دارند و  اى ماهیتى تعارض هاى تودهدادن و کنترل طبقه کارگراند. این سازمان

ها و بذر کم تا حدودى ابزار بالقوة رهایى و خودفعالیتى طبقه کارگرند. آندست

 اند. دموکراسى بورژوایى دموکراسى پرولترى در چارچوب

حزب انقالبی پیشاهنگ را اساساً این حقیقت از دیگر احزاب کارگرى متمایز  -4

کند که در برنامه، استراتژى و عمل خود با هدف سرنگونى حکومت بورژوایى و مى

دارى و ساختمان جامعه سوسیالیستى بى طبقه از منافع بالفاسطه  نحوة تولید سرمایه

بندى کالسیک این تمایز قبالً کنند. فرمولکارگر دفاع و نمایندگى مى و تاریخى طبقه

آمده و هنوز تا به امروز به اعتبار خود باقى   و اِنگلس  مانیفست کمونست مارکس"در 

 است:

آورند. ها حزب مجزایى در مقابل دیگر احزاب طبقه کارگر به وجود نمى کمونیست"

پرولترى را سازمان و شکل دهند از خود به   ها اصول جزمى که توسط آن جنبشآن

زیر از دیگر احزاب طبقه کارگر متمایز  اى  ها را مؤلفه آورند. کمونیستوجود نمى

 کند: مى

گوناگون، منافع مشترک   ها در مبارزات ملى پرولتاریاى کشورهاى کمونیست -2

 کنند. ها مطرح و برجسته مىکل پرولتاریا را مستقل از ملیت آن

گذارد، ر مراحل گوناگونى که مبارزة طبقه کارگر علیه بورژوازى پشت سر مىد -1

ها  اند. بنابراین کمونیست ها همواره و همه جا نماینده منافع عمومى جنبش کمونیست
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احزاب طبقه کارگر هر کشورند،   ترین بخش ترین و مصمم از یکسو، در عمل پیشرفته

هد و از سوى دیگر بلحاظ نظرى این د سوق مى  یعنى بخشى که همه را به پیش

، شرایط و نتایج عمومى  مزیت را برتودة عظیم پرولتاریا دارند که مسیر راهپیمایى

 (11کنند.)پرولترى را به روشنى درک مى  نهایى جنبش

به منظور دستیابى به این هدف، اکثریت طبقه کارگر را مى بایست به درستى 

 سى جارى آن متقاعد ساخت.برنامه حزب، استراتژى و خطوط سیا

این امر تنها با استفاده از ابزارسیاسى و نه ادارى انجام شدنى است و از جمله به 

 (10کاربرد صحیح تاکتیک جبهه متحد پرولترى نیاز دارد.)

توانند هاى انقالبى می این امر به نوبه خود به این بستگى دارد که آیا سوسیالیست

که در عین حال به  -از برنامه و نظرات سیاسى خود استحکام در اصول، دفاع قاطع

رویى براى دیالوگ و را با گشاده -طلبى نظرى و عملى نیاز داردطرد قاطع فرصت

متشکل کارگرى   جنبش هاى  بندىحداقل گذشت در مناسبات با دیگر احزاب و شکل

 ترکیب کنند یا نه.

که  هایى ومت کارگرى و شکلهمان قوانین با تغییرات الزم در مورد ایجاد حک -5

شود، صادق است )احتماالً به قدرت در حکومت کارگرى از طریق آن اعمال می

رهبرى حزب از طریق روند تشویق و   استثناء مورد تهدید به جنگ داخلى(. نقش

ترغیب سیاسى و نه اقدامات اجرایى و مطمئناً نه از طریق سرکوب مستقیم 

گونه که در آلمان همان  کند این نقشقق پیدا مىاز طبقه کارگر، تح هایى  بخش

تواند تحقق براى سیاست می "اصل سودبخشى"گفتند تنها با کاربرد دموکراتیک مى

هاى زحمتکشان که به گونه دموکراتیک یابد: توسط اعمال مستقیم قدرت ارگان

قانان کارگران و ده -اند و نه بتوسط حزب پیشگام، یک نظام چند حزبی انتخاب شده

 را که مایلند انتخاب کنند.  بایستى آزاد باشند هرکسمى
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دموکراسى سوسیالیستى، دموکراسى درونى اتحادیه کارگرى و دموکراسى درون  -6

ها ها( تأثیر متقابل بر یکدیگر دارند. آن حزبى )حق ایجاد گرایشات و فراکسیون

ؤثر کارگران و ساختمان هاى عملى مبارزة مشرط مجرد نیستند بلکه پیش هنجارهاى 

اند. بدون دموکراسى پرولترى جبهه متحد پرولترى و بنابراین   مؤثر سوسیالیسم

-پیروزى مبارزه کارگران در بهترین حالت دشوار و در بدترین حالت غیرممکن می

( بدون دموکراسى سوسیالیستى تا برنامه مؤثر نیز غیرممکن است. از زمانی 49شود.)

تنظیم شده، از آنچه در شرق و در غرب روى  2016و  2019هاى سالکه این تزها بین 

( به عالوه سهل است 42برد.)داده است، هیچیک اعتبار این تزها را زیر سئوال نمى

کشورهاى "دارى و در به اصطالح  تکامل تاریخى بعدى در کشورهاى سرمایه

تروتسکى در سال  اند. ها را تأیید کردهمناسبت تاریخى و نظرى آن "سوسیالیستى

سوسیالیسم را نباید از طریق بوروکراتیک بنا کرد، نباید جامعه "نوشت: 2015

ترین خالقیت،  هاى ادارى به وجود آوریم، تنها از طریق عظیمسوسیالیستى را با فرمان

  هاى میلیونى که احساس فعالیت فردى، پیگیرى و انعطاف در عقیده و اراده توده

هاست. فقط در چنین شرایطى که این امر در مسئولیت خود آن دانندکنند و می مى

 (41ساختمان سوسیالیسم ممکن است.)
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 ها: زیرنویس

آمده   و اِنگلس  در این باره نوشته شده در جلد بیست ودوم آثار مارکس  مهمى که توسط انگلس هاى متن -1

چنین نگاه کنید به مکاتبات او با بسیارى از ست. همنوشته ا 1901تا  1909است و شامل مقاالتى است که از 

در جلدهاى  1901تا  1992شمالى در دورة بین  هاى سوسیالیستى اروپایى و آمریکاى  نمایندگان جنبش

 . و اِنگلس  آثار مارکس 39تا  31

 پیرامونهاى زندان او بلکه مقاالتى است که  ترین مقاالت گرامشى در بارة این موضوع نه نامهمهم -2

Ordino Nuouo  هاى  منتخب نوشته"اى ازین مقاالت در نوشته است. پاره 1021تا  1010در اداره

 .101او موجود است. لندن سال . "1029تا 1019سیاسى از 

در  را براى کنگرة دوم حزب کار سوسیال دموکرات روسیه "هیأت نمایندگى سیبرى  گزارش"تروتسکى  -3

، 99-91  ص  هیأت نمایندگى سیبرى، ص  فرانسه نیز منتشر شده است )گزارش نوشت. به زبان 1093سال 

به آن  "مشارکت سیاسى در اندیشه انقالبى لئون تروتسکى"در مقاله خود  ( و نورمن گراس1019  پاریس

 .1012آمده است. منچستر سال  "مشارکت در سیاست"برخورد کرده است و در نسخه جى یرى تحت عنوان

استکهلم در سال   نشعاب در حزب کار سوسیال دموکرات روسیه، انشعابى موقت بود و در کنفرانساولین ا -4

حزب کار سوسیال  "فراکسیون علنى"ها در واقع دو  ها و منشویک به آن پایان داده شد. بلشویک 1096

 ند.به دو حزب مجزا تبدیل شو 1012از سال   دموکرات روسیه بودند تا دو حزب متفاوت. فقط پس

 .1019و آکسفورد سال  09اثر ایزاک دویچر صفحه  "پیامبر مسلح"نقل از -1

 جلد نخست. "پیامبر مسلح"و 1069اثر روبرت دانیز، هاروارد،  "وجدان انقالب"نگاه کنید به -6

 "وجدان انقالب "نگاه کنید به -1

بایستى آگاهى  ن انقالبى که مىلنین در مورد روشنفکرا "چه باید کرد"هاى بسیار نقل شده از کتاب جمله -9

کارگرى وارد کنند. در حقیقت از کائوتسکى و ویکتورآدلر است )در   به داخل جنبش "از بیرون"سوسیالیستى را 

 (. فلدر سوسیال دموکراسى اطریش  به اصطالح برنامه هاینس

 .193صفحه  13در مجموعه آثار جلد  "دوازده سال "گفتار به مجموعه  پیش  -0

 .29و10  ص  در مجموعه آثار جلد دهم ص "وظائف ما و شوراى نمایندگى کارگران"از مقاله  -19

نفر در حضور لنین گفت: ستارة خروستالف رو به افول است و اکنون مرد قدرتمند در  به یاد دارم یک -11

فعالیت مشعشع  بله، تروتسکى با"گفت:  اى در هم رفت و سپس . صورت لنین براى لحظه"شوروى تروتسکى است

سال  69اثر آناتولى لوناچارسکى. صفحه  "نیمرخ انقالبى"از کتاب "ناپذیر به این درجه رسیده استو تزلزل

1061. 

از  "درخواست از حزب توسط هیأت نمایندگانى که متعلق به گروه بلشویک پیشین بودند"مقاله -12

 .314مجموعه آثار جلد دهم صفحه 
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براى ایجاد حزبى غیر قانونى در دورة   در کوشش  که سوسیال دموکراسى اطریشجالب است توجه کنیم  -13

 اى استفاده کرد که شبیه اصولى بود که لنین بسط داده بود. از اصول تشکیالتى 1039تا 1034بین 

همان گونه که مشهور است در سوسیال دموکراسى روسیه سه نظر پیرامون شکل حکومت و دولت وجود  -14

ها معتقد بودند این وظائف را دولت  توانست وظائف بورژوا دموکراتیک انقالب را انجام دهد. منشویکیداشت که م

که تواند انجام دهد. از این انتخاب با دیدى انتقادى تا زمانیبورژوا دموکراتیک با حمایت سوسیال دموکراسى می

-کردند که کارگران در اتحاد با دهقانان مىها از این نظر طرفدارى می ائتالف وجود داشت حمایت شد. بلشویک

بایستى قدرت دولتى را در چارچوب حکومت بورژوایى اعمال کند )دیکتاتورى دموکراتیک کارگران و دهقانان( 

تواند وظائف بورژوا دموکراتیک دست( میتروتسکى معتقد بود که تنها حکومت کارگران )با حمایت دهقانان تهی

 پوشاند.انقالب را جامعه عمل ب

یوفه یکى از اعضاء رهبرى حزب و یک دیپلمات شوروى، درست کمى قبل از این که خودکشى کند، در  -11

به این سو  1096وصیتنامه خود خطاب به تروتسکى قاطعانه اظهار داشت که لنین به او گفته بود که از سال 

 برحق بوده است. "انقالب مداوم"نظر تروتسکى در مورد مسأله 

بایستى شکل بگیرند،  اه کنید به تزهاى کنگرة دوم کمنیترن پیرامون شرایط که تحت آن شوراها مىنگ -16

جلد اول  "1043تا  1010اسناد و مدارک انترناسیونال کمونیست سال "تحت عنوان   در اثر جین دگراس

  کارل کورش نوشته "اسناد و مدارک مربوط به اجتماعى کردن"چنین نگاه کنید به هم 1069لندن سال 

 .1060ماین سال  فرانکفورت ام. 

عقاید مشابهى نیز، البته نه به شیوة منظم، توسط دانیل دولئون، سوسیالیست آمریکایى بسط و تدوین  -11

 شد.

 . اثرگراس "مشارکت سیاسى در اندیشه انقالبى لئون تروتسکى"نگاه کنید به مقاله  -19

سال   پاریس 139اثر جورهویت صفحه  " کامى هوسیمانسمکاتبات بین لنین و "نگاه کنید به -10

1063. 

 تردید به رشد مبارزات کارگرى کمک کرد.ها بى حضور مداوم و فعالیت بلشویک - 29

جلد اول صفحه  "لنینیسم تحت لنین "در برابر تزهاى لنین به "هاى قدیمى بلشویک"در بارة مقاومت -21

 مراجعه کنید. 1013سال   اول، نوشته مارسل لیبمن پاریس

 (.161)جلد اول صفحه 1061در سه جلد   اثر تروتسکى(  "تاریخ انقالب روسیه" -22

کند، از زمان عقب است... صحبت مى "دیکتاتورى انقالبى پرولتاریا و دهقانان"که اکنون راجع به  شخص -23

هاى  بلشویک"توان آن را آرشیومیقبل از انقالب فرستاده شود. ) "هاى بلشویک"بایستى به آرشیو مى  این شخص

 .41صفحه  24اثر لنین در مجموعه آثار جلد  "هاى مربوط به تاکتیک نامه"نامید( "قدیمى

 .43اثر روى مددف، صفحه  "بگذار تاریخ داورى کند "نگاه کنید به -24
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مایل در  ی،، اثر فاک. س1011پروتکل اولین نشست رسمی کمیته پتروگراد حزب بلشویک، اول نوامبر  -21

   .193-4 صفحه ،1011 نیورک ،"استالین پردازيدروغ مدرسه"لیون تروتسکی: 

هاي مشورتی)شهري، ي انجمناز این)...( نه تنها نتایج انتخابات کامل آزاد براي دومین و سومین دوره -26

صد آراي داده شده براي هر در 69ایالتی( استتناج شد، بلکه براي استقرار آنها در شهرهایی که اکثریتی بیش از 

 کرد.ها را پیشنهاد میحزب از احزابی که حضور ثروتمند این انجمن

 .102، ص 1062، نیورک 2، جلد"1011انقالب روسیه "ن.ن.سوخانف -21

 .19: انقالب فوریه، ص 1لیون تروتسکی تاریخ انقالب روسیه، جلد  -29

 نگاه کنید به ویکتور سرگی و الفر روسمر. 20

 .204، ص 1013، برن "مجمع الجزابر گوالک"الکساندر سولژنستین 39

ي شیلیپیاکوف و به اصطالح اپوزیسون کارگري در حزب کمونیست روسیه مراجعه شود به دموکراسی درباره

 .263تا 119، ص1011کارگري یا دیکتاتوري حزبی، ناشر فریتز کول و ارین ابرلند، اولتن 

 . 994، ص 1099هامبورگ  192ها، ، دستنوشته"به آن خیانت شد انقالبی که "لیون تروتسکی 32

الملل، سال کمونیست بین، در اولین پنج2در کنگره کمینترن  1029یولی  26نطق  لیون تروتسکی

 ي خودش.، ترجمه199تا  00، ص 1041نیویورک 

 .416، ص 1نقل قول از ایساک دویچر، تروتسکی، جلد  -34

ها )مثال( از تروتسکی در ( یک سري نقل قول14، بیوگرافی تروتسکی، سرمقاله1ایساک دویچر)جلد  -31

وجود دارد، هم چنین نطق او در دهمین کنگره حزب  1029-1021هاي در سال "سیستم جانشینی"

 کمونیست روسیه.

ها تفاله هبا فرونشستن آتش انقالبی در تود"آگوست تالهایمر هم چند سال بعد همین نظر را فرموله کرد: -31

شود، قدرت بورکراتیک ها کاسته میهاي انقالبی پایینینهد. همان اندازه که از حرکتبوروکراسی رو به فزونی می

، برلین DKPکند. آگوست تالهایمر: براي چه جریانی؟ )دررابطه با بحران سیاسی در خودخواهانه در باال رشد می

 همین نظر را داشته باشد. ( در جایی دیده نشده که بوخارین هم6،ص1020

ي منشویکی دارد. در حقیقت ریشه "سانترالیسم دموکراتیک"حداقل ما خواهیم فهمید که فرمول -39

 (.19، ص 1024ها و نظراتش در باره سوسیالیسم، برلین رافائل ابرامویچ، یولیس مارتوف، نوشت

اج از کار به عنوان اهرم قشار استفاده اضافه بر این تهدید کارگران عضو حزب کمونیست روسیه به اخر-30

 شده است.می

کریستان راکوفسکی، عضو کمیته مرکزي و دوست و همکار تروتسکی در اپوزیسون چپ، در یک نوشته  -49

توضیح داده است. کریستان راکوفسکی، منتخب آثار در  "خطر رسمی قدرت"استادانه این پروسه را تحت عنوان

 (.124، ص 1099، لندن  1029-39هاي جماهیر شوروي در سال رابطه اپوزیسون در اتحاد
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 لیون تروتسکی.  "4در برنامه گذار براي انترناسیول  -41

سوسیالیسم دموکراتیک و دیکتاتوري "خود به عنوان مصوبه 12این تزها را در کنگره  4انترناسیونال -42

  ریزي و کدگذاري نمود.برنامه "پرولتاریا
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   1091انقالب 

 و سازمان بلشویکی

 مارسل لیبمن

 برگردان: قباد

ها که خصوصا این  گیر کرد. بلشویک ها را غافل بسیاري از روس 2095وقایع ژانویه 

بینی نکرده بودند به طور کلی با عدم تفاهم، تردید و حتی کمی  وقایع را پیش

اي در سرتاسر  بعد، شورش تودههاي  خصومت با آن برخورد کردند. گرچه در ماه

ها به سهولت برخورد خود را تغییر ندادند. ولی  کشورگسترش یافت، معهذا بلشویک

گیر  جنبش چنان سریع گسترده شد و موفقیت آن، گرچه کوتاه مدت، چنان چشم

بود که باالخره اثر عمیقی در بلشویسم بر جا گذاشت. سازمان لنینی که با انقالب 

 اي که لنین ساخته بود، تفاوت داشت. با آن شکل اولیه شکل گرفت 2095

یک گام به "و در  "چه باید کرد؟"لنین، اصول عام نظر سازمانی خود را نه تنها در 

هاي متعدد نشان داده بود.  ها و نطق ، بلکه در مقاالت، گزارش"پیش، دوگام به پس

نگاشته  2091سپتامبر  که در تاریخ "نامه به یک رفیق در مورد وظایف سازمانی ما"

رود. این نامه فقط  ترین این اسناد به شمار می شده است از بسیاري جهات جالب

سازد تا  ست که ما را قادر می شامل یک سلسله کلیات نیست، بلکه حاوي اطالعاتی
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هاي مشخص لنین را در مورد حزب انقالبی درک کنیم. او در این نامه برداشت دیدگاه

ه میان سازمان انقالبی و توده کارگران شرح داده و جزئیات مربوط به خود را از رابط

که خود تحت رهبري  -هاي محلی دهد. کمیته ساختمان و عمل حزب را به دست می

را رهبري کنند، این کمیته  "جهات حرکت محلی تمام"باید  -کمیته مرکزي هستند

را کال وقف سوسیال باشند که خود  هاي کامال آگاه می سوسیال دموکرات"شامل 

اي از امور تکنیکی و  ها حتی پاره ( اتوریته این کمیته2. )"انددموکراسی کرده

گیرد که قادرند کامال از عهده مسائلی که مربوط به میدان  هائی را در بر می بخش

شان را با رهبري محلی تابع اصل مرکزیت و تبعیت  هاست برآیند، و رابطهعمل آن

اصل "کرد که  باشد. در این رابطه، لنین تاکید می لسله مراتبی میشدید از مقررات س

طرفداري از انتخابات و فقدان مرکزیت... در شرایط استبداد، به کلی غیر مجاز...و 

قرار  "هاي کارخانه کمیته"( باالخره در پائین، 1. )"حتی به ضرر کار انقالبی است

اند که دستورات و اتوریته خود را براي  انقالبیونتعداد بسیار کمی از "دارند که شامل 

 لنین. "گیرند انجام کلیه امور سوسیال دموکراسی در کارخانه مستقیما از کمیته می

 و دیده کمیته مامور صورت به را خود باید کارخانه کمیته عضو هر" که کند می تاکید

 عمل صحنه در ارتش رسوم و قوانین" کلیه و کند اطاعت آن اوامر تمام از شود ملزم

ه رسمی حق غیبت اجاز بدون جنگ زمان در ها آن اساس بر و پیوسته آن به که – را

( واضح است که این برخورد، تاکید عمده را بر ضرورت انضباط 1. )"رعایت کند -ندارد

ها غلبه و  گذارد که ترکیب آن هائی می شدید شده نظامی، و بر امتیازات اعضاي کمیته

دهد. در همین جهت دید لنین و  اي را نشان می قالبیون حرفهحتی هژمونی مطلق ان

بود از طریق  -ها ها و نیز منشویک بلشویک -گذاري کادرهاي حزب ضروریات زمان، نام

(، و اصل دموکراتیک واجد شرایط بودن، در پراتیک Cooptationسیستم گزینش )

 سوسیال دموکراسی روسیه تقریبا ناشناخته بود.
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در معرض آزمایش  2096و  2095هاي  د لنینی طی وقایع انقالبی سالاین طرز برخور

سختی قرار گرفت. لنین خود اولین کسی بود که این امور را دریافت. او تا این زمان از 

اظهار  2095ایده حزب با تعداد اعضاء خیلی محدود دفاع کرده بود. ولی در فوریه 

هاي مربوط به  هاي حزب و سازمان زمانما باید تعداد اعضاء را در تمام سا"داشت که 

اي با جریان انرژي انقالبی  اي باال ببریم تا بتوانیم تا اندازه آن به میزان قابل مالحظه

تري را به  تر شده است همراه بمانیم... کارگران جوان بیش خلقی که صد برابر قوي

تر ردههاي حزبی را گست عضویت حزب درآوریم و محدوده معمولی تمام سازمان

 (4. )"سازمان جدید تشکیل دهیم صدهاکنیم... الزمست 

ها معناي  تکامل داد. این ایده 2095ها را همراه با گسترش انقالب  لنین این ایده

طرف، نشانه تبدیل مفهوم برگزیده بودن حزب به مفهوم  اي داشتند: از یک دوگانه

ت روابط موجود ما بین یک اي بودند، و از طرف دیگر، به معناي تجدید جه حزب توده

رفتند، یعنی به طریقی نو به مسئله  ها به شمار می سازمان انقالبی و توده

 کردند. ( نگاه میSpontaneityخودانگیختگی )

تر به عناصر  تصمیم در گسترش تعداد اعضاي حزب و به ویژه اعطاء نقشی فعال

 بر عمیقی تاثیر - نمود می پوشی چشم قابل وقت این تا که نقشی –طبقه کارگر 

بلشویک و منشویک در  هاي گروه ،2095 سال در. گذاشت لنینیستی سازمان ماهیت

 نفر عضو داشتند. 1499روسیه جمعا 

ها  نفر و منشویک 46999ها  نفر رسید )بلشویک 14999، این تعداد به 2098در سال 

بینی  ی را پیشنفر(، یک سال پس از شروع انقالب، لنین تکامل سازمان انقالب 11999

( نامید. ولی این ابراز، نه تنها در 5) "اي حزب توده"را یک  کرد و براي اولین بار آن

هاي عمل حزب نیز  رابطه با افزایش تعداد اعضاء جدید بود بلکه به ساخت و شیوه

شکل جدید سازمان، یا به تعبیر بهتر، "گفت:  ها می شد که لنین درباره آن مربوط می
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تر از  ته اساسی سازمانی حزب کارگران، باید قطعا بسیار وسیعشکل جدید هس

هاي قدیمی باشد. اگر جز این شود، هسته جدید به احتمال بسیار یک سازمان  محفل

. لنین که در گذشته مدافع "خواهد بود...  "آزادتر و بازتر" "گیر سخت"کمتر 

حصاري رسمی این امتیازات ان"گفت:  ها بود اکنون می سرسخت قدرت مطلق کمیته

( او به عالوه از یک 6. )"دهند ها در حال حاضر اهمیت خود را از دست می کمیته

هاي  بدون قربانی کردن سازمان -هاي سوسیال دموکراسی تغییر عمیق در فعالیت

هاي حزبی قانونی و  مطلقا ضرورت دارد که سازمان"کرد. معهذا:  دفاع می -اش مخفی

( لنین گرچه مبتکر اصلی حزب سوسیال 8. )"وجود آوردنیمه قانونی جدید... به 

ها و  اي از فعالیت دموکرات مخفی و معتقد به ضرورت حفظ خصلت زیرزمینی پاره

حزب ما در فعالیت زیرزمینی راکد "داشت که:  حال اظهار می جهات حزب بود، با این

سر برده مانده است... در طی چند سال اخیر در زیرزمین، در حال خفه شدن به 

 (1. )"در حال تالشی است... "زیرزمین"است. 

  
 منشاء سانترالیسم دموکراتیک

هاي  نوشته بود که جدل بین بلشویک "یک گام به پیش، دو گام به پس"لنین در 

توان در مسئله اساسی  ها را می طرفدار سانترالیسم و مخالفین منشویک آن

اظهار  "چه باید کرد؟"رد. وي در ( خالصه ک0) "بوروکراسی در مقابل دموکراسی"

داشته بود در محتواي سوسیالیسم روسیه که در معرض خفقان دائم پلیسی قرار 

داشته و مجبور به فعالیت زیرزمینی شده بود، قربانی کردن اصول دموکراتیک به 

نمود. چنین }اصولی{ در تیرگی  ناپذیر می خاطر ضروریات امنیتی و کارآئی اجتناب

 ."استفاده و خطرناکی نیستند بیتسلط ژاندارمري... چیزي بیش از بازیچه استبداد و 

 نسبتا صورت به لنین خود که را مفاهیم این ،2096 و 2095 رستاخیزهاي  (29)
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 ماه سه انقالب عمر از حقیقت، در. افکندند بدور بود، نامیده "بوروکراتیک" نامتناسبی

به کامل  بیان" کند؟ می تکیه کردن انتخاب اصل بروي لنین که گذشت نمی تر بیش

که ]نه تنها[ در شرایط آزادي سیاسی ممکن و ضروري  -روي اصل انتخاب کردن

چه  توان خیلی بیش از آن است... بلکه حتی در زمان استبداد هم این اصل را می

( پذیرش اصل انتخابات در تمام حزب، یک شرط 22. )"امروزه وجود دارد، رعایت کرد

ي دموکراتیزه کردن بود. یک شرط دیگر هم وجود داشت: محدود کردن اساسی برا

 ها کمیته مرکزي.  ها و در راس آن قدرت تقریبا مطلق کمیته

ها بر اثر تشویق لنین این خط سیر را پذیرفتند. کنگره بلشویک در آوریل  بلشویک

توریته ها{ موضع گرفت و ا ، در مقابل کمیته مرکزي به نفع}خودمختاري کمیته2095

پایه "سال بعد، لنین رضایت خود را از  کمیته مرکزي به طور جدي محدود شد. یک

اعضاء  همه"داد که  سازمان سن پترزبورگ ابراز داشت. او توضیح می "دموکراتیک

ها تصمیم  کنند و درباره آن حزب در مورد کارزارهاي سیاسی پرولتاریا بحث می

هاي حزب شرکت  ط تاکتیکی سازمانخطو تعییناعضاء در  همهگیرند، و  می

هاي بلشویکی در یک  هاي طوالنی، سازمان ( در حقیقت، طی ماه21. )"جویند می

هاي طوالنی و شدیدي وجود داشت که نمودار  بردند، جدال حالت عصبی به سر می

هاي بلشویکی و منشویکی در  هاي مختلف بود. اتحاد مجدد کمیته برخورد بین گرایش

هاي  کرد که مقابله آشکار بین گرایش ، این ضرورت را ایجاد مییک جنبش واحد

 ایدئولوژیک به طور وضوح مشخص، مجاز شمرده شود.

در این دوران و در یک چنین جوي بود که اصلی پدیدار شد که جنبش 

آن را از آن خود کرده و تا امروز هم دائما بر آن تکیه  -الاقل بروي کاغذ -کمونیستی

هاي  این اصل، در واقع همزیستی بین جناحنترالیسم دموکراتیک. ساشود: اصل  می

کرد. گرچه توسط کنگره وحدت حزب کار  بلشویک و منشویک را منعکس می
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 ها منشویک و شده منعقد استهکلم در 2096  که در سال -سوسیال دموکراسی روسیه

 در که دبو لنین اصرار اثر در معهذا بود، شده پذیرفته -داشتند اکثریت آن در

یشنهادي به کنگره ارائه داد که پ که بود لنین این. شد گنجانیده حزب اساسنامه

. "اصل سانترالیسم دموکراتیک اکنون در حزب به صورت عام مورد پذیرش است"

( خود مصوبه بسیار موجز بود ولی بحثی که به دنبال آن آمد، آن اهمیتی را نشان 21)

المثل او اظهار داشت که  دموکراتیک قائل بود. فی داد که لنین براي سانترالیسم می

اصل سانترالیسم دموکراتیک را در سازمان حزب به طور واقعی اعمال "ضروري است

هاي محلی را  کرد. بدون خستگی کوشید تا در عمل، نه تنها در حرف، سازمان

هاي عالی به طور  واحدهائی از سازمان اصلی حزب کرد و مطمئن شد که ارگان

( بدین ترتیب، 24. )"تخابی تعین شده باشند، حساب پس بدهند و قابل عزل باشندان

جزء  -ها یعنی نمایندگی اصیل آن -واجد شرایط بودن و قابل عزل بودن سمت کادرها

 ها بود. تر بخش الینفک خودمختاري وسیع

و  عام آزادي"باز هم بر همین روال؛ سانترالیسم دموکراتیک از نظر لنین به معناي 

را بهم نزند، و طرد کلیه انتقادهائی عمل معین که وحدت یک  بود تا جائی انتقادکامل 

یک عمل تصمیم گرفته شده به وسیله حزب را در هم ریزد یا مشکل  وحدتکه 

 (25. )"سازد

ایم که سانترالیسم دموکراتیک  اگر ما واقعا و جدا تصمیم گرفته"و به همین ترتیب: 

کنیم... باید این مسائل را در مطبوعات، در جلسات، و در محافل را در حزب خود وارد 

( در رابطه با بحث و جدل در جنبش 26. )"و مجالس گروهی مورد بحث قرار دهیم

در "کند:  سوسیالیستی روسیه مورد فرصت مناسب براي قیام مسلحانه اضافه می

برد،  ر میترین شرایط به س که ارتش پرولتري تحت سخت بحبوحه جنگ، هنگامی
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انتقادي در صفوف آن مجاز نیست. ولی قبل از صدور  الوجوه هیچ وجه من هیچ به

 (28. )"ها باید انجام گیرد... ترین و آزادترین بحث فرمان عمل، وسیع

را دارد که  جاست که چه کسی قدرت آن آزادي بحث، وحدت عمل، سئوال در این

 تزلزل بی لنین نماید؟ صادر -کند می معلق را آزاد انتقاد حق که – را "عمل فرمان"

 او. ست قدرتی چنین داراي –کمیته مرکزي  نه –حزب  کنگره فقط: دهد می جواب

آن دسته از مصوبات کمیته مرکزي که  علیه را" ایدئولوژیک مبارزه یک آغاز حتی

ها به تشویق  شمرد. در موارد متعددي بلشویک دانست، مجاز می می "آمیز اشتباه"

ز اجراي تصمیمات کمیته مرکزي انتخابی در کنگره استکهلم سرباز زدند. در لنین ا

کرد  این موارد لنین با توسل به اصل سانترالیسم دموکراتیک، به طور ضمنی تائید می

 -تر  اي وسیع که این اصل، قدرت کمیته مرکزي را در رابطه با ارگان متکی بر پایه

 کند. محدود می -یعنی کنگره

از سانترالیسم دموکراتیک جنبه دیگري را هم در برداشت: حق وجود  این تعریف

و  2091هاي  در سال -اش در حزب. باید گفته شود که لنین قبال  اقلیت و بیان آزادانه

نیز به این حقوق اقلیت متوسل شده بود، ولی برخورد او از این جهت در  -2094

ها  ها و منشویک د مجدد بلشویکصراحت یافت. به عالوه اتحا 2096و  2095هاي  سال

جنبه جدیدي به مسئله داد. ضروري بود که از قدرت انقالبی حزب در مقابل 

اي،  هیچ حزب توده"هاي ایدئولوژیک دفاع شود. لنین چنین نتیجه گرفت:  سردرگمی

هاي اساسی، بدون  تواند بدون وضوح و صراحت کامل گرایش هیچ حزب طبقاتی نمی

حق ( او بدین طریق 21. )"ها وجود داشته باشد ین گرایشیک مبارزه آشکار ب

( توصیف 20) "کامال طبیعی"که در کنگره استکهلم  -را  ها جناحو حتی ها  گرایش

 شناخت. محترم می -کرده بود
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 -از سانترالیسم دموکراتیک و حقوق اقلیت  "لیبرال"البته این تعریف وسیع و 

در  -ي که ادعاي دموکراتیک بودن را دارند تر از احزاب بسیار"لیبرال"تر و  وسیع

ها در حزب سوسیال دموکراسی روسیه  دورانی به میان کشیده شد که منشویک

اکثریت داشتند. معهذا این تصادفی نبود که سانترالیسم دموکراتیک هنگامی پذیرفته 

ر شد که لنین تصمیم گرفته بود این اصل را به واقعیت درآورد، و لنینیسم تحت تاثی

را  -یعنی انقالب -ها، براي اولین بار علت وجودي خود وقایع انقالبی و هجوم توده

 گرفت. دربرمی

  
 ها از سازمان کادرها تا خودانگیختگی توده

که هیچگاه امکانات انقالبی طبقه کارگر را نفی نکرده و یا نسبت به  لنین با وجودي

  هاي اي از تئوري هذا بخش عمدهاعتمادي نشان نداده بود، مع آن به طور پیوسته بی

بر مبناي این اعتقاد قرار داده بود که این امکانات نهفته و  "چه باید کرد؟"خود را در 

شوند. اولین  "برانگیخته"تحت تاثیر ایدئولوژي بورژوازي مستاصل شده باید از خارج 

ط قادر به کننده این اعتقاد بود که اکثریت قاطع کارگران فق هاي لنین منعکس تئوري

خودي هستند که خود اساسا در ماهیت در جهت منافع شغلی بوده و  فعالیت خودبه

را به مبارزه طلبد و آگاهی سوسیالیستی به وجود آورد. اکنون  "سیستم"تواند  نمی

نیرومند خارجی و  "محرک"شد که این بدبینی موجه نبود: بدون یک  مشاهده می

ها را برانگیزد، جهت بدهد و هدایت کند، این  ودهبدون سازمانی که بتواند فعالیت ت

ها قادر بودند یک جنبش اساسا سیاسی و انقالبی را که وسعت و عمق  توده

تر و  هائی روشن اي داشته باشد، به وجود آورند. به عالوه پرولتاریا غالبا هدف العاده فوق

کرد از خود نشان  میبایست او را رهبري  تر از رهبرانی که ظاهر می هائی سلیم قضاوت

پرولتاریا "مسکو اظهار داشت که  2095داد. لنین با درس آموزي از قیام دسامبر  می
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زودتر از رهبرانش، تغییر شرایط عینی مبارزه و لزوم گذرا از اعتصاب به قیام را حس 

است. شش ماه قبل از آن روزا  2096( تاریخ بیان این عبارت، اوت 19. )"کرد

ها مطابق معمول، در هر نقطه عطف مبارزه  توده"م داشته بود که لوگزامبورگ اعال

 (12.)"دهند تر سوق می هاي پیشرفته رهبران را به طور خودبه خودي به طرف هدف

که بر اثر وقایع  -هاي آن زمان لنین توان بین ایده این تنها شباهتی نیست که می

 تائید مورد رسد می نظر به که – لوگزامبورگ روزا عقاید و – انقالبی تغییر یافته بود

العاده  اي را ابراز داشت که فوق لنین نکته 2096کرد. در مارس  پیدا داشت قرار لنین

اي، حزب سیاسی و اعتصاب تودههایی بود که روزا لوگزامبورگ در  شبیه تئوري

هان دورانی را در تاریخ روسیه یا ج"نویسد:  بیان داشته بود. لنین می اتحادیه کارگري

ذکر کنید، شش ماه یا شش سالی را پیدا کنید که به اندازه شش هفته گرد باد 

( 11. )"هاي مردم کار شده باشد... توده مستقلانقالبی در روسیه براي سازمان آزاد و 

 اعتصاب که داشت می اعالم اکنون لوگزامبورگ مانند لنین( است نویسنده از تکیه)

 سازمان از شکلی نیز باشد، -حزب ابتکار بر بنا نه و – ها توده ابتکار با گرچه عمومی

( 11) "دهی مردم، به خصوص پرولتاریا قابلیت سازمان"است. او با احترام بسیار از 

هاي  ها به جاي حزب در یکی از کارکرد گفت. این منجر به نشاندن توده سخن می

 -ا بود که لنین قبالشد و بسیار نزدیک به احیاء خودانگیختگی پرولتاری اساسی آن می

 بود. "چنان شدید به آن حمله کرده آن -چه باید کرد؟ "به خصوص در 

او را واداشت که  2091عدم اعتماد لنین به خودانگیختگی طبقه کارگر در سال 

علیه اپورتونیسم و جلوگیري از ورود  "اي قلعه"اساسنامه حزب را به منظور تدارک 

که قادر نیستند جزئی از پیشاهنگ برگزیده  عناصر متزلزل، مردد و بی ارزش،

ریخت و نیز این  ها را بدور می ریزي کند. وي اکنون این ترس پرولتري شوند، طرح

ورود ناگهانی تعداد زیادي از اعضاء غیر سوسیال "امکان را که: در نتیجه یک 



ارنست مندل... نورمن گراس، دریپر،ال ه  

 106 

شود... و دیگر پیشاهنگ  ها حل می دموکرات به داخل حزب... حزب در میان توده

کند. لنین علیه بزرگ کردن بی  رو آن تنزل می اش باقی نمانده و در حد دنباله طبقه

صرفا مضحک خواهد بود که تردید داشته باشیم "داد:  تناسب این خطر هشدار می

درصد  00کارگرانی که متعلق به حزب ما هستند و یا فردا به آن ملحق خواهند شد... 

مترسک اختراع کرد... در هر "احتیاجی نبود که . به عالوه "سوسیال دموکرات نباشند

حزب زنده و رشدیابنده همیشه عناصري از عدم ثبات، تزلزل و نوسان وجود خودهد 

و  "سفت"توان بر روي این عناصر اثر گذاشت و تحت تاثیر هسته  داشت. ولی می

 (14. )"ها قرارشان داد پابرجاي سوسیال دموکرات

غلبه یافتن بر جنبش "ها را به  وسیال دموکراتلنین هنوز س 2095در ژانویه 

برد که منطبق بود با  کرد، و عبارتی را به کار می ترغیب می"ها  خودي توده خودبه

سال او  نفس جوهر تئوري او در مورد رابطه بین حزب و طبقه کارگر. در ژوئن همان

ماه بعد، با  را به علت خطرناک بودن آن رد کرده بود. چند "ابتکار کارگران"شعار 

آموزي از انقالب بود که فضائل بزرگ خودانگیختگی و ابتکار پرولتاریا را کشف  درس

 کرد.  می

 هامبارزه لنین علیه بلشویک

 به هم –، اصول سازمانی و مفاهیم استراتژیک بلشویسم 2095بنابراین در سال

 ماهیت مفه براي. شد عمیق تغییرات دچار - ابزار صورت به هم و تئوري عنوان

ین براي به وجود آوردن این تغییر لن که ساخت خاطرنشان باید پدیده این حقیقی

مجبور شد که درمبارزه متعدد علیه طرفداران خویش درگیر شود، و این مبارزات 

کردند. به عبارت علیه کسانی بود که در مخالفت خود با او بر اصول لنینیسم تکیه می

یزه و رادیکالیزه شدن بلشویسم از طریق یک رودروئی بین که : بلوغ، دموکراتدیگر این

ها و دیدهاي گرفت که به فرمولبنديهاي متعددي صورت میلنین و بلشویک



حزب از نظر لنینساله م  

 107 

چسبیده بودند. این امر  -که خود لنین به وجود آورده بود -(Schematicشماتیکی )

ا کسانی که المثل در مورد تغییر در ساختمان حزب صادق بود. لنین مجبور بود بفی

که مانند  -نامیداي میهاي کمیته(، بوروکراتkomuetchikiها را کمیته چی کی )آن

دادند هشدار می "دموکراسی بازي درآوردن"حزب را از وسوسه  2091خود او در سال 

در لندن به طور خاصی  2095هاي کنگره بلشویکی آوریل به مخالفت برخیزد. جدل -

کرد ولی احتیاج به پرولتریزه شدن کادرهاي حزب اصرار می توفانی بود. لنین، روي

اي به طور آشکار عدم اکثریت به هیچوجه همراه او نبود. کادرهاي انقالبی حرفه

ها شایسته به عهده گرفتن وظایف که به نظر آن -اعتماد خود را نسبت به کارگران

ها گفت: نگویان آنکردند. لنین پس از گوش دادن به سخاظهار می -رهبري نبودند

زند که ( )لنین طعنه می10) "توانم کرسی خودم را حفظ کنممن به سختی می"

 مترجم(. -بدین ترتیب موقعیت خودش هم به خطر افتاده است

هاي اي را براي اساسنامه پیشنهاد کرده بود که تعداد کارگران را در کمیتهاو ماده

از این امر که "گوید که لنین روپسکایا میکرد. این ماده رد شد. کبلشویکی زیاد می

العاده ناراحت نشد... زیرا که این طور به شدت مورد امتناع کنگره قرار گرفته بود فوق

اي از مرض رسید قطعا حزب را به طور ریشهداد انقالبی که داشت فرا میتشخیص می

معالجه خواهد ها، تر کارگري به کمیتهعدم ظرفیت در ارائه یک ساختمان برجسته

 (19.)"کرد

هاي لنین در حقیقت این همان چیزي بود که اتفاق افتاد. ولی لحن بعضی از نامه

-شدت مخالفتی را که لنین در سازمان خود با آن مواجه شده بود به وضوح نشان می

چنین  2095اي خطاب به یک بلشویک سن پترزبورگ، در فوریه دهد. او در نامه

 نوشت: 
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هاي با نیروهاي جدید، با جوانان، با محفلمستقیم د که ما را در تماس اهتمام کنی"

شان باد.( حتی ها )شرم"از سن پترزبورگییک تن تازه پا... قرار دهید... تاکنون حتی 

اند.... این افتضاح است. این به معنی هم براي ما به وجود نیاورده واحدیک ارتباط 

-(. و همین12) "ها درس بگیریداز منشویکزوال و نابودي ماست! محض خاطر خدا 

محفل را سازماندهی، سازماندهی و سازماندهی کنید و  صدهاحتما باید "طور 

مراتبی( خوش خیاالنه مرسوم را به دور بریزید. اکنون اي )سلسلههاي کمیتهحماقت

هاي جنگی جدید، با انرژي، تازه و جوان در که شما سازمانزمان جنگ است یا این

 "ايهاي کمیتهبوروکرات"که به همراه هاله نورانی آورید... یا اینهمه جا به وجود می

 (11. )"شویدنابود می

، در نامه دیگري خطاب به کمیته پیکار بلشویکی پایتخت، طرفداران 2095در اکتبر 

ها، حقوق و فونکسیون"به خاطر خدا... تمام "کند: خود را چنین تشویق می

 ( بفرستید.11) "ا به جهنمر "امتیازات

افتاد، کارانه ساختمان حزب در میهاي محافظهاش با لختیپذیري انقالبیانعطاف

ها هنوز از منشاءشان جدا نشده بودند. یک برخورد دیگر در ارتباط با گرچه این لختی

 اتفاق داد،می -شوراها یعنی – 2095ترین مخلوق نقشی که سازمان بلشویکی به اصیل

با نظر بی اعتمادي و خصومت  شوراها به لنین طرفداران از بسیاري حقیقت در. تاداف

اي خود به خودي و حاصل خودانگیختگی کردند. آیا شوراها نتیجه اقدام تودهنگاه می

ها هشدار داده بود؟ آیا این شوراها مظهر نهادي نبودند که اند که لنین علیه آننبوده

اند و مستقل از سازمان مراتبی و ایدئولوژیک داشته ساختی فاقد چهارچوب سلسله

ها را در گذشته آن -بله خود لنین -رفتند که لنین سوسیال دموکراسی به شمار می

مطلقا ضروري شمرده بود؟ از این نظر، لنینیسم نیز آماده نبود که پدیده شوراها را 

عنی شوراي سن درک کرده و بپذیرد. این خصوصا در مورد مشهورترین شوراها ی
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ها قرار داشت. در حقیقت، پترزبورگ صادق بود که مضافا تحت کنترل منشویک

وقت رهبر دفتر روسیه سازمان بلشویکی بود تا آنجا پیش رفت که باگدانف که در آن

ست هسته یک حزب ضد سوسیالیستی بشود. به نظر او الزم اظهار داشت شورا ممکن

ر کنند که برنامه و اتوریته کمیته مرکزي بلشویک را ها شورا را مجبوبود که بلشویک

ها بپذیرد و متعاقبا کم کم در حزب جذب شود. باگدانف با تائید بسیاري از لنینیست

ها باید حمایت خود اضافه کرد که اگر شورا از پذیرش این امر خودداري کند، بلشویک

نماینده حزب در شوراي اش را طرد کنند. کراسین، را از آن پس گرفته و خط سیاسی

سن پترزبورگ به طور رسمی از این شورا درخواست کرد که اتوریته سوسیال 

زمان با پذیرتر از رفقایش بود. همدموکراسی را بپذیرد، برخورد لنین خیلی انعطاف

-(، ارگان بلشویکZhizn Novaya، نووایا ژیزن )2095ورود او به سن پترزبورگ در نوامبر 

منتشر کرد که در آن بی اعتمادي عمیقی نسبت به شوراها ابراز شده بود. اي ها مقاله

در طرح مسئله به صورت: "لنین در جواب اظهار داشت که نویسنده مقاله مربوطه 

کند. به نظر من طرح مسئله به این شوراي نمایندگان کارگران یا حزب؟ اشتباه می

 هموراي نمایندگان کارگران و ش هما اینطور باشد: قطعصورت خطاست، تصمیم باید 

کنم من فکر می"اش در پایتخت اعالم اشت: نظر طرفداران( لنین بر خالف14. )"حزب

که این نابخردانه است که از شوراي نمایندگان کارگران بخواهیم که برنامه سوسیال 

. و اضافه "دموکراسی را بپذیرد و به حزب کار سوسیال دموکراسی روسیه ملحق شود

انقالبی  یک حکومتشوراي نمایندگان کارگران را باید به صورت نطفه "که  کرد

. در حقیقت لنین خواهان خودمختاري آن در رابطه با احزاب "در نظر گرفت موقتی

 (.15سیاسی بود)

 . امتناع کردروزنامه رسمی )حزب( در سن پترزبورگ از انتشارات نقطه نظر لنین 
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 هاآن  قدر از تزلزل و جبنکه او آن -اش رااین کشمکش بین لنین و طرفداران

 .کرد مشاهده هم دیگري هاينمونه در توانمی -بود ناراحت

 2095که به انقالب  "یکشنبه خونین"هاي سن پترزبورگ به براي مثال، بلشویک

ها از خصوصیات بدوي و بعضی جهات کردند، چه آنکشانده شد با نظر تردید نگاه می

شد، نگران بودند. لنین بر عکس که توسط کشیش گاپن رهبري می مذهبی تظاهراتی

در این زمینه خیلی عالقمند بود. او در ماه ژانویه، مبارزه و رادیکالیزه شدن آنرا 

کرد. تمام نمود و با امید فراوان، پیشرفت هجوم انقالبی را دنبال میترغیب می

ترین رهبران سازمان در مها چنین احساسی نداشند. باگدانف یکی از مهبلشویک

لندن نظري را ابراز داشت که بدون تردید نظر بخش قابل توجهی از  2095کنگره 

تکیه  "اهمیت انضباط"کرد که بیش از همه چیز بر اعضاء بود. او کادرها را ترغیب می

از اتهامات نامعقول مبنی بر کند کردن تکامل روحیه انقالبی "کنند و در این راه 

 (16. )"اي بر خود راه ندهندواهمهها توده

که سازمان درست و  -این تصورات نادرست در مورد اقدام خود به خودي پرولتاریا

، همراه با تردید بسیار 2095در تمام طول سال  -حسابی و یا ابدا سازمانی نداشت

عمیقی نسبت به متعهد کردن حزب در یک قیام مسلحانه ادامه داشت. لنین بر 

کرد، ولی مجبور بود که با عناصر میانه ین جریان با تمام قدرت دفاع میعکس، از ا

ها در کنگره لندن به مسئله قیام بندي مصوباتی که بلشویکبویژه در زمینه شکل -رو

 که داشت اظهار کنگره در لنین معهذا،. کند سازش –مسلحانه اختصاص داده بودند 

( و اضافه کرد که 18. )"یماداده بها کم قیام بودن اجتناب غیرقابل و اهمیت به ما"

چنین حول تدارک مایل است ببیند بحث نه تنها حول اصل قیام مسلحانه، بلکه هم

دائما به این مسئله اشاره  2095عملی آن انجام شود. در تمام طول تابستان و پائیز 
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ندان اش نظریات وي را چدهد که طرفدارانهاي او نشان میکرد. لحن فراخوانمی

 دانستند.موافق طبع خود نمی

ها را بدور بریزیم. بگذارید که اکنون و پس تمام تردیدها و تزلزل": 2095ژوئن  19

هاي پرهیز از این وظیفه فوري گونه تاخیر همه و هر یک بدانند که بهانهبدون هیچ

. سپس علیه "یعنی تدارک پر انرژي قیام مسلحانه، چقدر مزخرف و بی اعتبارند

 دهد.( هشدار می11) "خطر تاخیر"

دچار  -دهم که به شما اطمینان می -شومدچار وحشت می": 2095اکتبر  26

که صحبت از بمب بوده هنوز ماه  6بیش از بینم پس از که میشوم از اینوحشت می

ها ترین افراد هستند که این صحبتحتی یکی از آن ساخته نشده است! و این فاضل

و تاکید  "کشند... آقایان، به جوانان رو کنید! این تنها درمان درد است!را به میان می

هائی هاي جنگ در همه جا... بگذارید گروهاز جوخه فورابه جوانان رو کنید. "کند: می

مرکب از سه نفر، ده نفر، سی نفر و ... تشکیل شود. بگذارید فورا به بهترین وجه 

تیر باشد، چه با چاقو یا کهنه نفت آلود براي  ممکن خود را مسلح کنند. چه با هفت

 (10) "برپا کردن آتش سوزي... شیطان، امروزه لختی ماست...

هر نوع تاخیر، مشاجره، دست به دست کردن و تردید ": 2095آخرین روزهاي اکتبر 

 (49. )"کندهدف قیام را نابود می

-یام را نابود میهر نوع تاخیر، مشاجره، دست به دست کردن و تردید، هدف ق"

 "کند.

برد تا مقاومت مشابهی را درست دوازده سال بعد لنین همین عبارت را به کار می

جا تشابه چشمگیر و مشخصی را دادند. در ایندر هم بشکند که طرفداران او بروز می

اولین جدال  -او بود 2028طالیه برخورد  2095کنیم: برخورد لنین در مشاهده می
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اش به رغم خود، اولین طغیان لنین علیه لنینیسم )یا آنچه که طرفداران مولف با آئین

 شمردندم(.اش میاو جزء اندیشه

تظاهر  2028این طغیان بذر یک انقالب را در بطن خود داشت. ولی تاریخ، قبل از 

جزء متشکله عمیقا  2095دهد. انقالب دیگري از یک برگشت را به دست می

ین را آشکار ساخته بود. از طرف دیگر پیروزي ضد انقالب از دموکراتیک استراتژي لن

هاي هاي او وجود داشت، تشدید کرد. پیروزياي را که در تئوريعنصر اتوریته 2098

اي از ها مجبور به تجدیدنظر در پارهلنین را بیش از لنینیست 2095پرولتري 

 –ر مانند انگیزه خود اش کرده بود که گاهی دردآور بود. ولی این جدید نظنظریات

 استقرار در تزاریسم کههنگامی. داشت کوتاه عمري -انقالبی هايپیروزي آن یعنی

 روسیه کارگري جنبش تاریخ که شد شروع ايدوره 2091 در یافت، توفیق خود مجدد

 و کرد تنزل فرقه یک ابعاد به بلشویسم است، معروف "ارتجاع هايسال" نام به

ها، حبس و کشته شدن ت و سرخوردگی تودهشکس. آورد دست به را آن هايخصلت

حتی  -هزاران مبارز، تبعید رهبران سوسیالیست، استقرار مجدد شرایط مبارزه مخفی

اش سازمان لنینی را به همان تنگناي قدیمی -وجود داشت 2095بیش از آنچه قبل از 

، کشش به یکپارچگی، اي رشد کردندهاي اتوریتهکشاند. از این زمان بود که گرایش

که گرایش به دگماتیسم و خطوط منفی دیگري ظاهر شدند که مورخین هنگامی

 ها را ندیده بگیرند.توانند آندهند نمیترازنامه لنینیسم را ارائه می

این روزهاي سیاه درست قبل از آغاز جنگ جهانی اول، با آغاز هجوم انقالبی که 

شکسته بود، پایان یافت. و در این هنگام بود که جنگ آنرا ترمز کرده و لی در هم ن

ترین شایستگی تاریخی خود را به دست ها، بزرگلنین، بیش از پیش تحت فشار توده

کننده طبقه و او مبنی بر یگانگی استثنائی و تعیین 2028آورد: تشخیص درست سال 

 حزب. 
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شوروي،  فرو کشیدن مد انقالبی، شکست انقالب جهانی، در خودنگري روسیه

که نابودي ناقوس مرگ این همزیستی را به صدا درآورد. ولی تاریخ حتی هنگامی

هایش را حفظ نماید. تواند فراموشش کند و باید آموزشکند نمیچیزي را ثبت می

ها را توده رهبريهائی که ادعاي حتی آن -این یک درس ساده است: احزاب انقالبی

رسانند که با نفی نقش انجام می به ممتازي ظاتلح در فقط را خود اعمال –دارند 

ها و پرولتاریا وجود دارد تغییر داده و تحت اي را که بین آنراهنماي کادرها، رابطه

   اند.آیند که خود از آن جریان یافتهاي در مینیروي محرکه تبعیت

 منابع این مقاله در دفتر بیدار موجود است.

 برگرفته شده است. 1این مقاله از عصر عمل شماره 
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 لنین، روزا لوگزامبورگ، تروتسکی

 حزب مساله و 

 نورمن گراس

 طاهر مصدق

  
 سرآغازها

 2088مطلب را از سرآغازش شروع کنیم: هفتاد و پنج سال پیش ]این سخنرانی در 

 2091تر از کنگره  سال پیشرا نوشت. این یک  "چه باید کرد؟"انجام شده[، لنین 

ها و  حزب سوسیال دموکراتیک کار روسیه بود که در آن جدائی تاریخی میان بلشویک

یک گام "ها به وقوع پیوست. در رابطه با آن جدائی، لنین کتاب دیگري بنام  منشویک

بندي اولیه تئوري لنینی  نوشت و این دو کتاب صورت "به پیش، دو گام به پس

دانند، دو انقالبی برجسته دیگر  طور که همه می را دربردارند. همان سازمان حزبی

هاي متعددي با لنین  همان دوران، روزا لوگزامبورگ و لئون تروتسکی در جدل

مسایل تشکیالتی سوسیال "مخالفت و کار او را نقد کردند: لوگزامبورگ در مقاله 

، کمی 2021. در سال "اوظایف سیاسی م"، و تروتسکی در کتابش "دموکراسی روسیه

اي از اختالفات میان او و  پیش از قتل لوگزامبورگ قرائن حاکی از آن بود که پاره
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شان مبالغه شده بود، در حال کاهش بود. تروتسکی نیز  لنین، که در هر حال درباره

براي حدود یک دهه و نیم بر سر مساله حزب مخالف با لنین باقی ماند، آنگاه در سال 

ی حزب بلشویک را پذیرفت و به آن پیوست و از آن پس مضمون انقالبی مش 2028

. کرد مبارزه آن براي و داد قرار دفاع مورد مرگش هنگام به  تئوري لنینی تشکیالت را

 کیش با بود مجبور او اکنون کار، این دادن انجام خاطر به و کار، این انجام در اما

 ستالینیسم بود مخالفت ورزد.لنین، که از ملزومات پیدائی و پیروزي ا

  
 تروتسکی و لنین

، در حالی "تاریخ انقالب روسیه"نگار در کتاب خود  تروتسکی به عنوان یک تاریخ

که از خودش، تروتسکی به عنوان فعال سیاسی، با سوم شخص مفرد یاد کرده، 

 اش را چون آموزگاري گرایش یافت که قدرت و اهمیت به لنین هم"نویسد که او  می

 خالف بر گفته، این  (1. )"ها نیز، فهمیده بود تر از آن دیرتر از دیگران، اما شاید عمیق

 ارزیابی این من گمان به. نبود تروتسکی نخوت و نافروتنی از حاکی بسیاري، تصور

 سو، یک از: کنید دقت زیرا،. بود لنین سیاسی میراث با خودش رابطه هشیارانه

گراها و دیگران، وجود  ها، آزادمنش سوسیال دموکرات وا،بورژ هاي ایدئولوگ از لشکري

رحمانه گروهی نخبه خودکامه  دهنده گرایش بی دارند که از نظرشان کار لنین نشان

ها، و از این  ها، مائوئیست براي کسب قدرت است. از سوي دیگر، شما استالینیست

کل، در واقع یک شان یک رهبر داناي  ها را دارید که لنین براي"لنینیست"قماش 

او همیشه ارزش ماندگار  2028خدا، است. رابطه تروتسکی طور دیگري بود. پس از 

تئوري و پراتیک لنین درباره حزب را، براي پرولتاریاي روسیه و جهان، به رسمیت 

شناخت و این نکته نباید از مرکز توجه دور شود. اما دو چیز را هم باید به یاد داشت. 

اش با لنین، به این معنی بود که او از  تروتسکی، مخالفت قبلی نخست، گذشته خود
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اي  توانست بر خالف سایر رهبران بلشویک، پاره کرد که می اي به مساله نگاه می زاویه

هاي اولیه بلشویسم را ببیند. دوم، مبارزه شدیدي بود که او بر  ها و ضعف از اشتباه

ن مطلب که کارکرد مرسوم خدایان علیه کیش لنین به راه انداخت، با تشخیص ای

عبارت  "رهبر کبیر"که کارکرد اصلی اسطوره  اي اقتدار بود، و این تقویت کردن گونه

ي به اصالح رهبران  اي از خطاناپذیري پیرامون حلقه است از به وجود آوردن هاله

ترش با  کبیر. تروتسکی با این کیش مبارزه کرد و این، به همراه مخالفت پیش

سم، باعث شد که او یک فاصله انتقادي معین را، در داخل ادامه کاري عام با کار بلشوی

 لنین، حفظ کند.

 لنین و تروتسکیسم

جا این نیست که این  که قضیه بد فهمیده نشود: منظور من این حال، براي این

فهمید و هرگز  تروتسکی است که قهرمان و رهبر بزرگ بود، که همه چیز را خوب می

د، این البته درست نیست. به ویژه در رابطه با کیش لنین، تروتسکی خطا نکر

اشتباهات خودش را مرتکب شد. اما بر روي هم رابطه او با لنین و آثار لنین نه 

و توام با  انتقاديخصومت و نه اطاعت کورکورانه بود. این رابطه یک رابطه مداوم، 

آورد که به  کسانی به وجود می احترام بود. و این فرصت و نیز تعهدي ویژه، براي

چنین براي آنانی که  اي که تروتسکی بنیاد گذاشت تعلق دارند و هم المللی جنبش بین

کنم، فرصت، و نه  و من تاکید می -فرصت  اند. این یک از آثار تروتسکی تاثیر پذیرفته

 تعهد یک و – جنگید برایش باید بلکه  ضمانت، زیرا هیچ چیز تضمین شده نیست،

اي درک جوهر واقعی و ذات انقالبی تئوري لنینی تشکیالت است. در عین حال بر

هاي آن را در  روي ها و زیاده اي انتقادي، خطاهاي سهوي، عیب زمان باید به گونه هم

تاریخ بلشویسم سوا کرد، و نیز، به همان اهمیت، سعی کرد کاریکاتورهاي یک سویه 

 –گیرد، اعم از انواع بوروکراتیک  ینیسم انجام میهائی که زیر نام لن گوناگون و تحریف
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 مضمونی این. ساخت جدا را اپورتونیستی یا تبلیغاتی گرا، نخبه گرا، فرقه اقتدارگرا،

 اصلی مضامین و عام زمینه خالصه طور به شروع، براي. کنم دنبال خواهم می که است

 .شوم می یادآور را حزب تئوري از لنین مقدماتی بندي فورمول

  
 زمینه

باید به یاد داشته باشیم هنگامی که لنین این آثار را نوشت هیچ حزب انقالبی 

در  2101کارگري در روسیه وجود نداشت. یک کنفرانس تاسیس حزب در مارس 

، با شرکت نه یا ده نماینده، برگزار شده بود، ولی هیچ تاثیري بر جا "مینسک"

بالفاصله پس از کنگره دستگیر شدند. به  کنندگان آن نگذاشته بود، زیرا اکثر شرکت

هاي پراکنده،  یاد بیاورید که جنبش سوسیالیستی، در حدي که وجود داشت، از گروه

شد، این جنبش تازه شروع کرده بود با کارگران  عمدتا از روشنفکران تشکیل می

 هاي محلی، پراکندگی کامل بدون هیچ نوع روسیه تماس برقرار کند، میان این گروه

بایست مخفیانه، در شرایط  ها می هماهنگی سراسري حکمفرما بود، و این گروه

افتادند یا به سیبري  شان دایما به زندان می کردند و رهبران سرکوب پلیسی عمل می

یک هدف  "چه باید کرد؟"تر را به یاد بیاورید که  شدند. و این حقیقت مهم تبعید می

انی که به نام اکونومیسم معروف شده: مشخص ایدئولوژیک داشت، یعنی آن جری

اندازهاي  اي، در مخالفت با نیاز به چشم جریانی که بر مبارزه اقتصادي، اتحادیه

 کار قولی به – روز به روز عملی وظایف که جریانی ورزید، می تاکید انقالبی –سیاسی 

 یعوس تبلیع و ترویج به نیاز مقابل در را – رساندن انجام به شده طور هر را

اش کرد، و جریانی که براي تشدید این تمایالتسوسیالیستی و انقالبی، برجسته می

 این با  خودانگیختگی طبقه کارگر را تبدیل به نوعی پرنسیپ )اصل و قاعده کلی( کرد

 همان نتیجه در دهند،می انجام کارگران هرحال به که است کاري این: که استدالل
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م، نه اینکه به هواي چشم اندازهاي بزرگ هید انجام باید ما که است کاري

 سوسیالیسم انقالبی و این قبیل چیزها دست به عمل بزنیم.

  
 تئوري

هاي معروف خود را به این ترتیب مطرح ساخت: در برابر چنین جریانی، لنین بحث

بدون تئوري انقالبی هیچ "اش ترین فورمولبنديیکم، اهمیت تئوري: در معروف

 لنین. بود مارکسیسم لنین منظور –( 1) "تواند وجود داشته باشدنمیجنبش انقالبی 

 نه: کرد اشاره طبقاتی مبارزه "جانب" سه درباره انگلس گذشته هايبنديفورمول به

 که زبانی به( 4. )را تئوریک جنبه چنینهم بلکه اقتصادي، و سیاسی هايجنبه تنها

اخت که این روزها با عبارت دیگري س مطرح را اينکته لنین بفهمد تواندمی کس هر

هاي سیاسی، اقتصادي و ایدئولوژیک{، اند )ویژه بودن }سطحآن را قدر بخشیده

ها و این قبیل(، این نکته که جنبش کارگران براي خودمختاري نسبی روساخت

دارد، و این دانش و علم مثل علم نیاز دارد، به  دانش نیازاش به هدایت مبارزه سیاسی

خاص خود را دارد:  شرطشود، بلکه پیشوار از جایی صادر نمیده خدایی اتوماتیکمائ

تولید تئوریک، مطالعه، مبارزه ایدئولوژیک، یک نبرد چند جانبه عقاید. بنابراین، هر 

کار را هر "ها و با تئوري، تنها گري در رابطه با ایدهنوع ضد روشنفکرگرائی، هر عامی

، ممکن است جنبش سوسیالیستی را منحرف کند زیرا "دنطور شده به انجام رسان

به زیر تاثیر "کشاند. در واقع هاي کاذب و بورژوائی میآن را به زیر تاثیر ایده

رساند. روشن است که کل جنبش از همان زمان مطلب را درست نمی "کشاندن

ه هاي طبقهاي مسلط هر عصر همان ایدهشود که ایدهمارکس این فرض شروع می

هائی خواهد بود، و از حاکم است. جنبش کارگران کم و بیش زیر تاثیر چنین ایده

 .افتدمی الزم تئوریک مبارزه که جاست  همین
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 اي و سیاست سوسیالیستیمبارزه اتحادیه

اي و سیاست سوسیالیستی. البته، دومین مضمون مهم: تمایز میان سیاست اتحادیه

ها بر رات از جانب لنین به خاطر تاکید اکونومیستبندي مساله با این عبافورمول

تردیدیونیونیسم بود، وگرنه در حقیقت منظور لنین شامل هر نوع مبارزه براي 

اي براي رفورم در چارچوب هاي بی واسطه، روز به روز و جزئی، هر مبارزهخواسته

راي رفورم اي و مبارزه بشود. طبیعتا مبارزه اتحادیهداري نیز میجامعه سرمایه

دهنده یک ها نشان)اصالحات( یک ضرورت حیاتی است، ولی منحصرا تمرکز بر آن

 کردن محدود –سیاست درست سوسیالیستی نیست. اینکار مساوي است با خود 

 بورژوایی هايایده نفع به را مبارزه میدان داري،سرمایه داخل در سوسیالیستی جنبش

پذیرید در داخل ساختار است که شما می اش آنکردن، زیرا در عمل معنی خالی

بخش شرایط طبقه کارگر دست پیدا کرد. داري میتوان به بهبود رضایتسرمایه

اندیشه اصلی لنین این است: هیج دینامیسم خود به خودي وجود ندارد که از 

انجامد. این فکر مبارزات بی واسطه روزمره به آگاهی انقالبی و نتیجتا سوسیالیسم بی

تر یا شرایط بهتر کار گویا به آگاهی با مبارزه خیلی جدي براي مزد بیشکه 

 است. "گرایانهتوهم خود به خودي"شود، این یک سوسیالیستی منجر می

همین مطلب را اگر کمی متفاوت از بیان لنین بخواهیم مطرح کنیم یعنی اینکه 

چیزي برسید که لنین  توانید از یک دیدگاه جزئی و موضعی به جامعه، به آنشما نمی

خواهد این دیدگاه متعلق به نامد، حال میآگاهی سوسیالیستی یا آگاهی انقالبی می

-شان باشد یا دیدگاهی دیگر. چرا نمیگروهی از کارکنان در رابطه با کارفرماهاي

شود دقیقا یک ادارک سراسري توانید؟ زیرا چیزي که آگاهی انقالبی شامل آن می

همه روابط طبقاتی در هر سطح از جامعه )اقتصادي، سیاسی، ادراک از  -است

فرهنگی و غیره( و به ویژه در سطح دولت. به همین دلیل پیش شرط ناگزیر آگاهی 
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سوسیالیستی عبارت است از ترویج و تبلیغ همه جانبه که در رابطه با هر نوع تظاهر 

گیرد، و همین ر میکشی و ستم، اعم از اقتصادي، سیاسی فرهنگی و غیره قرابهره

 نیست اتحادیه رهبر و منشی همان  مبناي ادعاي لنین است که الگوي یک انقالبی

 سیاست توانمی شیوه این به فقط( 5. )است خلق مدافع وکیل مثابه به فردي بلکه

 .شد نایل سوسیالیستی آگاهی به و گرفت پی را سوسیالیستی

  
 عنصر خود به خودي و عنصر آگاهی

رساند، یعنی کل مساله خود می "چه باید کرد؟"ا به جوهر بحث لنین در این ما ر

جا ما از یک سو با حکم خواهم مطرح کنم که اینبه خودي و آگاهی، و من می

گرا شویم، و از سوي دیگر با دو تز یک جانبهمرکزي تئوري حزب لنین مواجه می

ا آن درگیر بود قابل فهم روبروئیم که، هرچند با توجه به موضوع جدلی که لنین ب

 است، ولی به هرحال نیاز به تصحیح دارند.

که گرا شروع کنیم، اینها به گمان من عبارتند از: یکم، اینجانبهاز تزهاي یک

، یا "اي کسب کندتواند آگاهی اتحادیهطبقه کارگر منحصرا با کوشش خود فقط می"

جنبش خود به خودي طبقه ": گویدتر، میآن طور که لنین، شاید با تاکید بیش

کارگر به تنهایی قادر است فقط تریدیونیونیسم به وجود آورد )و به طور ناگزیر نیز آن 

( به گمان من با توجه به جدلی که لنین درگیرش بود این 6آورد(. )را به وجود می

هاي طوالنی نکته قابل فهم است و تا حدي نیز معتبر است: این نکته در مورد دوران

کند. اما این حکم نیاز به تصحیح دارد، زیرا در داري صدق میدر تاریخ جوامع سرمایه

 طبقه انگیخته خود جنبش نامیم،می انقالبی –اوقاتی که ما اوضاع انقالبی یا پیشا 

 .رودمی صرف تردیدیونیونیسم از فراتر کارگر
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است که لنین از هایی گرا، به نظر من، شامل یکی از برداشتجانبهدومین تز یک

به داخل طبقه  بیرونکند که آگاهی سوسیالیستی از این فورمول معروف ارائه می

-شود. خوب، هر کس برداشت خودش را از معنی این حکم دارد و میکارگر برده می

اي آنرا توضیح داد و به نوعی ثابت کرد که آن عیب و هاي بسیار استادانهشود به شیوه

قط به آنچه که خود لنین واقعا گفته توجه دارم. واقعیت این است ایرادي ندارد. من ف

گرا است( جانبهبرد. یکی )که به نظرم یککه او این فورمول را به دو طریق به کار می

کند که آگاهی سوسیالیستی به وسیله گروهی از به پیروي از کائوتسکی حکم می

و  "بیرون"( 8) "شود.پرولتاریا میاز بیرون وارد مبارزه طبقاتی "روشنفکران بورژوا 

شوند: درون مبارزه طبقاتی پرولتاریا است، بیرون به این نحو فهمیده می "درون"

کنند. بدون آنکه بخواهم روشنفکران بورژوا هستند که آگاهی سوسیالیستی را وارد می

کنم این حکم نادرست است. البته واضح است که قضیه را زیاد شور کنم، گمان می

اي دیگر همان تاکید بر اهمیت تئوري است. اما این امر روشن این حکم به شیوه

پرورانند، روشنفکران بورژوا هستند که آگاهی سوسیالیستی را می کدامکند که نمی

از "تحت چه شرایط، و به عنوان بخشی از کدام جنبش. این برداشت از فورمول باال، 

رد. با این حال این انگاره که آگاهی ، غلط است و نیاز به تصحیح دا"بیرون

 -یک معنی مهم -شود داراي یک معنی دیگرسوسیالیستی پرولتري از بیرون وارد می

کنم شود. فکر میاست که به زعم من حکم مرکزي تئوري حزب لنین را شامل می

 نویسد:کند، لنین میفراز زیرین این معنی را خالصه می

 امر این به هاآن اعتقاد شوند،می مرتکب هاکونومیستا تمام که بنیادینی اشتباه" 

مبارزه اقتصادي از درون  توانمی را کارگران طبقاتی سیاسی آگاهی سطح که است

، یعنی فقط از بیرون مبارزه فقط از بیرونگسترش داد... آگاهی سیاسی طبقاتی را 

توان به میان اقتصادي و از بیرون عرصه روابط میان کارگران و کارفرمایان، می
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توان از آن به دست آورد، عرصه اي که این دانش را میکارگران برد. تنها عرصه

 تمامطبقات و قشرها با دولت و دستگاه حاکمه یعنی عرصه مناسبات  تماممناسبات 

-گفته، به گروهدر نقل قول پیش "بیرون"و  "درون"( 1طبقات با یکدیگر است. )

ی کارگران و روشنفکران بورژوا، که دومی حامل آگاهی شناختی یعنهاي جامعهبندي

  ها به ترتیب به جزئی و سراسري اشارهکند. بلکه، آنسوسیالیستی است، اشاره نمی

 ايمبارزه گونههیچ. شودنمی ناشی موضعی مبارزه یک از سوسیالیستی آگاهی. دارند

نین ادراکی تنها از یک انجامد. چخودکار به یک ادراک کافی نمی طور به نوع این از

تواند نتیجه شود. و این به عقیده انداز سراسري به روابط میان تمام طبقات میچشم

من حکم مرکزي تئوري حزب لنین است، زیرا چیزي را که تئوري، به طور فشرده، 

کند این است که وجود حزب به عنوان وسیله مرکزیت سیاسی، الزامی است. بیان می

هاي محلی، و چشم ه از این دست، تمام مبارزات جدا از هم، تجربهبدون نوعی وسیل

آمیز تواند در یک حمله انقالبی موفقیتها نمیهاي متفاوت تودهاندازهاي موضعی الیه

اي که به نوبه خود داراي ارگان مرکزیت داري متمرکز شود، جامعهبه جامعه سرمایه

باشد. وجود حزب به عنوان وایی، میخودش، ارگان نبرد خودش، در قالب دولت بورژ

یک محمل از لحاظ سیاسی تمرکزبخش الزم است تا مبارزات موضعی را متحد کند و 

سراسري، ها را بهم پیوند زند. حزبی با یک تئوري و برنامه در مقابله نهایی با دولت آن

 هاي گوناگون، مورد نیاز است.با قابلیت یگانه کردن مبارزه

  
 مان(تشکیالت )ساز

اي هم درباره مسایل تشکیالتی از سرانجام، درباره کار لنین در این دوره، چند کلمه

اش صحبت کنیم. در این جا نیز به گمان من در میان ترین معنیدید لنین در خاص

مسایل جزئی، یک نکته مرکزي وجود دارد. نکته مرکزي در اختالفی است که لنین 
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-زب داشت، اختالفی که در زمینه انشعاب بلشویکبا مارتف بر سر تعریف یک عضو ح

 از شکل بی و نااستوار هیائی حزب لنین، پنداشت در. کرد فراهم را هامنشویک –ها 

 که است، "کادرها" یا فعاالن، از متشکل سازمانی بلکه نیست، تصادفی هواداران

سطح تري با آگاهی طبقاتی بوده، و خود را در پرول پیشاهنگی آوريجمع هدفش

-چنین در دو جزوه پیشسازد. اما همموجود آگاهی طبقه به سادگی مستحیل نمی

 مورد در جمله، از –هاي تشکیالتی دیگري هم مطرح شده است گفته لنین، بحث

 –گري شدید، در مورد محدود ساختن مراتب دموکراتیک و مخفیاي حرفه انقالبیان

ایط سرکوب سیاسی توجیه کرده است. فعال ها را به دلیل اجبار کار در شرلنین آن که

   هاي جدلی وجود دارد که بعداها نیز اغراقکنم که در این بحثفقط اشاره می

 .کرد خواهم صحبت اشدرباره

  
 لوگزامبورگ و تروتسکی جوان

گذشته از مسایل فرعی، چه چیز اساس مخالفت لوگزامبورگ و تروتسکی را با لنین 

نامید و ام به چیزي بود که لوگزامبورگ آنرا بالنکیسم میداد؟ آن اتهتشکیل می

ها، کرد. به عبارت دیگر، مانند منشویکگرایی تعبیر میتروتسکی به عنوان جانشین

ها همداستان بودند، و مانند که لوگزامبورگ و تروتسکی در این مورد به خصوص با آن

کردند که ا به این امر متهم میبسیاري کسان دیگر از آن زمان تاکنون، این دو لنین ر

 پرولتري، هايتوده مبارزه جانشین را گمارده –خواهد فعالیت گروهی نخبه خود می

طبقه کارگر بکند. آیا این اتهام وارد بود؟ خیر. لوگزامبورگ رهائی بخشی خود جانشین

کنند، در عمل ضرورت وجود گرایی را طرد میو تروتسکی به گمان این که نخبه

مان پیشاهنگ پرولتري را، با جانبداري از یک مدل تشکیالتی سوسیال ساز

-ها چنان سازمانی را نفی میکردند. آناش( نفی میدموکراتیک )به معنی امروزي
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هاي انقالب اکتبر به طور مثبت و یک رشته انقالب -کردند که بدون وجود آن

 گاهی چند از هر که بیانقال هايموقعیت –شکست خورده به طور منفی نشان دادند 

 حاال خواهممی که جاآن از. انجامدبی پیروزمند هايانقالب به تواندنمی دهد،می رخ

 کنم تاکید باید نیاید، پیش سوءتفاهمی آنکه براي کنم، مطرح را انتقادي نکته چند

که او چنین ناپذیر لنین بود: این]ایده لنینی تشکیالت[ ارزش تاریخی قیاس این که

جنگید. این گفته آیا بدین  چنگ و دندانسازمانی را به اندیشه آورد و به خاطرش با 

گویی و معنی است که آثار لنین در این دوران چکیده حقایق ناب است و مخالف

دان ریخته شود؟ مثال جاي دریغ است انتقادهاي لوگزامبورگ و تروتسکی باید به زباله

را تجدید چاپ نکرد، هر چند  "ف سیاسی ماوظای"که جنبش تروتسکیستی هیچگاه 

که این کتاب بسیار جالبی است. پس آیا باید نتیجه بگیریم که لنین حقیقت را عرضه 

هاي دیگر ارزش خواندن ندارند؟ نه، چون دیالکتیک حقیقت و کند و این نوشتهمی

 تر از اینها است.توان گفت، کمی پیچیدهخطا، می

  
 بوروکراتیزه شدن

اي مسایل بر حق شود در پارهبارز این نکته، پیش از هر چیز، این است که میدلیل 

هاي کارگري اي دیگر بر خطا. مثال، تمام مساله بوروکراتیزه شدن سازمانبود و در پاره

کس درک کافی از آن کنیم، هیچاي که از آن صحبت میرا در نظر بگیرید. در دوره

وردن مبناي یک تئوري درباره آن به تروتسکی تعلق جا امتیاز فراهم آنداشت، و این

با پدیده استالینیسم مقابله نمود.  2019و  2019هاي گیرد، که با آن بتوان در سالمی

، در تاکید مداومش بر ضرورت سازمان متمرکز و حرکت 2024اما در آثار لنین پیش از 

وجود ندارد: از خطر  در جهت ایجاد آن، هیچ ادراکی، هیج نشانی از دریافت مساله

خودمختاري دستگاه تشکیالتی، خطر به وجود آمدن منافع خاص خود، بی عملی و 
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هاي تروتسکی و که در نوشتهکاري خاص خود این تشکیالت. در حالیمحافظه

. از وجود دارداي لوگزامبورگ پیش از جنگ جهانی اول مقدمات فهم چنین پدیده

کارگري این امر مساله کوچکی نبوده، حق  آنجا که ثابت شد در تاریخ جنبش

ز به عنوان امروتروتسکی و لوگزامبورگ را باید به عنوان کسانی که سهمی در آنچه ما 

 شمریم دارند، ادا نمود.یک تئوري کامل و همه جانبه لنینی تشکیالت بر می

  
 هاخودانگیختگی توده

طاي تاریخی نام نهادم، حقیقت و خ "دیالکتیک"با این حال، در آن چیزي که من 

-تري هم نهفته است، که من با دوباره مطرح کردن خودانگیختگی تودهموضوع ظریف

کنم، تروتسکی و لوگزامبورگ در مخالفت خود با پروژه پردازم. تکرار میها به آن می

 تروتسکی –ها سیاسی مرکزي لنین، بر خطا بودند. اما در عین بر خطا بودن، آن

 را، آگاهی و خودانگیختگی به مربوط هايبنديفورمول  تلویحا امبورگلوگز و صریحا

 کهاین: کردند نقد نیز کردم، شناسایی جانبهیک عنوان به ترپیش من که

 کهاین آورد،می وجود به تردیدیونیونیسم فقط( خودي به خود جنبش) خودانگیختگی

این  ها در رابطه با، آیا آنشود. خوبوسیله روشنفکران بورژوا پرداخت می به آگاهی

کردند؟ و اگر این طور است آیا لنین اشتباه کرد که انتقادهاي مشخص هم خطا می

( آیا او در 0را تصدیق نمود ) "چه باید کرد؟"سویگی جدلی هم یک خودشبعدها 

به طور "اي که کرد وقتی از طبقه کارگر به عنوان طبقههم اشتباه می 2095سال 

اش، سوسیال دموکرات است )به همان معنی آنروزي "ود به خوديخ"و  "غریزي

-این 2095کرد که در سال ( آیا او اشتباه می29کرد؟ )یعنی سوسیالیست( صحبت می

... هر جنبش پرولتاریا، هر قدر کوچک، هر قدر در ابتداي کار "گونه سخن گفت: 

-واسطههاي بیکه از هدفدهد اش ناچیز، به ناگزیر بیم آن میمحدود، هر قدر بهانه
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کننده آن، تبدیل نظم کهن، و ویران تمامیناپذیر با اش فرا بروید و به نیرویی آشتی

داري، هاي ذاتی جایگاه این طبقه در سرمایهشود. جنبش پرولتاریا، به دلیل ویژگی

شود، همه جانبه اي مداوم و داراي گرایش محسوسی است که تبدیل به مبارزه

 –( 22) "کشی و ستمبراي پیروزي کامل بر همه نیروهاي شریر بهرهاي مبارزه

 . باشد کامل "گرايخودي به خود" یک آن از تواندمی که سخنانی

در  2095ها بر خطا بود؟ نه، او بر خطا نبود، زیرا چیزي که در آیا لنین در این نکته

 از کلی به لنین آن از پیش بگویم نیست این قصدم –اندیشه لنین تجسم پیدا کرد 

 بر عالوه که بود این -کرد مطرح صریحی نحو به را آن 2095 بلکه بود، خبر بی مطلب

 یک پرولتري، پیشاهنگ ساختن آماده و تربیت آوردن، جمع(  قاطع ضرورت) ضرورت

مانا به سوي خود کشیدن ه آن و دارد نیاز هم دیگري چیز به آمیزموفقیت انقالب

اي و خود مکن نیست مگر به وسیله انفجار مبارزات وسیع تودهها است، و این متوده

به خودي، خود به خودي الاقل در برابر سازمان انقالبی. البته از یک نقطه نظر، هیچ 

چیز هیچگاه خود به خودي نیست. اما با توجه به آنچه که یک سازمان انقالبی قادر به 

ازمان قادر است بر رویدادها، به راه انداختن است، و با توجه به کنترلی که آن س

ها را به توان تودههنگام انکشاف خود، اعمال کند، مبارزات بزرگی که در طی آن می

 رسد فرجام به انقالب یک و آید، پدید دوگانه قدرت نهادهاي تا –سمت خود کشاند 

د. ریزي و کنترل کرها را طرحه توان به دقت آنب که نیستند مسایلی ها،این همه –

ها مستلزم مبارزات عظیم و خودانگیخته است که بسیار فراتر از تریدیونیونیسم آن

رود. این تکمیل چیزي است که لنین در باره عنصر خود به خود در مواقع دیگر می

گوید. لوگزامبورگ و تروتسکی، در عین مخالفت خطاآمیزشان با لنین، بخشی از می

ها را باید ک کرده بودند. پس تکرار کنیم، حق آنتر از وي دراین مساله را نیز پیش

 ادا کرد.
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 در باب مبالغه )خم کردن چوب(

خواستم در این رابطه بیان کنم. این نکته رسم به نکته اصلی که میمن اکنون می

اي گوئیم. عدهشود که ما به آن هنر خم کردن چوب میمربوط به آن چیزي می

کرده اند )اگر یک نمونه از آن چیزي که من کنند، در حقیقت عنوان عنوان می

پیدا کنید، که از  "تونی کلیف"توانید آن را در کتاب کنم بخواهید، میصحبتش را می

(، که لنین واقعا در اینجا مرتکب اشتباهی نشده بود، 21جهاتی کتاب مفیدي است )

-مناظره  در[ بحث در مبالغه] این منشاء "کرد.چوب را به یک طرف خم می"فقط 

 با لنین از ايگفته و داد روي روسیه حزب در انشعاب جریان در که بود تندي  هاي

 راست براي – بودند کرده خم دیگر طرف به را چوب هااکونومیست: که مضمون این

-دیگر او مبالغه عبارت به. کنم خم طرف یک به را چوب شدم مجبور من آن کردن

ر نتیجه: لنین در حال خم کردن چوب بود. کرد. دهاي جدلی خودش را تصدیق می

جایی که الزم است بر سازمان، تئوري و این قبیل تاکید شود، شما چوب را بر ضد 

کنید. وقتی الزم باشد تاکید را روي اهمیت مبارزات خود به خودانگیختگی خم می

ه شود کگردانید. گفته میها بگذارید، شما چوب را در جهت دیگر برمیخودي توده

 لنین مشغول همین کار بود. هیچ اشتباه عملی اتفاق نیفتاده بود.

خوب، بیایید در ابتدا قبول کنیم که در این گفته حقیقتی نهفته است و آن این 

است: یک جور دیالکتیک مبارزه سیاسی وجود دارد، در ارتباط با دیالکتیک حقیقت و 

ثه، جزوه یا نحوه گفتار خطاي تاریخی که ذکرش رفت، به این معنی که یک مباح

 آکادمیک گفتار نحوه با -خودش خاص مزایاي با البته  و – ناچار به  سیاسی

 الزم هايشرط و قید و جوانب همه شامل مباحثه این. است متفاوت( دانشگاهی)

این یکی و بحث مخالفت، آن  لحظه یک کار دستور که دلیل این به دقیقا. شودنمی

افتد. تاکید بر اینکه نوشته لنین ها اتفاق میو انواع یک سویگیها دیگري است، مبالغه
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نیز به ناچار داراي چنین خصوصیتی است البته کار درستی است. ولی نکاتی را نیز در 

 اینجا باید در نظر داشت. 

نخست، حتی با پذیرفتن این بحث بدون چون و چرا، باز هم نکته مرکزي بحث من 

 این در –ها را ند. دقیقا به همین دالیل، الزم است نوشتهکاعتبار خودش را حفظ می

 که بخوانیم طوري -است حق بر اشکلی برداشت در که را، لنین هاينوشته مورد،

جدا  آن اطراف در ساده هاياشتباه و هامبالغه بعضی از را درست مضمون بتوانیم

ا جدیت برخورد کنیم، نکند اند بهائی که بر خطا رفتهکنیم. و متقابال نسبت به نوشته

هاي اتفاقی برخوردار باشند. در نتیجه این تا همین جا نکته اي بصیرتها نیز از پارهآن

کند. دوم، در هر حال وقتی که ما این همه در مورد خم اصلی بحث مرا روشن می

هایی زنیم، در واقع به سادگی به خاطر دانستن وقایع و نوشتهکردن چوب حرف می

چه باید "دهیم. به این ترتیب، باید ز پس آن آمده است که این گونه نظر میکه ا

نوشته مطالعه کنیم. ولی البته در  2095را در رابطه با آنچه که لنین در سال  "کرد؟

ها نویسد بخوانند. آنمی 2095مخالفان لنین قادر نبودند آنچه را که او در  2091سال 

خواندند، و در مقابل نوشت، میمی 2091و  2091در  همان چیزي را که لنین آن موقع

-نمی ما. دادندمی نشان  دیدند واکنشاي که در آن میهاي غلط یا اغراق شدهجنبه

 در چوب کردن خم قدري ناگزیري پذیرش سوم،. بگیریم نادیده را جنبه این توانیم

کنیم: به را پیشه  "همه چیز مجاز است"بحث، مساوي با آن نیست که ما روش 

نحوي که، به خاطر پیروز شدن در یک نبرد سیاسی، گفتن هر چیز مجاز باشد. 

اي نهفته، همان اسطوره رهبر برداشتی که پشت یک چنین برخورد غیر مسئوالنه

آنجا  2095مبالغه کرده، ولی خودش در  2091نابغه است: یعنی بله، درست، لنین در 

شدند تصحیح کند، در نتیجه هیچ جاي نگرانی بوده که اگر پیروانش اشتباهی مرتکب 

وجود ندارد، او در نهایت قضیه را درست دید. اما، البته، چنین چیزي همواره اتفاق 
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 چه" در لنین مثال، براي. دارد دربر را معینی خطرهاي برخورد  نخواهد افتاد. و این

هاي او در ه دیدگاهگویی به این انتقاد برآید ککند در مقام پاسخسعی می "ید کرد؟با

تواند با مراتب کامل دموکراتیک مطابقت داشته باشد. او چه پاسخ مورد تشکیالت نمی

دهد که مراتب کامال دموکراتیک دستکم به دو شرط نیاز دارد، دهد؟ او پاسخ میمی

ها. و بعد او دو بحث یکی اصلی و دیگري تبلیغ علنی کامل و انتخابات براي همه مقام

توانیم در شرایط کند: آیا ما میکشد. در بحث اصلی، او سئوال میه میان میفرعی، ب

ها، فعالیت داشته باشیم؟ و تزاري یا تبلیغ علنی کامل و انتخابات براي همه مقام

پاسخ او این است: نه، چنین عملی فقط و فقط کار پلیس را سهل خواهد کرد. به 

اوضاع است، یعنی در شرایط تزاریسم  سخن دیگر، بحث اصلی لنین، بحثی مشروط به

امکان آن میسر نیست. این بحث خود اصل دموکراسی درونی را مورد تردید قرار 

کنیم، دهد: به هرحال، ما کار دیگري میدهد. اما، در بحث فرعی لنین ادامه مینمی

 به و –ترین میزان جان نثاري گزینش دقیق اعضاء، مخفی بودن اکید میان رفقا، بیش

 روشن(. 21) "داشت خواهیم "دموکراتیسم" از بهتر مراتب به چیزي" ما ترتیب این

 به زیرا نیست نه، است؟ هم پذیرتوجیه امر این آیا. است کردن خم چوب این که است

اصل دموکراسی درونی وجود  براي بهتري جانشین که رساندمی را این خفیف طرزي

ز نوع جدلی است و خط اصلی اندیشه لنین را گویی اگویم، این اغراقدارد. باز می

 پذیر نیست.اي از چوب خم کردن است که توجیهدهد، ولی نمونهتشکیل نمی

خواست ، هنگامی که لنین می2095اینکار چه خطري در بر دارد؟ خوب، در سال 

اي وجود داشت هاي کارگران در حال مبارزهدرهاي حزب را بگشاید که اکنون توده

تر و بازتر بودند، او با اي براي یک حزب بسیار وسیعظر لنین نامزدهاي شایستهکه به ن

چه "هایی که با مباحث چیاي از کادرهاي بلشویک مواجه شد، کمیتهمخالفت پاره

خواهد دموکراسی کردند که میآموخته شده بودند، و لنین را متهم می "باید کرد؟
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ن سال: شما پاسخ سکتاریستی خیلی از بازي در بیاورد. یک مثال دیگر از هما

ها را در برابر آن نهادهاي خودانگیخته و غیر حزبی، شوراها، در نظر بگیرد، و بلشویک

-هاي یکسویه دوران پیشبنديسئوال کنید آیا این پاسخ به نحوي با بعضی از فرمول

نیستی از بعضی از تر از آن، استفاده استالیتر و تراژیککند؟ و مهمتر، ارتباط پیدا نمی

دانند، در اش میهائی که همه دربارهها و دهشتها را براي توجیه جنایتاین فرمول

اي از استالینیسم در گویم که ذرهنظر بگیرید. من به هیچ وجه و به هیچ شکل نمی

ست که در زمان حاضر ستایش از عمل گویم، اینکار لنین وجود دارد. آنچه که می

برد. مالحظاتی الزم است: آري، به ناچار، در هر اري از پیش نمیچوب خم کردن ک

هاي جدلی وجود خواهد داشت، ولی گوئیمبارزه حزبی، فراکسیونی و گرایشی، اغراق

 باید آنرا در محدوده معینی نگهداشت.

  
 ترتسکی سالمندتر

  [اي مالحظات درباره تروتسکی سالمندتر یا تروتسکی ]از لحاظ فکريحاال پاره

 و تئوري ساختن و مبارزه تداوم از بود عبارت او کار و سیاسی زندگی مرکز تر،بالغ

قیاس  تاریخی امتیاز را آن من که اينکته همان تشخیص با تشکیالت، لنینی پراتیک

رغم اذعان تروتسکی ر لنین در بنیادگذاري این تئوري و عمل نام نهادم. اما علیناپذی

هاي پیش از انقالب اکتبر، او هنوز در ی خودش در سالبه غلط داوري کردن اساس

اشاره  "چه باید کرد؟"هاي لنین در آستانه مرگش به نادرست بودن بعضی از بحث

کرد. این چیزي نیست که شما زیاد با آن برخورد کنید: اینکه تروتسکی، با پذیرش می

هنوز به نادرست  هاي نوشته لنین نشد. اوهاي خودش هنوز تسلیم همه بحثاشتباه

کرد. و او کتاب هاي مربوط به خودانگیختگی و آگاهی اشاره میبودن بعضی از فورمول

، به تمامی مردود اعالم نکرد. این کتاب، هرچند در "وظایف سیاسی ما"خودش را 
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کند، اما به اصل مطلب بر خطا است، و نسبت به لنین نا به حق و غلط داوري می

     هاي حزب بلشویکچیاي از کمیتهبه ذهنیت پارهگمان تروتسکی، نسبت 

 تروتسکی خود نقش که کنممی تصور من این، جز به( 24. )دارد صائبی هايریزبینی

د بو نسل آن برجسته انقالبی تنها او که نیست واقعیت این با ارتباط بر 2011 از پس

ش از انقالب مخالفت به چنان استقالل راي و تهور داشت تا با لنین در دوران پیکه آن

-ورزد. البته، ]این مخالفت[ تنها بر سر حزب نبود، و مسائل دیگري را نیز در بر می

کنم همین تهور و استقالل گرفت که از قضا درست هم از آب درآمدند. اما من فکر می

کننده از بعضی جهات این خصوصیات تظاهري گمراه 2028راي بود، هر چند پیش از 

گیرند، که پس از مرگ لنین باعث شد تروتسکی بتواند سرانجام به به خود می

اشتباهات حزب لنین و خودش پی ببرد: اشتباه منع کردن تشکیل فراکسیون در 

تی اشتباها –حزب و ممنوع کردن اپوزیسیون قانونی شورائی در پایان جنگ داخلی 

دموکراسی شورائی برجا  که تاثیرات خود را، هر چند نه به عنوان علل اصل، در نابودي

 گذاشت.

در مورد مساله دموکراسی پرولتري، هم در داخل تشکیالت انقالبی و هم درون 

رسد. آنچه من معتقد به پاي تروتسکی نمییچکس جنبش کارگري به طور کلی، ه

و سپس مخالفت او با  2028ام اینست که مخالفت خود او با بلشویسم تا سال بوده

کمک کرد که مسیر حرکت بعدي او را تعیین کند: گذاشتن  2028لنین پس از  کیش

 پایه یک تئوري جامع تر درباره دموکراسی در جنبش سوسیالیستی.

  
 هاها و فراکسیونگرایش

خواهم بحثم را با مالحظاتی در این مورد خاتمه دهم. تا اینجا من نیاز به می

]عامل[ از لحاظ سیاسی  وحدت سیاسی را مورد تاکید قرار دادم: حزب به عنوان
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 حیاتی عناصر از یکی اما. متعدد گوناگون هايمبارزه  متحدکننده و متمرکز سازنده

 چرا؟. حزب در درونی دموکراسی ترینمتحرک از است عبارت تشکیالت لنینی تئوري

م به آنچه که من، شاید قدري }متظاهرانه{ دیالکتیک برگردی اینجا توانیممی خوب،

ست که به جز در خودآموزهاي استالینی و نام نهادم. دلیلش این حقیقت و خطا

هاي هاي مائوئیستی، هیچ رهبر بزرگی وجود ندارد که تمامی پاسخپردازيخیال

هاي درست وجود دارد و آن سیاسی را بتواند بداند. فقط یک راه براي یافتن پاسخ

آورم تا ن از لنین نمونه میمبارزه شدید و نیرومند عقاید، خطاها و این قبیل است. م

بدون وضوح کامل "ها درآورده باشند: نشان دهم این چیزي نیست که تروتسکیست

هاي گوناگون، بدون هاي اصلی، بدون یک مبارزه علنی میان گرایشروشن -سایه

هاي حزبی در حال به اینکه کدام رهبران و کدام سازمانها تودهمطلع ساختن 

 تواندنمی طبقه، یک[ به متعلق] حزب هیچ هستند، خط نآ با خط این  پیگیري

 ساخته تواندنمی نام این شایسته حزب یک چیزي، چنین بدون. باشد داشته وجود

 دوران در تنها نه -کنید نگاه بلشویک حزب عملی فعالیت به اینکه یا( 25) ".شود

مبارزه نیرومند نگاه کنید به  -"امش بلکه بر سر مسائلی با اهمیت برست لیتوفسکآر

هاي مختلف درون حزب. این دیگر یک مبارز هاي گرایشبنديآن زمان میان گروه

بود  "اي.اچ.کار"دان بسیار متین، یعنی پرحرارت انترناسیونال چهارم نبود، بلکه تاریخ

آنچنان آزادي و بحث آشکاري بود که به ندرت "گر بیان "حزب بلشویک"که نوشت 

 (26) "آید.هاي حیاتی خط مشی ملی به عمل درمیموضوعدر هیچ حزبی بر سر 

  
 امروز

اي که من اشاره کردم بر عهده کسانی که گیري، آن فرصت و وظیفهپس، در نتیجه

افتد، این است که براي گوهر اصلی تئوري لنینی اند میاز کار تروتسکی متاثر شده
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، مبارزه کنند؛ همه آن رهانی طبقه کارگر -تشکیالت، به مثابه عامل حیاتی خود

تصویرهائی که از لنین به عنوان یک دیکتاتور بدون پرنسیپ که فقط خواهان قدرت 

کار را به طور کامل انجام دهند، شود را با بیزاري مردود اعالم کنند، اینبود ترسیم می

 پرستی شوند.گري و کیشبدون آنکه نسبت به لنین دچار توجیه

رد عمده ایدئولوژیک نسبت به لنین در سده حاضر یاد من در اینجا از دو برخو

گرایی غیرانتقادي و دیگري معرفی لنین به عنوان یک دیکتاتور کردم، یکی کیش

کنم باید با خودکامه. امروزه، یک برخورد سوم نیز وجود دارد، که من گمان می

 بدون رد،برخو این. گذارمنمی رویش نامی هیچ اینجا من  احتیاط به آن نگریست و

 لنینی تئوري از که رساندمی چنین شمارد، مردود صراحتا را لنین همیشه آنکه

 در آن خصلت شود،می شامل را چیز چه "رفتن فراتر" این اما رود،می فراتر تشکیالت

ند. من سه نمونه جدیدش را ذکر مامی باقی رمزآمیز و نامشخص چیست، جزئیات

 کنم.می

از نیاز به یک سازمان  "به پیش رفتن"اي به نام در مقاله "بندرالف میلی"نخست، 

توانم وارد جزئیات بحث او بشوم ولی، در ( من نمی28کند. )نوین چپ صحبت می

و رسوایی ادعاهاي آن  "حزب کمونیست بریتانیا"رابطه با مضمون بحث ما، او به 

اي از جا نشانهپردازد )هر چند تا همینحزب مبتنی بر داشتن دموکراسی درونی می

ي سانترالیسم "اصول مقدسه"شود زیرا همان عنوان خطاي او مشهود می

آورد، گوئی این ]مقوله[ها به یکدیگر ها را هم میدموکراتیک، ممنوعیت فراکسیون

گوید، و همه را در زیر یک هاي انقالبی چپ سخن میتعلق دارند.( آنگاه او از سازمان

حزب "ها طوري است که در مقایسه، ات درونی آنگوید مناسبچتر آورده، می

آید. خوب، الزم نیست به عنوان یک الگو از دموکراسی حزبی به نظر می "کمونیست

شما نابغه باشید تا بفهمید اینها به چه چیزي واقعی اشاره دارد، ولی این درباره همه 
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اند، زیرا من از دبند هم این را میکند، و میلیهاي چپ انقالبی صدق نمیسازمان

اي بر سر همین موضوع همین را تصدیق کرد، در آن ام که در سخنرانیخود او شنیده

سخنرانی انتقادش به شعبه انگلستان انترناسیونال چهارم، به نحوي جالب، انتقادش 

هاي بسیار متفاوت بود: او این شعبه را به این خاطر کنار گذاشت که در آن گرایش

اند، وجود دارد. حال، هر قضاوت دیگري که او کدیگر در تناقضمتعددي، که با ی

درباره این سازمان داشته باشد، این چیزي متفاوت از مناسبات درونی منجمد و 

غیردموکراتیک و از این قبیل است. با این حال نکته اصلی این نیست. نکته اصلی این 

ن تعبیر که پس از نفی کند. با ایمی "به پیش رفتن"بند صحبت از است که میلی

کند. این بندي سوسیالیستی نوین بحث میهاي دیگران، او از نیاز به یک شکلسازمان

تواند باشد؟ و ساختار آن چیست؟ به چه نحوي آن با پیشاهنگ لنینی برنامه چه می

متفاوت است؟ سکوت! نه حتی یک کلمه، به راستی حتی یک کلمه  "از مد افتاده"

جا، به پیش رفتن، این فراتر از لنین رفتن، یک د. در نتیجه، اینشوهم گفته نمی

 ماند.معماي کامل باقی می

است، در مداخله  "لوئی آلتوسر"نمونه دوم من، فیلسوف مارکسیست فرانسوي 

جالبی که او اخیرا در مباحث درون حزب کمونیست فرانسه بر سر دیکتاتوري 

با ارزشی درباره نیاز به تبادل آراء واقعی عنوان پرولتاریا، انجام داده است. او مطالب 

گوید اختالف آراء آري، اینرا باید داشته باشیم، کند، اما چیز جالب اینجاست: او میمی

ک هم بلشوی حزب در که کندمی تصدیق او چند هر –هاي سازمان یافته، خیر گرایش

را داشته باشیم[. چرا؟ به هاي سازمان یافته وجود داشت. اما خیر ]ما نباید آنگرایش

-رود. او سپس ادامه میخاطر اینکه آن تهدیدي براي وحدت تشکیالتی به شمار می

اش این نیست که هاي مشهود و سازمان یافته مجاز نیستند، معنیاگر گرایش"دهد، 

د کنیم، به سمت آزادي گرعقبما باید به ما قبل پراتیک سیاسی ]حزب بلشویک[ 
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 –هاي سازمان یافته بلکه برویم... نه گرایش فراترش آن است که از آن اکمتر... معنی

( 21. )"تجربه مبادله" ،"بیان از جدیدي هايشکل" و  "واقعی هايبحث"- چیز؟ چه

ت ساله و چیزهایی شص تاریخ یک از بعد. است باورکردنی واقعا لحاظ بعضی از خوب،

ها گوید، تفاوتدانیم، آلتوسر میمیهاي کارگري که ما امروز درباره تطور سازمان

-هاي واقعی. و چطور شما این بحثهاي سازمان یافته خیر، بلکه ... بحثآري، گرایش

کنید، اگر که قرار نباشد آنها ها را ضمانت میدهید، چطور آنهاي واقعی را ترتیب می

د از ضرورت شوسازمان پیدا کنند؟ و اگر قرار باشد که سازمان پیدا کنند، چطور می

ها پرهیز کرد؟ در اینجا شما نمونه ها و فراکسیونبنديها، گروهمطلق و حیاتی گرایش

 دیگري از تمایل به فراتر رفتن از تئوري و پراتیک لنینی حزب دارید که صوري است.

اي از شما با آن آشنا هستید، اي برگرفته شده که عدهمثال سوم من از کتابچه

جري له "( 20منتشر شده است. ) "دانشکده کمونیستی لندن"دفتري که از جانب 

، عنوان کرده که نوع "فراسوي خود انگیختگی"اي در آن دفتر به نام در مقاله "ورشا

-لنینی تشکیالت براي شرایط غرب غیرواقع بینانه است. او به عنوان یک حزب زبده

، این حزب به مراتب بار آمده در شرایط مخفی"گوید کند و میگان از آن یاد می

و به زعم من این  "تر بر اطاعت بی چون و چرا تاکید دارد تا تبادل آراء مساويبیش

اي از حرف خیلی ساده مایه ریشخند است. با این دید، له ور شا به طور سیاستمدارانه

رود که حزبی که او عضو آن است عمال در انجام هنجارهاي ذکر این نکته طفره می

است. به هرحال به دفاع از چه عقب کراسی درونی قاصر مانده و از آن لنینی دمو

شکوفاترین "و به نفع  "هاي ژاکوبنی لنینیسممحدودیت"خواهد فراتر از چیزي او می

هاي هاي مکفی براي تظاهر دیدگاهتبادل آراء ... دموکراسی درون حزبی... کانال

 ضمانت را آراء تبادل کامل وفاییشک این باید چطور برود؟ قبیل این از و "مخالف
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-می قرار ايرابطه چه در هافراکسیون و هاگرایش مساله هایی؟مکانیسم     چه کرد؟

 .رسدنمی جا هیچ به که است "رفتنی فراتر" این دیگر بار نتیجتا،. سکوت گیرد؟

 Norman Gras Literature of Revolution Verso, 1986منبع مقاله 

 برگرفته شده است. 4شریه پویا شماره این مقاله از ن
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 لنینیسم در قرن بیست و یکم

 جان ریز

 صادق تهرانی

هاي داغ در طور قطع از انقالب اکتبر تا به حال تئوري حزب لنین، یکی از بحثبه

ترین مسائل چپ در پیوند با این اضر نیز یکی از مهمچپ بوده است؛ و در حال ح

داري سازمان یابد. مساله، این است که چگونه پیرامون جریان مبارزه علیه سرمایه

هاي متداول و غلط درباره حزب انقالبی این است که گویا این حزب از یکی از درک

ن است که گروهی شود ایشود. تصویري که ارائه میخارج به طبقه کارگر تحمیل می

کنند و با استفاده از غیر شوند، حزبی بنا میپردازان دور هم جمع میاز نظریه

 کنند.ترین وسائل خواست خود را به طبقه کارگر تحمیل میدموکراتیک

هاي لنین کامال اما اگر تئوري لنین را درست فهمیده باشید، خواهید دید که دیدگاه

ارد. ضرورت تئوري حزب لنین از طبیعت مبارزه طبقه با این روایت در تضاد قرار د

    داري است که به ماکارگر برآمده است. این مقاومت طبقه کارگر در مقابل سرمایه

شان، خود توانیم به منظور ارتقاء آگاهی کل طبقه کارگر و تشکلمی چگونه آموزدمی

تمام نیروهایش دریک سو  تر بود، اگر طبقه حاکم بارا سازمان دهیم. اگر زندگی ساده

شان؛ دیگر احتیاجی به بحث در مورد سازمان قرار داشت و کارگران در صف مقابل
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کنیم به سیاسی نبود. اما مبارزه طبقاتی چنین ساده نیست. به هر جا که نگاه می

هاي منظم نظامی که رو در روي هم قرار بگیرند نبردهاي پراکنده و جاي هنگ

چنین مستمر نیستند. همواره یک دوره کنیم. این مبارزات هممیگوناگون را مشاهده 

چنین هم جنس آید. این مبارزات همسکون به دنبال یک مبارزه طبقاتی حاد می

ها سیاسی و برخی دیگر ایدئولوژیک اند، بعضی از آنها اقتصادينیستند: برخی از آن

د. به عالوه ناموزونی بین کنهستند. این سه موردي است که انگلس به آن اشاره می

هاي گوناگون ایدئولوژیک، درجه آگاهی مختلف کارگران و اطمینان به نفس و سنت

 هاي مختلف در درون طبقه کارگر وجود دارد. شان بین بخشدرجه جنگندگی

هاي نبرد بسیارند و هر کدام با یکدیگر متفاوت هستند. کارگران از قدرت و عرصه

-شوند و در مواقع دیگر شکست میرند. بعضی مواقع پیروز میضعف متفاوتی برخوردا

 و. رسندمی مختلفی نتایج به و کنندمی بنديجمع گوناگون هايجهت     خورند در 

هاي دیگر جامعه جدایی وجود دارد. یعنی کسانی ین طبقه کارگر و بخشب سرانجام

هایی از ، بخشثل دهقانان فقیربینند مداري میکه خود را در رویارو با سیستم سرمایه

 خرده بورژواي و ملل تحت ستم.

 چگونه که است این –ها لنینیست یا غیرلنینیست -هاحال سئوال براي سوسیالیست

ها را پیرامون مبارزه طبقه درون طبقه کارگر بنا کنیم که این واقعیت در سازمانی

 کارگر مورد مالحظه قرار دهد؟

اي این سئوال در جنبش طبقه کارگر وجود دارد، پاسخی البته یک جواب سنتی بر

چون لنینیسم دارد: حزب کارگر در کشور ما )منظور انگلستان است.م( که قدمتی هم

 و احزاب رفرمیست در سراسر دنیا.

 و انواع. کندمی نمایندگی را کارگر طبقه کلیت حزب که است این بر هاآن تصور 

. باشند داشته نمایندگی هم سازمان داخل در باید کارگري جنبش درون عقاید اقسام
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 نظام موسسات و نهادها از استفاده با کارگر طبقه وضعیت تغییر سازمانی چنین هدف

توانیم لی و غیره است. اشکال اساسی چنین برخوردي )ما میمح شوراي پارلمان، مثل

ا درستی این ادعا هائی را که در آن حزب کارگر قدرت داشته مرور کنیم تتاریخ دولت

ثابت شود.( این است که مادام که نظام بر زندگی و افکار کارگران مسلط است 

شود. در هر صورت از سازمان مقاومت به سازمان سازمان بیانگر ایدئولوژي سیستم می

داري قادر نیستند رویاروي شود. نهادهاي سیاسی نظام سرمایهسازش تبدیل می

 دار بایستند.سرمایه قدرت سیاسی اقتصادي طبقه

هائی بدیهی است که در چنین احزابی میان طرفداران منافع طبقه کارگر و محدودیت

هائی ها وجود دارد تناقضکه به لحاظ شکل سازمانی و اهداف سیاسی در این سازمان

شود. مبارزه در داخل این احزاب گاهی به چپ و گاهی به راست گرایش پدیدار می

کنند کل یچگاه قادر به حل این تناقض نیستند زیرا همواره سعی مییابد. اما همی

طبقه کارگر را نمایندگی کنند، و بزرگترین بخش طبقه کارگر براي مدتی طوالنی 

 کردند.دار را منعکس میایدئولوژي طبقه مسلط یعنی ایدئولوژي طبقه سرمایه

کارگر را به طور متفاوتی ما به یک دیدگاه دیگري که رابطه سازمان با مبارزه طبقه 

-می  بنگرد نیاز داریم. در پاسخ به این نیاز بیش از هر کس دیگري نام لنین به چشم

که از درون مبارزه طبقه کارگر یک  است این لنین نظر از حزب اصلی مفهوم. خورد

رسد که نظام به هاي خود به این نتیجه میخیزد که بر اثر تجربهاقلیت جنگنده بر می

کلی باید تغییر کند. از نظر لنین روش مستقیم مبارزه که توسط کارگران به کار  طور

 . حزب و طبقه باید جهانی و آنرودها به شمار میشود سودمندترین روشگرفته می

 .شود تبدیل  طور که لنین گفته است به تریبون زحمتکشان

را سازماندهی کنیم سنوال کلیدي و اصلی این خواهد بود که چگونه ما یک اقلیتی 

که به مثابه اهرمی، رزمندگی کل طبقه را افزایش بدهند؟ ما در جستجوي این 



ارنست مندل... نورمن گراس، دریپر،ال ه  

 142 

خواهیم سنت مبارزه و نقاط نیستیم که به صورت نماینده طبقه دربیائیم، بلکه می

هاي این برجسته مبارزه طبقاتی را نمایندگی کنیم، و این تجربه را به کمک فعالیت

ه جاري انتقال دهیم. ترتسکی این تفکر را با استفاده از یک اقلیت به داخل مبارز

کارگر اولی را که دیدم همه چیز را در مورد 5"کند. استعاره موثر چنین بیان می

ایجاد یک سازمان انقالبی متوجه شدم. کارگر اولی یک جنگنده بود، همیشه در کنار 

  رگر دومی یک مرتجعایستاد و همواره در خط اول جبهه بود. کاستمدیدگان می

 اگر. رفتمی دنیا از هم شکن اعتصاب بود، آمده دنیا به شکناعتصاب. بود کامل

-شکن جلو میاعتصاب عنوان به را خود او بود هم بهشت دروازه جلوي اعتصاب

انداخت. اما سه کارگر دیگر بین این دو بودند که گهگاه تحت تاثیر کارگر ارتجاعی و 

گرفتند. هدف حزب انقالبی جمع کردن ر مبارزه انقالبی قرار میگاه تحت تاثیر کارگ

کارگر جنگنده از جمع پنج نفري کارگران است. این حزب به آنان تشکل، قدرت، 

سازد سه کارگر میانه را به آموزد و این امر آنان را قادر میآگاهی و سنت مبارزه می

 1ندهند که جناح راست خود جذب کنند و جناح راست را منزوي سازند و اجازه 

 کارگر میانی را جذب کند و کارگر سوسیالیست را منزوي سازد. 

ضرورت یک اقلیت متشکل به این معنا نیست که این تشکل خود را از بقیه طبقه 

کارگر جدا کند و سپس اراده خود را بر آنان تحمیل نماید، بلکه به این معنی است که 

ه به همراه بقیه طبقه کارگر ایده خود را گسترش از طریق ارتباط متقابل در مبارز

دهد تا اکثریت را در داخل جنبش به دست آورد. جرج لوکاچ این مطلب را به خوبی 

کنیم به منظور این که متحد شویم. ما جداگانه متشکل دهد: ما جدا میتوضیح می

دست شویم سازمانی که در اصل مخالف کل سیستم است، اما هر فرصتی که به می

کنیم تا کل مبارزه طبقاتی بیاوریم با اکثریت طبقه در مبارزه مشخص اتحاد برقرار می

را به پیش برانیم. در اینجا رابطه متقابل حزب و طبقه بسیار حیاتی است. لوکاچ از 
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کند: ستون سربازان زیر فشار جبهه نبرد باعث پیشرفت انگلس چنین نقل می

ها را در کند که تمام جوابرهبري حزب ادعا نمی شود کمیتههاي نظامی میتاکتیک

کند و سپس آن را به ها را اخذ میگیرياختیار دارد، اما در حین نبرد بهترین نتیجه

آموزد و آنچه را دهد. هر حزب انقالبی در حین مبارزه از مردم میکل سپاه تعمیم می

آموزد، اما حزب از طبقه می گرداند.دهد و به طبقه کارگر برمیآموزد تعمیم میکه می

هاي کند تا هر بخشی از طبقه کارگر از بهترین تجربهچنین، سازوکاري فراهم میهم

مبارزه بیاموزد. این شکل از سازمان در شرایطی که ما در آن قرار داریم بسیار ضروري 

داري منطق بازار آن و سرکوب است. ضرورت تشکیالت از مقابله با سیستم سرمایه

داري در جئوا که در جوالي خیزد. در جریان تظاهرات عظیم ضد سرمایهلتی بر میدو

صورت گرفت کافیست ما تیراندازي به کارلو جولیانی را به یادآوریم تا به ما  1992

خاطر نشان سازد که ما با ماشین دولتی روبرو هستیم که هر گاه احساس خطر کند 

اي از مساله است. رد. اما این تنها گوشهآورش استفاده خواهد کاز نیروهاي مرگ

اي عمل هسته اصلی و واقعی مخالفت با سیستم این است که چگونه ما در هر مبارزه

 کنیم.می

اگر شما مثل هر لنینیست دیگر معتقد هستید، که کارگران معمولی از این ظرفیت 

ایگزین کنند برخوردارند که سیستم را با سازماندهی دمکراتیک شوراهاي کارگران ج

العمل شما در مبارزه روزمره و از پائین به باال بسازند، آن وقت این بر چگونگی عکس

گذارد. در هر گردهمایی براي اعتصاب و مبارزه همواره بیش از یک نظر در تاثیر می

خواهیم نگرانی ایجاد ما نمی"گویند هائی هستند که میاتاق خواهد بود. همیشه آدم

خواهیم. ما باید به نمایندگان نامه العاده وسیع نمیتظاهرات فوق . ما یک"کنیم

هاي موجود استفاده کنیم و غیره. اما در مقابل این عده کارگرانی بنویسیم، از کانال

دیگري هستند، کسانی که در اصل معتقدند کارگران از این ظرفیت برخوردارند که 
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 هاآن. کنندمی  طریق دیگر استداللسیستم را از پائین تغییر بدهند. این عده به 

 یک این هستیم آن درگیر ما که ايمبارزه بودن کوچک از نظر صرف گویندمی

ت است، این توانائی مردم در انتخاب تظاهرا در مردم دخالت این اي،توده سازمان

ها را کنند که مقامات رسمی نباید تکلیف آنهاي اعتصاب است که اعالم میکمیته

آورد این اصل جزء ذات کنند، این بهترین شانس را براي پیروزي ما فراهم میتعیین 

اي در که به اي قبل از انقالب است که اصول انقالبی را در هر مبارزههر مبارزه

سازد. تنها سازمانی که به هدف ، فعال میدگرگونی کامل جامعه منجر خواهد شد

 به  کند. هنگامی کههر مبارزه مطرح میهاي معینی را در نهایی معتقد است خواست

-راه  ایده مستمر طور به که بینیممی را مردمی کنیممی نگاه آهن خط اخیر اعتصاب

کنند، این اعتصابیون به از کارگران را مطرح می حمایت تقاضاي و اعتصابی پیمائی

-روزنامه کنند و نه به رهبران اتحادیه و نمایندگان محلی یانیروي خودشان اتکا می

داري این شان مبارزه کنند. سئوال کلیدي در جنبش ضد سرمایههاي محلی که براي

است که بسیج توده طبقه کارگر یا واگذاري این جنبش به اقلیت کوچکی از فعالین 

 در آلترناتیو یک ساختن سر بر صحبت که زمانی. WTOو IMF سیاسی و سازش با 

 چگونه که شودمی متمرکز مسئله این روي جادلهم آیدمی میان به لیبریسم برابر

 ارائه پائین به تا باال از هانئولیبرال و جدید کارگر حزب برنامه با مقابله در آلترناتیوي

ها هاست آیا این کافی است به آن. زمانی که صحبت برسر مبارزه علیه فاشیستکنیم

 این آیا کنند؟ آشکار را خود اهآن که باشیم داشته امید و بدهیم هوائی  آزادي امواج

 باال از اتحادیه که داریم احتیاج این به ما یا: کنیم صادر قطعنامه فقط که است کافی

 ها را در الدهام و برنلی شکست بدهیم.کنند تا نازي شرکت مبارزه این در پائین تا

ها زنامهدر تمام این موارد آنچه الزم است یک جنگنده است که از پشتیبانی رفقا و رو

در آن  "ما به این احتیاج داریم که متحدا اقدام کنیم"گویند ها میبرخوردار است. آن



حزب از نظر لنینساله م  

 145 

. اگر "منم اسپارتاکوس"صحنه معروف فیلم اسپارتاکوس یک نفر بلند شد و گفت 

گفت منم اسپارتاکوس آنها منفرد و خاست و نمیکسی براي براي اول بار برپا نمی

اثر پیشتازي او بقیه به تاسی از او بلند شدند و همین عبارت را شدند. اما بر قربانی می

شود و اي آتش مقاومت اکثریت را باعث میتکرار کردند. عمل یک اقلیت چون جرقه

 کند.این آن چیزي است که بزرگترین شانس پیروزي را تضمین می
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 آنتی لنینیسم کافی نیست

 سیریل اسمیت 

 صادق تهرانی

  

 چه باید کرد؟ 

  

 لنینیسم ، مارکسیسم آنتی لنینیست و مسائل انقالب در حال حاضر

  تیشلر سرجیو و فلدبونه ورنر ادیتورها، 

  

چه "اي از مقاالت به مناسبت صدمین سالگرد انتشار کتاب به نظر من انتشار مجموعه

ز که نیروهاي پراکنده چپ در آغااثر لنین ایده بسیار خوبی بود. در حالی "باید کرد؟

ترین قرن جدید سعی در شناخت اوضاع دارند خالص شدن از طلسم لنینیسم از مهم

هاي که چند نفر از ده نویسنده این مجلد حرفها است. بدبختانه در حالیوظایف آن

مهم و جالبی براي گفتن دارند، کتاب در مجموع چیز چندان زیادي براي گفتن 

و چه در مورد جایگاه این اثر در تاریخ لنین  2091ندارد، چه در مورد محتوي اثر 

 جنبش انقالبی.
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کرد در کتاب خود را مطالعه می 2141مارکس در حالی که علل شکست انقالب 

چون کابوسی هاي مرده همشعائر و سنن تمامی نسل "گوید: می "هجدهم برومر"

رهایی ذهن نسل جدید از گذشته لنینیستی یک  "کند.برمغز زندگان سنگینی می

طلبد، چکش و قلم بعضی جراحی مغز ظریف است، که مواظبت و مشاهده دقیقی می

خواهیم به طور مشخص از از نویسندگان این مجلد ابزار مناسبی نیستند. اگر ما می

کابوس قرن بیستم بیدار شویم در عین یادآوري انقالب روسیه، باید از تبدیل آن به 

 رقی خودداري کنیم. اي براي همه تغییرات اجتماعی متنمونه

آکادمیک تعلق ندارند. ما داریم در باره این موضوع  "تاریخ عقاید"این مسائل به 

المللی کارگران چگونه سعی کرده تکامل کنیم که جنبش بینصحبت می

اش را درک کند. در این مسیر باید نقش افرادي چون لنین و ترتسکی به خودشناسی

شان شان و هم اشتباهاتباید هم فداکاري و قهرمانی دقت مورد بررسی قرار گیرد. ما

 ها را تصحیح کنیم.را ببینیم و آن

هاي آن در شود، اما ریشهبه مسائل جنبش روسیه مربوط می "چه باید کرد؟"اگرچه 

در رابطه  "چه باید کرد"واقع در تاریخ انترناسیونال دوم قرار دارد. هنگامی که جزوه 

حزب سوسیال دموکرات روسیه توسط ایسکرا منتشر شد،  2091با برگزاري کنگره 

لنین خود را هوادار آتشین انترناسیونال دوم و به خصوص شخص کائوتسکی که 

        داد. این هواداري به خصوص در آندرگیر مبارزه با برنشین بود نشان می

 از الیستیسوسی آگاهی انتقال" به لنین که کندمی عیان را خود جزوه از هاییقسمت

 هايقول نقل آوردن با را  هاقسمت این لنین. پردازدمی "کارگر طبقه درون به خارج

آگاهی مدرن نه تنها به پرولتاریا بلکه به "کند. نظیر : تسکی مزین میکائو از طوالنی

این عبارت  "علم نیاز دارد. حامل علم نه پرولتاریا بلکه روشنفکران بورژوازي هستند

 آیند.سر رفقاي اتریشی فرود می مثل پتک بر
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چنین باید به خاطر داشته باشیم که پیشنهادهاي سازمانی لنین مورد تایید ما هم

 هیئت تحریره ایسکرا و از جمله پلخانف قرار گرفت. 

جزئیات تاریخی باید با دقت بیان شوند. ارائه فرهنگ عامیانه چپ کافی نیست. بعضی 

کنند به ناگهان از مبارزه لنین براي جمع کردن یاز نویسندگان این مجله سعی م

 2028به حوادث  2091هاي هاي روسی در یک سازمان انقالبی در سالمارکسیست

هاي روسیه هیچگاه در مورد انقالب سوسیالیستی اکتبر جهش کنند. مارکسیست

و نتایج "انقالب سوسیالیستی صحبت نکردند تا زمانی که تروتسکی با انتشار کتابش 

اي به انقالب به این موضوع پرداخت. لنین حتی تا یک دهه بعد اشاره "هااندازچشم

 سوسیالیستی نکرد.

را به عنوان یک اثر تئوریک نادیده  "چه باید کرد"لنین سعی کرد  2091در کنگره 

را نزد لنین حتی کمتر کرد. در  "چه باید کرد"اهمیت  2095بگیرد. تجربیات قیام 

بایست به عنوان کند که این اثر را میاین اثر، لنین یادآوري می 2091مقدمه چاپ 

در نظر  2092-2091هاي هاي ایسکرا و سیاست سازمانی ایسکرا در سالچکیده تاکتیک

جا پیش تر از پاپ تا آناز لنین جدا شد. کاتولیک 2091گرفت. باگدانف که در سال 

د. تبدیل این جزوه به یک اثر مقدس و نامی "چه باید کرد"رفت که لنین را خائن به 

گردد، هنگامی که زینوویف در برمی 2011هاي انقالبی به سال کتاب راهنماي سازمان

اي بخشید. تا قبل از آن مسیر بوروکراتیزه کردن کمینترن به این کتاب اهمیت ویژه

 از چنین تقدسی برخوردار نبود. "چه باید کرد"

 قرار هانکوهش  روي لنین، در این کتاب مورد شدیدترینترتسکی که به عنوان دنباله

مورد انتقاد قرار داد. و  2094 سال در را "کرد باید چه" شدت به واقع در گیرد،می

خودي تغییر اش را در مورد آگاهی سوسیالیستی و مبارزه خود بههیچگاه هم عقیده

ها که به جزوه لنین نداد. ولی ترجیح داد در این مورد سکوت کند. ما ترتسکیست
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نگریم با مشاهده نظرات تروتسکی در )منظور چه باید کرد است. م.( همچون بت می

 شویم. شرمنده می "استالین"آخرین کتابش 

کند. اما اگر ما مسایل اشتباه فکري لنین را در این جزوه توجیه نمی کدام از اینهیچ

اصل مطلب را درست بیان کنیم.  خواهیم اشتباهات را درست بفهمیم باید ابتدامی

پاسخ مناسبی  "مارکسیسم ضد لنینیسم"درست به همین دلیل است که من معتقدم 

براي لنینیسم نیست. پاسخی که ما شدیدا به آن احتیاج داریم. تمایل برخی از 

نویسندگان این جزوه که لنین و ترتسکی و استالین را رویهم تلنبار کنند و یک 

کند، بلکه روي آن بچسبانند نه تنها کمکی به حل مسئله نمی "نیدازباله"برچسب 

 سازد.رسیدن به اصل مطلب را غیرممکن می

تر از را از تاریخ بعد از آن جدا کنیم، با یک مساله بسیار مهم "چه باید کرد"اگر ما 

شویم. چون همیشه لنین اشتباه سیاسی لنین در مورد آگاهی پرولتري مواجه می

ترین شکل ها را به افراطیکند و آنا از مارکسیسم ارتدوکس اخذ میعقایدش ر

کند که در غیر این دهد. در این مسیر چیزهایی را عیان میممکن کنار هم قرار می

ماندند. اهمیت تز لنین در انکار دستیابی خودبخودي پرولتاریا به صورت پوشیده می

  مارکسیستی تئوري به ما ارائه آگاهی سوسیالیستی در آن چیزي است که از ایده

و  کرده حرکت آن موازات به و شده جدا زنده فعالیت از سوسیالیستی آگاهی. دهدمی

یابد و این قلب و اصل اختالف مستقیم بین ماتریالیسم دیالکتیک توسعه می

هاي هاي کارل مارکس است. هنگامی که لنین در میانه خرابهمارکسیستی و اندیشه

هاي انترناسیونال دوم تزار و جنگ خونین داخلی در حال عملی کردن ایدهامپراطوري 

هاي زنده در اومانیسم مارکس است، این اختالفات بین تئوري مجرد و فعالیت انسان

 گرداند.را به روي سرش برمی
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کناب، با سخنرانی سی سال پیش کنسول کمونیست قدیمی کاهو برندل تحت عنوان 

 2012اي شورش شود. به گونهآغاز می "لتري انقالب روسیهکرونشتاد نمایش پرو"

گیرد. سه انقالب در دو دهه از تصویر لنین در ارتباط قرار می 2091کرونشتاد با جزوه 

ها وجود دارد ولی روي شود. البته این درست است که ارتباطی بین اینپاک می

 توضیح این ارتباطات باید کار شود.

کند ترتسکی را گوستاو نومسک انقالب روسیه نشان قتی سعی میبدتر از این برندل و

کند. نگاه کنید چگونه جنبش اعتصاب پتروگراد در دهد به نحو بدي کار را خراب می

 بیند.را با کرونشتاد شبیه می 2012سال 

م( خواستار آزادي براي همه کارگران، لغو دستورهاي  _ها )کارگران پتروگراد آن

ها درست همان مطالباتی بودند که ي انتخاب براي شوراها بودند. اینمخصوص، و آزاد

اپوزیسیون "چند روز بعد در کرونشتاد مطرح شد... این مساله فورا فرصت را براي 

 .11کند. ص که توسط دو فلز کار سابق رهبري می شدند فراهم می "کارگري

و کولنتاي که در در واقع اعضاي اپوزیسیون کارگري شلیاپینکوف، میاس نیکوف 

کنگره دهم از حزب اخراج شد، هنگامی که شورش کرونشتاد اتفاق افتاد از سرکوب 

شورش بسیار خوشحال بودند و با حزب هم عقیده بودند که این شورش تحت تاثیر 

 ایدئولوژي دهقانی و در حمله به حاکمیت شوروي صورت گرفته است. 

ثیر عقاید ایدئولوژیک بلکه به خاطر ولی در واقع امر جنبش اعتصابی نه تحت تا

 گرسنگی و فقر انجام شده بود. دقیقا همان علتی که به قیام کرونشتاد منجر شد.

)یک نکته کوچک: در حالی که ترتسکی همواره مسئولیت سرکوب کرنشتاد را برعهده 

سازي گرفت، اما در واقع در محل حضور نداشت و به علت بیماري غائب بود. افسانه

ویکی در مورد کرونشتاد به اندازه کافی بد هست. اصال احتیاجی نیست که با بلش

 افسانه دیگري آن را جایگزین کنیم. (
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هاي اندازها در سیاست چپ: توسعه مفاهیم ضد لنینی در سیاستچشم"مقاله 

نوشته دیتار بهرنز چند نمونه مفید انتقاد از موضع چپ از لنین را ارائه  "سوسیالیستی

تر در جنبش آلمان بیان شده بود. اگرچه این مقاله با انتقاد د. این انتقادها بیشدهمی

اي به مقاله انتقادي شود ولی هیچ اشارهآغاز می "چه باید کرد"لوکزامبورگ از 

 کند.ترتسکی که بسیار شدیدتر هم بود، نمی

م. سیمون شویتري وارد میما به قلمروي جدي "آیا لنین مارکسیست بود"در مقاله 

کشد که آثار لنین آغشته به پوپولیسم روسی است. کالرک با دقت بحثی را پیش می

دهد که لنین یک شاگرد وفادار پلخانف چه در کارهاي در این مسیر کالرک نشان می

کنم هنگامی که کالرک فلسفی و چه در زمینه سازمانی بوده است. ولی من فکر می

 .64 رود. صا منزه دارد به بیراهه میکند کائوتسکی را از خطسعی می

 پاسخ آن به وضوح به کالرک و "آیا لنین مارکسیست بود؟"براي من این سئوال که 

 "بود؟ مارکسیست مارکس آیا" که است سئوال این از تراهمیت کم – دهدمی نه

 تدوین را مارکس دکترین دوم انترناسیونال در هم کمک به کائوتسکی و پلخانف

. سپردند فراموشی به را مارکس اساسی هايایده مهم این انجام در لیو. کردند

تر از الف غیر قابل انکاري که بین لنین و کائوتسکی وجود دارد بسیار کم اهمیتاخت

 کند. اختالفات عمیقی است که هر دوي اینها را از مارکس جدا می

دیالکتیک کار و "کنم مقاله مایک رووک درست به همین دلیل است که من فکر می

انقالب مارکس "ها در این مجلد است. در قسمت مقاله از جمله بهترین "آزادي انسان

برد. انترناسیونال دوم و به دنبال آن سوم رووک ما را به قلب مسئله می "علیه فلسفه

اش علیه اشکال و چهارم توجه اصلی مارکس را نسبت به طبیعت انسان و مبارزه

شود را باید با انی را نادیده گرفتند. )قسمتی که به انگلس مربوط میاجتماعی غیر انس
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بندي انگلس باعث شد تا مارکس زیر دقت بسیار مورد بررسی قرار داد. اگرچه فرمول

 بار پوزیتیویسم مدفون شود.(

فلد یک طرح بسیار عالی از ورنر بونه "دولت، انقالب و حق تعیین سرنوشت"در مقاله 

هایی را که بونه دهد. )من باید آن قسمتنسبت به کمونیسم ارائه می دیدگاه مارکس

فلد رود نادیده بگیرم. ( مقاله بونهفلد تحت تاثیر بهرنز در مورد کرونشتاد به خطا می

فهمید درک کنیم. طور که مارکس میکند تا مفهوم انقالب را آنما را راهنمائی می

سط انترناسیونال دوم و سوم و چهارم تو "تصرف قدرت"مفهومی که زیر نظریه 

 مدفون شده بود. 

. است جالب بسیار "التین آمریکاي بحران و پول – سرمایه رهبري"مقاله آلبرتو بانت 

 نادیده "کرد باید چه" بحث آشکارا و شودمی توجه اقتصادي مسائل به صرفا اما

 . شودمی گرفته

 و لنینی ذهنیت بحران"مقاله ممکن است اشکال از ترجمه باشد. زیرا فهمیدن 

بسیار دشوار بود. علیرغم اینها فکر  تیشلر سرجیو اثر  "زاپاتیستی جنبش موقعیت

کنم نکات جالب توجهی هم دارد. تیشلر با صراحت مفاهیم لنینی دولت، اقتصاد و می

 دهد. مبارزه طبقاتی را توضیح می

گیرد. ابزاري در اختیار میایده لنینی آگاهی مفهوم مبارزه طبقاتی را به صورت 

رساند. در این بازي آگاهی به گسستگی بین عین و ذهن را به یک سطح تئوریک می

که طبقه در بهترین حالت نقش پشتیبان را یابد، در حالیحزب و دولت تقلیل می

دهد که یک استمرار کند و یا به صورت بازسازي شده مرکزي را تشکیل میبازي می

  .211-288بخشد. ص می سیاسی را تحقق

نتایج مخرب عدم پرداخت به اصل  "لنین در تولید انقالب"مقاله جرج کافنزیس 

هاي جنبش ضد دهد. کافنزیس با در نظر گرفتن فعالیترا نشان می "مارکسیسم"
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آموخت.  "چه باید کرد"شود از کند هنوز چیزهاي زیادي میگلوبالیزاسیون فکر می

تین کسی بود که مارکسیسم را در پیوند با مارکسیسم به لنین نخس"گوید: وي می

-چیزي که در مورد مارکس پیر اتفاق نیفتاد. در این مقاله جرج مطرح می "کار برد

کند که لنین با این اثرش یک مدل ارتباطی به انقالب بخشید. با کمک این کتاب ما 

 گیریم که چگونه انقالب را تولید کنیم. یاد می

پندارد کند. شاید میکه این نویسنده چگونه در باره انقالب فکر می دانممن نمی

کند دنیا باید صبر کند تا افزار کامپیوتر است. آیا او فکر میانقالب یک تکه از نرم

گروهی از مردم طرز خواندن کتاب راهنماي خود را بیاموزند مثل مشتریان انقالب آي 

 .(IKEA) کیا

کمتر احساساتی نسبت به مدل  "هاها و هدفادي: راهآز"مقاله جو هانس آنجولی 

اش مفید است. در نزد این نویسنده دهد. اما عقیده تغییر اجتماعیلنین نشان می

هاي نهادي پاسخ بدهیم. او بسیار تحت تاثیر حزب آزادي به این نیاز دارد که به شکل

ه پیمائی طوالنی سبز آلمان قرار گرفته است. حزبی که در مسیر آزادي با یک را

نهادهاي مختلف را تجربه کرده و سرانجام به صورت یک حزب در پارلمان آلمان جا 

پیدا کردند. حزب باید در هر مرحله در پیوند با آزادي به استقبال آن برود و هویتش 

چطور ممکن است که این به صورت "پرسد را بر اساس آن تعیین کند. آنجولی می

 "ت. این یک سوال عملی است. خیلی ممنونتئوریک مشخص نشده اس

 "برو کنار سرمایه انقالب، در انقالب"آخرین مقاله به قلم جان هالووي تحت عنوان 

 براي را زمینه ولی دارد، پاسخ هاسئوال این براي که ندارد ادعا نویسنده  است،

 غییرت احتمال به کردن فکر در.... عنصر دو" نویسدمی او. کندمی آماده تحقیق

( بگوئیم که کنار شانمدارانسیاست و دارانسرمایه) سرمایه به باید اول احتمالی
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بروید. دوم باید مواظب باشیم که دوباره اسیر نشویم و به خاطر نداشتن ابزار تسلیم 

 .200-201. ص "بشویم

دهد که چگونه او نشان می "تغییر جهان بدون کسب قدرت"که در کتابش  همچنان

کنند. این همان چیزي است که من ها طبیعت زندگی انسانی را بیان میاین سئوال

 باشد.می "چه باید کرد"کنم علت اصلی اشتباه فکر می

توان آن را نادیده توان طفره رفت. نه میاز وظیفه گسست از افسانه بلشویسم نمی

ا داشته توان آن را به دور انداخت. در پایان این مجموعه ارزش آن رگرفت و نه می

تر تشویق است که انتشار یابد، اما برخورد نازل بعضی از نویسندگان باید ما را بیش

 تر روي این موضوع کار کنیم.کند که هرچه سخت

  

 

 

 

 

 

 


