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جزوه نخست:علیه لنینیسم
چند نکته
-۱کnتاب کnارل کnائnوتnسکی عnلیه لnنینیسم مجnموعnه مnقالnه هnایnی اسnت کnه تnوسnط مnنوچهnر صnادقnی
ترجمه شده است و توسط نشر اختران در سال ۱۳۸۳در ۱۶۵۰نسخه به چاپ رسیده است.
-۲این کتاب در سال  ۱۹۸۱توسط پترلوپه در آملان انتشار یافته است.
-۳تاریخ نشر مقاالت از سال  ۱۹۱۸تا  ۱۹۲۸است.
 -۱ذکر چند نکته ضروری
بnرای مnا کnه بnا مnارکnسیسم از کnانnال سnوسnیال ـ دمnکرات هnای قnفقازی آشnنا شnدیnم نnام کnائnوتnسکی
بnعد از انnقالب اکnتبر بnدون کnوچnکتریnن تnردیnدی ،نnام مnرتnدی را بnه ذهnن تnداعnی مnیکnرد کnه در صnفوف
ج nnنبش ک nnارگ nnری ن nnفوذ ک nnرده اس nnت ت nnا م nnارک nnسیسم ان nnقالب nnی را ب nnه س nnوس nnیالیس nnتی ب nnیرم nnق ،دل nnخواه
بورژوازی تبدیل کند.
و در مnnقابnnل نnnام کnnائnnوتnnسکی ،نnnام لnnنین هnnمیشه قnnرار داشnnته اسnnت کnnه چnnون پnnیامnnبرو قnnدیnnسی بnnی
خطا وخورشیدی بی غروب میدرخشید.
اخ nnتالف ب nnین ل nnنین و ک nnائ nnوت nnسکی درواق nnع اخ nnتالف ب nnین دو نح nnله و ب nnرداش nnت از م nnارک nnسیسم ب nnود
بnرداشnتی اروپnایnی و غnربnی کnه نnمایnنده آن کnائnوتnسکی بnود و بnرداشnتی آسnیایnی کnه نnمایnنده آن لnنین
و بعدها استالین و حزب بلشویک اتحاد شوروی و احزاب اقمار اوبود.
 -۲ما کجا بودیم
نخسnتین تnماس مnا بnا کnائnوتnسکی نnامnهای اسnت کnه مnحفل تnئوریnک تnبریnز در آغnاز انnقالب مشnروطnه
بnه کnائnوتnسکی مnی نnویسnد و در مnورد مnاهnیت انnقالب مشnروطnه از کnائnوتnسکی اسnتفسار مnی کnنند.
در آن زمان در محفل تبریز دو نگاه به انقالب مشروطه بود:
-۱ن nnگاه نخس nnت ان nnقالب مش nnروط nnه را از آنج nnای nnی ک nnه ب nnرع nnلیه اس nnتعمار و اس nnتبداد ب nnود م nnترق nnی م nnی
دانست و بر این باور بود که سوسیال دمکرات های ایران در آن باید فعاالنه شرکت کنند.
-۲ن nnگاه دوم ب nnر ای nnن ب nnاور ب nnود ک nnه س nnمت و س nnوی ض nnدغ nnرب nnی ان nnقالب از آنج nnا ک nnه ب nnرع nnلیه س nnرم nnای nnه
خnارجnی اسnت و سnرمnایnه خnارجnی در ایnن مnرحnله بnاعnث انnکشاف سnرمnایnه داری در ایnران مnی شnود
نهضتی است ارتجاعی و سوسیال دمکرات های ایران در آن نباید شرکت کنند.
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کnائnوتnسکی در پnاسnخ نnامnه حnوزه تnبریnز نnوشnت کnه مnبارزه مnردم ایnران بnرعnلیه اسnتعمار و اسnتبداد
سnمت و سnوی تnرقnیخواهnانnه را دارد و کnمونیسnت هnا بnایnد در آن فnعاالنnه شnرکnت کnنند و بnه آن سnمت
و سوی انقالبیتر بدهند.
س nnند دی nnگری دال ب nnر ای nnنک nnه از ای nnن زم nnان ب nnه ب nnعد س nnوس nnیال دم nnکرات ه nnای ای nnران nnی ت nnماس ب nnا
کnائnوتnسکی داشnته انnد وجnود نnدارد .و هnرچnه هسnت تnماس بnا سnوسnیال دمnکراتnهای قnفقازی و روسnی
است که همگی تمایل به اندیشه های لنین دارند.
۱

دیکتاتوری پرولتاریا
ک nnائ nnوت nnسکی ای nnن م nnقال nnه را در  ۱۹۱۸در وی nnن ن nnوش nnته اس nnت ک nnه مج nnموع nا ً در  ۳۳ف nnاک nnت م nnهم خ nnالص nnه
مnیشnود .امnا ابnتدا بnبینیم کnائnوتnسکی چnه مnیگnویnد .و بnعد داوری کnنیم کnه ایnن گnفتههnا در گnذار از
پnروسnه هnای اجnتماعnی تnا چnه حnد بnا واقnعیت هnمخوانnی داشnته اسnت .و حnق بnا کnدام بnوده اسnت لnنین
یا کائوتسکی.
-۱تناقض موجود بین دو گرایش سوسیالیستی ،نتیجه حسادت های کوچک شخصی نیست بلکه
نتیجه تضاد در اساس شیوه های این دو گرایش است:
الف( شیوه دمکراسی
ب( شیوه دیکتاتوری
-۲سnnوسnnیالnnیسم هnnدف نnnهایnnی مnnا نیسnnت بnnلکه هnnدف از مnnیان بnnرداشnnت هnnر گnnونnnه اسnnتثمار و سnnتم
است که علیه یک طبقه ،یک حزب ،یک جنسیت و یک نژاد اعمال می شود.
-۱تnفاوت مnیان دمnکراسnی و سnوسnیالnیسم در ایnن نیسnت کnه یnکی وسnیله و دیnگری مnقصود اسnت،
هر دو وسایل برای دستیابی به یک مقصدند.
-۲سوسیالیسم در حکم وسیله رهایی پرولتاریا بدون دمکراسی قابل تصور نیست.
-۳در یnک مnناسnبات تnکامnل نnیافnته ،یnک اقnتصاد کnمونیسnتی مnی تnوانnد اسnاس اسnتبداد را تnشکیل
دهد.
-۴سnnوسnnیالnnیسم بnnدون دمnnکراسnnی قnnابnnل تnnصور نیسnnت در نnnزد مnnا سnnوسnnیالnnیسم مnnدرن صnnرف nا ً بnnه
مnnعنای سnnازمnnاندهnnی اجnnتماعnnی تnnولnnید نیسnnت بnnلکه سnnازمnnانnnدهnnی دمnnکراتnnیک جnnامnnعه را نnnیز دربnnر مnnی
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گیرد.
-۵سوسیالیسم بدون دمکراسی شدنی نیست اما دمکراسی بدون سوسیالیسم شدنی است.
-۶ضnnرورت پشnnتیبان پnnرولnnتاریnnا از دمnnکراسnnی بnnا چnnنگ و دنnnدان اسnnت و اگnnر مnnخالnnفانnnش درصnnدد
بnاشnند تnا حnقوق خnلق را بnا کnاربnرد قهnر نnابnود کnنند او بnا دفnاع قnاطnعانnه آنnان را از لnحاظ سnیاسnی
سرنگون نماید.
-۷هnرگnاه دریnک جnامnعه دمnکراتnیک پnرولnتاریnا از نnظر کnمی زیnاد و نnیرومnند شnود و بnتوانnد قnدرت
سnnیاسnnی را بnnا اسnnتفاده از آزادی هnnای مnnوجnnود فnnتح کnnند در آن صnnورت دیnnکتاتnnوری سnnرمnnایnnه داری
مشکل خواهد توانست ابزار ضروری را برای سرکوب قهرآمیز دمکراسی فراهم آورد.
-۸ارزش دم nnکراس nnی مح nnدود ب nnه ت nnأث nnیری نیس nnت ک nnه م nnیت nnوان nnد ب nnر روی اش nnکال ان nnتقال ق nnدرت ب nnه
پ nnرول nnتاری nnا داش nnته ب nnاش nnد اه nnمیت وی nnژه ای در ای nnن دوران در ای nnن اس nnت ک nnه ب nnتوان nnد ب nnر رون nnد ب nnلوغ
پرولتاریا تأثیر کند:
الف :اشکال انتقال قدرت به پرولتاریا
ب:روند بلوغ پرولتاریا
-۹دمکراسی پیششرط مبارزه طبقاتی پرولتاریا به مثابه مبارزه های تودهای است.
-۱۰یک سازمان مخفی نمی تواند سازمانی دمکراتیک باشد.
-۱۱دم nnکراس nnی ب nnرای ب nnه وج nnود آوردن ش nnیوه ت nnول nnید س nnوس nnیالیس nnتی م nnبنا و ض nnرورت را ت nnشکیل
مnیداد تnنها تnحت تnأثnیر دمnکراسnی اسnت کnه پnرولnتاریnا مnیتnوانnد بnه بnلوغnی دسnت یnابnد کnه بnرای عnملی
ساخنت سوسیالیسم به آن نیاز است.
-۱۲مnتأسnفانnه مnارکnس بnه تnوصnیف مnفصل ایnن نnکته نnپرداخnت تnا روشnن شnود کnه او از دیnکتاتnوری
پرولتاریا چه درکی دارد.
-۱۳مnnارکnnس بnnا بnnهکnnار بnnردن ایnnن اصnnطالح نnnه شnnکل حnnکومnnتی بnnلکه وصnnفی را در نnnظر داشnnت کnnه
ضرورتا ً میتواند در هر مکانی به وجود آید که پرولتاریا قدرت سیاسی را فتح کرده است.
-۱۴دم nnکراس nnی گ nnذرا م nnسامل nnت آم nnیز را ت nnضمین ن nnمیک nnند ل nnیکن ت nnحقق ی nnک چ nnنین گ nnذاری ب nnدون
دمکراسی غیرممکن است.
-۱۵مnnارکnnس کnnمون پnnاریnnس را دیnnکتاتnnوری پnnرولnnتاریnnا مnnیدانسnnت کnnه بnnرآیnnند مnnبارزه تnnولnnیدکnnنندگnnان
عnnلیه طnnبقه تnnصاحnnب گnnر و سnnرانnnجام آن شnnکل سnnیاسnnی بnnود کnnه در چnnارچnnوب آن رهnnایnnی اقnnتصادی
کار میتوانست عملی گردد.
-۱۶کnnمون از شnnوراهnnای شهnnری تnnشکیل مnnیشnnد کnnه نnnمایnnندگnnان آن از مnnناطnnق مnnختلف پnnاریnnس از
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طریق حق رأی همگانی انتحاب شده بودند.
-۱۷م nnارک nnس دائ nnما ً از ح nnق رأی ه nnمگان nnی مج nnموع nnه خ nnلق و ن nnه از ح nnق رأی وی nnژه ب nnرای ط nnبقه ای
ممتاز سخن میگوید.
-۱۸آنها دیکتاتوری به مقوله یک وضع را با دیکتاتوری به مقوله شکل حکومتی یکی میگیرند.
-۱۹مnارکnس و انnگلس در مnانیفسnت مnیگnویnند :تnمامnی جnنبشهnای کnنونnی بnه جnنبش اقnلیت هnا و
یnا جnنبشهnای در خnدمnت مnنافnع اقnلیت هnا بnودهانnد جnنبش پnرولnتاریnا جnنبش مسnتقل اکnثریnتی عnظیم
در خدمت منافع اکثریت عظیم است.
-۲۰رژیnnمی کnnه از حnnمایnnت تnnودههnnا بnnرخnnوردار اسnnت از قهnnر نnnه بnnرای نnnابnnودی بnnلکه در حnnمایnnت از
دمکراسی استفاده خواهد کرد.
-۲۱ت nnول nnید س nnوس nnیالیس nnتی را ن nnمی ت nnوان ب nnدون روش nnنفکران و ی nnا ح nnتی ع nnلیه آنه nnا ک nnامn nالً ت nnحقق
بخشید.
-۲۲دیکتاتوری پرولتاریا یعنی حاکمیت پرولتاریا بر پایه دمکراسی
-۲۳سوسیالیستهای روسیه در مقطع انقالب:
الف :اس.آرها که منافع دهقانان را نماینگی میکردند.
ب :م nnنشوی nnکه nnا ک nnه م nnناف nnع پ nnرول nnتاری nnا ص nnنعتی ران nnمای nnندگ nnی م nnی ک nnردن nnد .ب nnر ای nnن ب nnاور ب nnودن nnد ک nnه
براساس شرایط روسیه انقالب دمکراتیک قابل تحقق است.
ج :ب nnلشوی nnکه nnا ک nnه ن nnمای nnندگ nnان پ nnرول nnتاری nnای ص nnنعتی ب nnودن nnد .ان nnقالب را س nnوس nnیالیس nnتی م nnی
دانستند.
-۲۴انnnقالب بnnلشویnnکها بnnر ایnnن پnnیشفرض بnnنا شnnده بnnود کnnه ایnnن انnnقالب سnnرآغnnاز انnnقالب در اروپnnا
اس nnت .ان nnقالب اروپ nnا م nnوج nnب پ nnیدای nnش و اس nnتحکام س nnوس nnیال nnیسم م nnیش nnد و ک nnمک م nnیک nnند ت nnا م nnوان nnع
روسیه عقب مانده از پیش پای انقالب برداشته شود.
-۲۵آنها باید در دوران فقر و اضمحالل برای همه رفاه بیاورند.
-۲۶برای غلبه به محدودیتها به قهر برهنه متوسل شدند.
-۲۷به این ترتیب برقراری دیکتاتوری به جای دمکراسی امری اجتناب ناپذیر بود.
-۲۸در مجnnلس مnnؤسnnسان بnnلشویnnک هnnا در اقnnلیت قnnرار گnnرفnnتند پnnس سnnتیزه بnnا مجnnلس مnnؤسnnسان
اجتناب ناپذیر بود.
-۲۹ل nnنین ب nnا ط nnرح ای nnن م nnسئله ک nnه ش nnوراه nnا ی nnگان nnه ت nnشکیالت دی nnکتات nnوری پ nnرول nnتاری nnا اس nnت ت nnمام nnی
مردمی که در شوراها حضور نداشتند از داشنت هر گونه حقوق سیاسی دور شدند.
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-۳۰کمی بعد حزب سوسیال رولوسیون و منشویکها از شوراها اخراج شدند.
-۳۱در اصnل ۴۳قnانnون اسnاسnی گnروههnایnی کnه مnیتnوانnد بnه انnقالب سnوسnیالیسnتی لnطمه وارد کnند
سلب حقوق کردند.
-۳۲به این ترتیب تمامی اپوزیسیون از عرصه بیرون رانده شدند.
-۳۳اگnر مجnلس مnؤسnسان دمnکراسnی را تnثبیت مnیکnرد تnمامnی آن دسnتاوردهnایnی کnه پnرولnتاریnای
صنعتی میتوانست از طریق دمکراسی به دست بیاورد تثبیت میشد.

ریشههای تئوریک قضیه
اشnnکال از بnnیان مnnارکnnس در سnnال  ۱۸۵۰شnnروع مnnی شnnود آنجnnا کnnه مnnارکnnس مnnی گnnویnnد در گnnذار از
سرمایهداری به سوسیالیسم ،دیکتاتوری پرولتاریا امری است اجتناب ناپذیر.
از ایnن بnیان دو بnرداشnت مnی شnود .عnدهای چnون لnنین دیnکتاتnوری را یnک شnکل حnکومnتی گnرفnتند
بnnه دالیnnلی کnnه خnnواهnnد آمnnد و عnnدهای دیnnگر چnnون کnnائnnوتnnسکی آنرا یnnک وضnnعیت در نnnظر گnnرفnnتند و بnnا
اس nnتناد ب nnه ن nnوش nnته ه nnای ب nnعدی م nnارک nnس و ان nnگلس ک nnه ک nnمون پ nnاری nnس را دی nnکتات nnوری پ nnرول nnتاری nnا م nnی
دانستند .دیکتاتوری پرولتاریا را جنبش همگانی و رأی همگان برای آزادی کار تلقی کردند.
کnnائnnوتnnسکی بnnرای کnnشیده شnnدن لnnنین و حnnکومnnت بnnلشویnnک هnnا بnnه دیnnکتاتnnوری و اعnnالم دیnnکتاتnnوری
پرولتاریا به عنوان شکل حکومت طبقه کارگر چند دلیل می آورد:
-۱نخسnnت آنکnnه شnnرایnnط عnnقب مnnانnnده اقnnتصادی روسnnیه آمnnاده یnnک انnnقالب سnnوسnnیالیسnnتی نnnبود .و
هnمان طnور کnه مnنشویnک هnا مnی گnفتند روسnیه بnایnد وارد فnاز انnقالب بnورژوا ـ دمnکراتnیک مnی شnد تnا
در ی nnک دم nnکراس nnی ت nnمام ع nnیار ب nnورژوازی ،ط nnبقه ک nnارگ nnر و ص nnنعت رش nnد م nnی ک nnرد و در ن nnهای nnت ب nnه
انقالب سوسیالیستی می رسیدند.
-۲بnلشویnکهnا انnقالب سnوسnیالیسnتی را مnنوط کnردنnد بnه انnقالب در اروپnا .و بnر ایnن بnاور بnودنnد کnه
کnلید انnقالب سnوسnیالیسnتی در روسnیه زده شnده اسnت و طnولnی نnمیکشnد کnه انnقالب جnهانnی سnراسnر
اروپnnا را فnnرا مnnی گnnیرد .و سnnوسnnیالnnیسم اروپnnایnnی بnnه کnnمک سnnوسnnیالnnیسم روسnnی مnnی آیnnد و کnnمک مnnی
کnnند تnnا بnnر عnnقب مnnانnnدگnnیهnnای اقnnتصادی ،اجnnتماعnnی ،فnnرهnnنگی نnnایnnل آیnnد .امnnری کnnه مnnتحقق نشnnد و
بلشویک ها را تنها رها کرد.
-۳درگnیر شnدن و وارد شnدن بnه یnک جnنگ داخnلی و مnحاصnره امnپریnالیسnتی در حnالnیکه ارتnش در
اختیار بلشویک ها نبود.
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-۴بnرآورده نشnدن خnواسnت هnای مnردم و پnوچ درآمnدن شnعار بnلشویnک هnا رفnاه هnمگانnی آن هnم در
کشوری جنگ زده در فقر و فاقه و قحطی.
-۵انحصارطلبی بلشویک ها
ایnن مجnموعnه شnرایnط بnلشویnک هnا را سnوق مnی داد بnه ایnن درک کnه دیnکتاتnوری پnرولnتاریnا نnه یnک
وضع بلکه یک شکل حکومتی برای پرولتاریا است.
درک غلط از دمکراسی
از همان آغاز در میان سوسیال دمکراتها نسبت به دمکراسی دو برخورد می شد:
-۱ع nnدهای دم nnکراس nnی را ی nnک م nnقول nnۀ ب nnورژوای nnی م nnی دانس nnتند و ب nnر ای nnن ب nnاور ب nnودن nnد ک nnه دم nnکراس nnی
ب nnورژوای nnی ن nnوع nnی ف nnری nnب ت nnودهه nnا اس nnت ب nnرای پ nnوش nnان nnدن دی nnکتات nnوری .پ nnس چ nnندان روی خ nnوش ب nnه آن
نشان نمیدادند.
-۲امnnا عnnدهای دیnnگر چnnون کnnائnnوتnnسکی بnnر ایnnن بnnاور بnnودنnnد کnnه تnnنها راه گnnذار ،انnnقالب نیسnnت و طnnبقه
ک nnارگ nnر اگ nnر ب nnه آن ح nnد از رش nnد ک nnمی و ک nnیفی ب nnرس nnد ک nnه اک nnثری nnت م nnادی و م nnعنوی ج nnام nnعه را ش nnام nnل
شnود مnی تnوانnد بnا اسnتفاده از دمnکراسnی بnورژوایnی بnه قnدرت بnرسnد و بnورژوایnی را مnجبور بnه تnمکین
قnدرت خnود کnند و اگnر بnورژوازی قnواعnد بnازی را رعnایnت نnکند و دسnت بnه سnالح بnرد ،طnبقه کnارگnر مnی
تnوانnد بnا تnوسnل بnه قهnر او را مnنکوب کnند و بnه هnمگان نnشان دهnد ایnن بnورژوازی اسnت کnه دمnکراسnی
را رعایت نمی کند.
کnائnوتnسکی دمnکراسnی را نnه فnقط شnرط ضnرور بnلوغ و رشnد پnرولnتاریnا مnی دانnد .بnلکه طnبقه کnارگnر
را بnرای بnه قnدرت رسnیدن نnیز بnی نnیاز از دمnکراسnی نnمیدانnد و بnر ایnن بnاور اسnت کnه سnوسnیالnیسم
ب nnدون دم nnکراس nnی ش nnدن nnی نیس nnت .و ت nnحقق س nnوس nnیال nnیسم ی nnعنی س nnازم nnانده nnی دم nnکرات nnیک ت nnول nnیدی
جامعه.
و درواقع دمکراسی را شرط ضرور انتقال قدرت به پرولتاریا و بلوغ پرولتاریا می داند.
یک کجفهمی تاریخی
بnnیان گnnذرای مnnارکnnس در مnnورد دیnnکتاتnnوری پnnرولnnتاریnnا و نnnپرداخnnنت مnnفصل و هnnمه جnnانnnبه بnnه آن کnnه تnnا
حnnدودی قnnابnnل قnnبول اسnnت .زمnnینه مnnساعnnدی بnnود کnnه سnnوسnnیال دمnnکرات هnnای آسnnیایnnی را دچnnار نnnوعnnی
کج فهمی تاریخی کند.
بnرای مnارکnس در آن روزگnار بnسیاری از مnقوالت از اهnمیت مnبرمnی بnرخnوردار نnبود چnرا کnه مnسئله
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مnبرم جnنبش کnارگnری نnبود .و درواقnع بnایسnتی جnنبش کnارگnری در پnراتnیک روزمnره اش بnا آن بnرخnورد
مnیکnرد تnا رهnبران فnکری آن درکnی عnینی از آن مnقوالت بnیابnند و راه بnرون رفnت جnامnعه از بحnران را
بیابند.
تnصرف قnدرت سnیاسnی بnرای سnوسnیال دمnکراتnهای روسnی هnمانnقدر غnیرمnنتظره بnود کnه بnرای دیnگر
سوسیال دمکراتها در دیگر کشورها.
بnnلشویnnک هnnا کnnه بnnا سnnوسnnیالیسnnتهای انnnقالبnnی )نnnمایnnندگnnان دهnnقانnnان( و مnnنشویnnکهnnا )نnnمایnnندگnnان
ب nnخشی از پ nnرول nnتاری nnای ص nnنعتی( ب nnه ق nnدرت رس nnیده ب nnودن nnد .در اول nnین چ nnال nnش س nnیاس nnی ک nnه مج nnلس
م nnؤس nnسان ب nnود ،ن nnتوانس nnت رأی رق nnبا را ت nnاب ب nnیاورد و ب nnا ان nnحالل مج nnلس م nnؤس nnسان س nnعی در ح nnذف
شnnرکnnای سnnابnnق خnnود کnnرد .امnnا ایnnن نخسnnتین اشnnتباه بnnلشویnnکهnnا نnnبود .نخسnnتین اشnnتباه بnnلشویnnکها
ارزی nnاب nnی م nnرح nnلۀ ان nnقالب ب nnود .ان nnقالب nnی س nnوس nnیالیس nnتی در ک nnشوره nnای ع nnقب م nnان nnده ب nnا پ nnرول nnتاری nnای
صنعتی ضعیف و صنعتی ویران شده در جنگ جهانی اول )۱۸ـ.(۱۹۱۴
اگnر بnلشویnکهnا آنگnونnه کnه مnنشویnکهnا بnه آن اسnتناد داشnتند کnائnوتnسکی نnیز بnر ایnن بnاور اسnت
تnن بnه تnحقق شnعارهnای انnقالبnی بnورژوا ـ دمnکراتnیک مnی دادنnد .و بnا شnرکnت دادن دیnگر احnزاب در
یnک دمnکراسnی هnمه جnانnبه ،کnشور جnنگزده روسnیه را بnه جnلو مnی بnردنnد بnدون شnک سnرنnوشnت روسnیه
و به جرأت میتوان گفت سرنوشت جهان به گونهای دیگر رقم می خورد که امروز خورده است.
امnnا مnnسیر وقnnایnnع از جnnنگ داخnnلی و مnnحاصnnره خnnارجnnی گnnرفnnته تnnا مnnقاومnnت مnnردم در احnnزاب رقnnیب
ب nnلشوی nnکه nnا را س nnوق داد ب nnه س nnوی ح nnذف غ nnیرخ nnودی ه nnا در وه nnله نخس nnت ،از ک nnارگ nnزاران ح nnکوم nnت
تnnزاری گnnرفnnته تnnا بnnورژواهnnا و مnnالکهnnا و بnnعد خnnرده مnnالکnnین و خnnردهبnnورژواهnnا و روشnnنفکران تnnا بnnرسnnد
بnه احnزاب هnمراهnشان اس.آرهnا و مnنشویnکهnا و در نnهایnت خnودی هnا تnا بnرسnد بnه حnکومnت فnردی یnک
نفر در رأس حزب.
دیکتاتوری حزب نه طبقه
کnائnوتnسکی در ایnنجا بnحث جnالnبی مnی کnند .و مnی گnویnد طnبقه نnمیتnوانnد حnکومnت کnند بnلکه سnیادت
مnی کnند .از سnویnی دیnگر یnک حnزب نnمیتnوانnد نnمایnنده یnک طnبقه بnاشnد .ایnن شnدنnی نیسnت ،چnرا کnه
ی nnک ط nnبقه از الی nnهه nnای م nnختلفی ت nnشکیل ش nnده اس nnت و اح nnزاب م nnختلفی م nnی ت nnوان nnند ای nnن الی nnه ه nnا را
نمایندگی کنند.
پnnس مnnی تnnوان از دیnnکتاتnnوری یnnک حnnزب بnnر دیnnگر احnnزاب در یnnک طnnبقه و دیnnگر احnnزاب در طnnبقات
دیگر صحبت کرد.
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امnا دیnکتاتnوری مnنوط بnه ایnن مnرحnله نnمیشnود در خnود آن حnزب کnه نnمایnنده بnخشی از یnک طnبقه
هسnnت جnnناح چnnپ و راسnnت و مnnیانnnه وجnnود دارد .کnnه هnnر کnnدام مnnی تnnوانnnند بnnیایnnند تnnمایnnالت تnnاریnnخی و
ط nnبقات nnی ،آن ط nnبقه ب nnاش nnند .پ nnس ی nnک ج nnناح در ص nnدد ح nnذف دی nnگر ج nnناحه nnا ب nnرم nnیآی nnد .پ nnس م nnیشود
دیnnکتاتnnوری یnnک جnnناح حnnزب بnnر عnnلیه دیnnگر جnnناحهnnای حnnزب و از آنجnnا دیnnکتاتnnوری بnnر دیnnگر احnnزاب
در طبقه کارگر .و از آن دیکتاتوری بر احزاب دهقانی و خردهبورژوازی.
امnا بnاز هnم ایnن پnروسnه در هnمین جnا مnتوقnف نnمیشnود .در هnمان جnناح هnم درگnیریnهای جnناحnی
وجnود دارد پnس در تحnلیل نnهایnی یnک نnفر غnلبه مnی کnند بnر دیnگر رقnبا .و ایnن پnروسnه ای اسnت کnه در
شوروی اتفاق می افتد و برآیند نهایی آن استالین است.
باز گردیم
بnnاز گnnردیnnم بnnه بnnحث اصnnلی .بnnلشویnnکهnnا بnnرای حnnکومnnت خnnود مnnبنایnnی تnnئوریnnک از گnnفتههnnای مnnارکnnس
بnیرون آوردنnد و دیnکتاتnوری پnرولnتاریnا را نnه بnهعnنوان یnک وضnعیت گnذرا بnلکه بnهعnنوان شnکل حnکومnتی
طnnبقه کnnارگnnر بnnرای تnnحقق سnnوسnnیالnnیسم اعnnالم داشnnتند و ایnnن خnnود سnnرآغnnاز یnnک بnnدفnnهمی دیnnگر شnnد
ب nnرای س nnوس nnیال دم nnکراته nnای nnی ک nnه در ق nnدرت ن nnبودن nnد .و در ک nnشوره nnای nnی س nnرم nnای nnهداری زن nnدگ nnی م nnی
کردند.
از ایnnنجnnا بnnه بnnعد دمnnکراسnnی یnnک مnnقولnnهای صnnددرصnnد بnnورژوایnnی شnnد .کnnاری نnnداشnnت جnnز فnnریnnب
طnبقه کnارگnر و سnوسnیال دمnکراتهnا وظnیفه خnود نnمیدانسnتنداز آن دفnاع کnنند و حnدومnرز آنرا پnاس
بnnدارنnnد .در حnnالnnی کnnه رشnnد طnnبقه کnnارگnnر ،شnnکلگnnیری احnnزاب طnnبقه کnnارگnnر بnnدون دمnnکراسnnی راه بnnه
جایی نخواهد برد.
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یادنامه لنین
نnnامnnهای دربnnاره لnnنین در سnnال ۱۹۲۴نnnوشnnته شnnده اسnnت .آن هnnم بnnا تnnقاضnnای مnnسئولnnین ایnnسگرا تnnا بnnا
درج آن نnn nشان دهnn nند کnn nه لnn nنین آنقnn nدر بnn nزرگ بnn nود کnn nه دشnn nمنان طnn nبقه کnn nارگnn nر نnn nیز بnn nه بnn nزرگnn nی او
معترفاند.
پnس کnائnوتnسکی ایnن یnادنnامnه را در قnالnب یnک نnامnه مnینnویسnد تnا روشnن شnود ایnن نnامnه داوطnلبانnه
نnnبوده اسnnت .در ایnnن نnnامnnه دو نnnکته وجnnود دارد .نnnکته نخسnnت آنکnnه کnnائnnوتnnسکی لnnنین را بnnا بnnیسمارک
صnnدراعnnظم آهnnنین پnnروس مnnقایnnسه مnnیکnnند .نnnه بnnا مnnارکnnس و انnnگلس .و ایnnن تnnفاوت بnnسیار اسnnت بnnین
یک سیاستمدار بزرگ بودن تا یک مارکسیست بزرگ بودن.
اما در آن نکتهای آموزنده وجود دارد که کائوتسکی خود از آن بدینگونه یاد میکند:
»در مnnورد زنnnدگnnان هnnمیشه در آن هnnنگام کnnه در بnnرابnnر مnnا قnnرار دارنnnد داوری مnnیکnnنیم .عnnلیه لnnنین
نnیز تnا هnنگامnی کnه زنnده بnود بnایnد شnدیnدا ً مnبارزه مnی کnردیnم زیnرا او از سnال  ۱۹۱۷امnر پnرولnتاریnا را
شnدیnد بnه فnساد کnشانnید .امnا هnنگامnی کnه بnه لnنین مnرده بnرخnورد مnیکnنیم بnایnد مجnموعnه زنnدگnانnی یnک
انnسان را در نnظر گnیریnم .و از آن جnمله مnبارزه خسnتگینnاپnذیnر او را عnلیه تnزاریnسم و کnوشnش پnر از
زحnمت و فnداکnاری او را در امnر مnتشکل کnردن و روشnنگری پnرولnتاریnای روس مnورد تnوجnه قnرار دهnیم
که در این ارتباط لنین در کنار دیگر بزرگانی چون پلخانف ،اکسلر و مارتف قرار داشت«.
مnتأسnفانnه در چnپ ایnران از ابnتدا تnا انnتها بnا آدمهnا بnه گnونnهای سnفید سnفید و سnیاه سnیاه بnرخnورد
شnnد .و تnnا بnnه آخnnر مnnعلوم نشnnد کnnه حnnسن و قnnبح آدمهnnا در ایnnن جnnنبش چnnه بnnوده اسnnت .سnnلطانزاده
ش nnد چ nnپرو و خ nnائ nnن ک nnه مس nnتحق اع nnدام ب nnود آن ه nnم ت nnوس nnط آدمخ nnواران اس nnتال nnین و ح nnیدرخ nnان ش nnد
تnئوریnسین و ارگnانnیزاتnور بnی هnمتا ،ارانnی شnد یnگانnه روزگnار و کnامnبخش شnد اپnورتnونیسnت بnه تnمام
معنا و پیشهوری شد خائن و وطنفروش و قوام شد ناسیونالیستی دو آتشه.
و تمامی اینها بهخاطر آن بود و هست که ما در نقد تاریخی خود منصف نیستیم.
در ج nnای nnی م nnن ن nnوش nnتهام ک nnه ش nnکوه ف nnره nnنگ در گ nnروه گلس nnرخ nnی و دان nnشیان و ک nnام nnبخش در گ nnروه
حnزب تnوده و  ۵۳نnفر در آرمnانخnواهnیهnایشnان شnکی نیسnت .اگnر مnا بnا آنهnا اخnتالفnی داریnم و یnا
ب nnه آنه nnا ن nnقدی وارد م nnیک nnنیم در ح nnوزه ع nnملکرده nnا اس nnت .ام nnا ع nnدهای ب nnرآش nnفتهان nnد ک nnه ن nnه ای nnنه nnا
مادرزاد خائن و اپورتونیسم بودهاند.
ب nnرای ک nnائ nnوت nnسکی ل nnنین م nnرده ب nnه ت nnاری nnخ ت nnعلق دارد و در ح nnوزه ت nnاری nnخ ک nnه ب nnه درس nnتی از ح nnوزه
سnیاسnت جnدا اسnت .لnنین در کnلیتاش بnررسnی مnیشnود و بnدون آنکnه لnنین زنnده او را خnائnن و مnرتnد
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و یnnهودا خnnطاب مnnیکnnرده اسnnت .پnnس بnnه تnnالشهnnای بnnی وقnnفه او در سnnالهnnای قnnبل از انnnقالب اکnnتبر
ارج مnnینهnnد و بnnا تnnفکیک لnnنین انnnقالبnnی از لnnنین مnnطلقالnnعنان روسnnیه بnnه انnnصاف در مnnورد او داوری
میکند.
ام nnا م nnا چ nnه م nnیک nnنیم .ب nnه ی nnک ب nnاره ت nnمام nnی ک nnارن nnام nnه ی nnک ف nnرد را س nnیاه م nnیک nnنیم و او را در ردی nnف
لعنتشدگان میگذاریم
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تروریسم و کمونیسم
ای nnن م nnقال nnه در دس nnام nnبر  ۱۹۱۹در وی nnن ن nnوش nnته ش nnده اس nnت و ب nnه س nnرک nnوب روش nnنفکران در روس nnیه
پرداخته است.
نnnام مnnقالnnه خnnالnnی از اشnnکال نیسnnت .الاقnnل امnnروز مnnا از تnnروریnnسم چnnیز دیnnگری مnnیفnnهمیم .شnnایnnد
سرکوب روشنفکران و کمونیسم تیتر بهتری بود.
بnه هnرروی ،کnائnوتnسکی در اوج آمnارهnای اقnتصادی و ادعnاهnای پnر از الف و گnزاف بnلشویnک هnا
بnه یnک نnکته مnهم اشnاره مnیکnند .نnکتهای کnه تnمامnی حnکومnتهnای دسnپوت از درک آن عnاجnزنnد و آن
نقش انسان آزاد است در رشد و شکوفایی تولید.
دی nnکتات nnوره nnا از ن nnیروه nnا و ع nnوام nnل و اب nnزار ت nnول nnید م nnاش nnینه nnا و اب nnزار و م nnعادن و ک nnارخ nnان nnهه nnا و
چ nnاهه nnای ن nnفت را م nnیف nnهمند .و از ی nnاد م nnیب nnرن nnد ک nnه ان nnسان ب nnه ع nnنوان ج nnزئ nnی از ن nnیروه nnای ت nnول nnیدی
اهمیتی غیرقابل انکار در میان عوامل تولید را دارد.
اگnر رشnد عnوامnل تnولnید پnیش شnرط تnحقق سnوسnیالnیسم و حnتی شnکوفnایnی سnرمnایnه داری اسnت کnه
بnدون شnک چnنین اسnت نnمی تnوان بnه یnک شnکوفnایnی اقnتصادی پnایnدار دسnت یnافnت مnنهای نnقش بnی
بدیل انسان.
روسnnیه بnnه شnnکل تnnاریnnخی نnnتوانسnnت روشnnنفکران طnnراز اول خnnودش را در حnnد و پnnایnnه اروپnnا درسnnت
کnnند ،عnnلت آن اسnnتبداد تnnزاریnnسم بnnود .امnnا آنnnچه کnnه سnnاخnnته شnnده بnnود در جnnنگ جnnهانnnی اول تnnعداد
زی nnادی از آن ب nnه ک nnام م nnرگ رف nnتند .آن nnچه م nnان nnد گ nnرف nnتار اس nnتال nnینیسم ش nnد .ع nnده ای ت nnیرب nnاران ش nnدن nnد،
ع nnدهای دی nnگر در اردوگ nnاهه nnای ک nnار اج nnباری پ nnیر ش nnدن nnد و دس nnته ای دی nnگر ت nnبدی nnل ب nnه روش nnنفکران
اختهای شدند که رژیم حاکم آنها را تاب بیاورد و عدهای بی شمار گریختند.
کnn nائnn nوتnn nسکی بnn nه درسnn nتی نnn nقش روشnn nنفکران و انnn nسان را بnn nهطnn nور کnn nلی در سnn nاخnn nت اقnn nتصادی و
فnرهnنگی جnامnعه پnیش بnینی مnیکnند .و هشnدار مnیدهnد کnه شnکوفnایnی اقnتصادی در هnر رژیnمی چnه
س nnوس nnیالیس nnتی و چ nnه س nnرم nnای nnه داری ب nnدون ش nnرک nnت آگ nnاه nnان nnه ،ف nnعاالن nnه ،داوط nnلبان nnه و آزادان nnه ان nnسان
میسر نیست.
اگ nnر ان nnسان اس nnاس س nnوس nnیال nnیسم ب nnاش nnد ک nnه هس nnت و اگ nnر ف nnرج nnام ن nnهای nnی س nnوس nnیال nnیسم آزادی
انnسان بnاشnد کnه بnه درسnتی چnنین هسnت .چnگونnه مnیتnوان ایnن مnقدمnه و مnنت و مnؤخnره سnوسnیالnیسم
را س nnرک nnوب ک nnرد ب nnه ب nnند و ان nnقیاد ک nnشید و آن وق nnت م nnدع nnی س nnوس nnیال nnیسم و اق nnتصاد س nnوس nnیالیس nnتی
شد.
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آموزش های آزمایش اکتبر
ایnن مnقالnه در سnال  ۱۹۲۵منتشnر شnده اسnت درسnت در زمnانnی کnه تnروتnسکی مnغضوب شnده اسnت و
از حزب اخراج شده است.
در ایnن مnقالnه کnائnوتnسکی بnه مnقاالت و نnوشnته هnای تnروتnسکی رجnوع مnیکnند و مnیگnویnد :آنnچه در
روس nnیه ات nnفاق اف nnتاد ط nnی آن ح nnزب ب nnلشوی nnک ب nnه ق nnدرت رس nnید خ nnاص روس nnیه ب nnود .و ن nnه ان nnقالب ب nnلکه
کودتایی بود که حاوی درس هایی است برخالف درس هایی که تروتسکی به آن باور دارد.
تnروتnسکی مnینnویسnد در مnقطع انnقالب اکnتبر ،جnز او و لnنین کnسی دیnگر بnه قnیام بnاور نnداشnت و
تمامی رهبران بلشویک قیام را زودرس میدانستند.
کnائnوتnسکی انnقالب اکnتبر را کnودتnایnی مnیدانnد کnه نnه تnوسnط طnبقه کnارگnر کnه بnنا بnه قnول تnروتnسکی
آن اسnnتعداد را نnnداشnnت تnnا بnnتوانnnد قnnدرت دولnnتی را نnnگاه دارد بnnلکه تnnوسnnط حnnزب کnnمونیسnnت صnnورت
گرفت حزبی که در آن لنین و تروتسکی همه کاره بودند.
در ایnنجا کnائnوتnسکی بnه نnکته مnهمی اشnاره مnیکnند .و آن کسnب قnدرت سnیاسnی اسnت کnائnوتnسکی
ایnن نnظر تnروتnسکی را رد مnیکnند کnه مnیگnویnد :مnسئله مnرکnزی سnوسnیالnیسم عnبارت از تnصرف قnدرت
اسnت .بnلکه بnر ایnن بnاور اسnت کnه در ایnن کسnب قnدرت کnه دقnیقا ً مnسئله مnهمی در سnوسnیالnیسم اسnت
به سه نکته باید توجه داشت:
-۱ابزار
 -۲اهداف
 -۳شرایط
ک nnائ nnوت nnسکی م nnین nnویس nnد :ک nnسان nnی ک nnه دارای ب nnینش اق nnتصادیان nnد ن nnمیت nnوان nnند آزم nnای nnش اک nnتبر را
امری موفق بدانند .البته این امر با موفقیت نظامی قرین بود.
چند نکته اساسی
بnرای حnزب کnمونیسnت و یnا هnر حnزب دیnگری ،کسnب قnدرت سnیاسnی یnک مnقولnه اسnاسnی اسnت حnزب
ب nnا ی nnک انج nnمن خ nnیری nnه ت nnفاوت دارد .ب nnرای ت nnحقق ش nnعاره nnایش nnان ب nnای nnد ق nnدرت س nnیاس nnی را ب nnه دس nnت
بnیاورد .تnا ایnنجnا کnائnوتnسکی بnا لnنین و تnروتnسکی اخnتالفnی نnدارد .امnا بnایnد دیnد آیnا حnزب کnمونیسnت
تحت چه شرایطی و با چه ابزاری و با چه هدفی میخواهد این قدرت را قبضه کند.
آنnچه رونnد قnضایnا بnعد از انnقالب اکnتبر بnه مnا نnشان مnیدهnد طnبقه کnارگnر روسnیه تnوانnایnی قnبضه
کnnردن قnnدرت سnnیاسnnی را بnnرای تnnحقق سnnوسnnیالnnیسم نnnداشnnت .اگnnر در دسnnتور کnnار حnnزب اهnnداف یnnک
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انnnقالب بnnورژوا ـ دمnnکراتnnیک قnnرار مnnیگnnرفnnت ،ایnnن کسnnب قnnدرت کnnارسnnاز بnnود ،امnnا کسnnب قnnدرت بnnرای
تnnحقق سnnوسnnیالnnیسم کnnارسnnاز نnnبود .و بیشnnتر از آنکnnه بnnه یnnک انnnقالب شnnبیه بnnاشnnد بnnه کnnودتnnایnnی شnnبیه
بود که در رأس آن لنین و تروتسکی قرار داشتند.
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پرولتاریا در روسیه
ای nnن م nnقال nnه در س nnال  ۱۹۲۵در وی nnن منتش nnر ش nnده اس nnت .و در واق nnع ب nnحثی اس nnت ب nnین ک nnائ nnوت nnسکی و
عnnدهای دیnnگر از سnnوسnnیال دمnnکراتهnnای اروپnnایnnی کnnه عnnلیرغnnم سnnرکnnوب بnnلشویnnکهnnا ،حnnزب کnnمونیسnnت
روسیه را حزبی سوسیالیستی ـ پرولتری و انقالبی میدانند.
ک nnائ nnوت nnسکی در پ nnاس nnخ ات nnوب nnاوئ nnر از ره nnبران س nnوس nnیال دم nnکرات ات nnری nnش ک nnه در ک nnنگره م nnارس nnی
مnیگnویnد» :بnدون تnردیnد بnلشویnک هnا کnه از سnعی بnخشی از پnرولnتاریnای روسnیه پشnتیبانnی مnیشnونnد
حزبی را تشکیل میدهند که بی تردید انقالبی ،و بی هیچ شبههای سوسیالیستی است.
بnه نnکتهای مnهم اشnاره مnیکnند و مnینnویسnد» :اصnوالً خnصلت پnرولnتاریnایnی و سnوسnیالیسnتی یnک
حnnزب یnnا یnnک تnnشکیالت نnnه تnnوسnnط تnnعداد اعnnضای آن ،بnnلکه بnnا عnnملکردی کnnه در مnnبارزه طnnبقاتnnی دارد
تعیین میشود«.
یک نکته
هnn nمین بnn nحث ،درسnn nت عnn nین هnn nمین مnn nعضل در جnn nنبش سnn nوسnn nیال دمnn nکراسnn nی ایnn nران بnn nوده اسnn nت از
سnالnهای  ۱۳۲۰بnه بnعد و بnعدهnا از سnالهnای  ۱۳۳۲بnه بnعد و حnتی در سnالnهای  ۱۳۵۷بnه بnعد یnعنی
مnقطع سnقوط دیnکتاتnوری رضnاشnاه ،کnودتnای ۲۸مnرداد و قnیام بnهمن  ۱۳۵۷مnاهnیت حnزب تnوده مnورد
ب nnحث در ب nnین ج nnنش چ nnپ ای nnران ب nnوده اس nnت ح nnزب ت nnوده در س nnال nnهای  ۱۳۲۰-۳۲خ nnود را ح nnزب ط nnبقه
کnارگnر ایnران مnیدانسnت .بnه خnاطnر آنnکه خnود را مnارکسیسnت مnیخnوانnد و از سnوی شnوروی و حnزب
کمونیست شوروی مورد تأیید بود.
از سnال ۱۳۳۲بnه بnعد و فnروپnاشnی تnام و تnمام حnزب ،جnریnانnی کnه در رأس آن بnیژن جnزنnی بnود و
ب nn nعده nn nا در ق nn nال nn nب س nn nازم nn nان چ nn nری nn nک ه nn nای ف nn nدای nn nی خ nn nلق ش nn nکل گ nn nرف nn nت .ح nn nزب ت nn nوده در ف nn nاص nn nله
س nnال nnهای ۱۳۲۰-۳۲ح nnزب ط nnبقه ک nnارگ nnر و ک nnمونیس nnت م nnیدانس nnت و از س nnال ه nnای ک nnودت nnا ب nnه ب nnعد ب nnه
خnnاطnnر نnnبود رابnnطه ارگnnانnnیک حnnزب بnnا طnnبقه کnnارگnnر ،حnnزب طnnبقه کnnارگnnر نnnمی دانسnnت .درواقnnع مnnسئله
رابطه و تعداد عضویت را مطرح میکرد.
امnا در مnقابnل ایnن نnظر ،کnسانnی چnون مnسعود احnمدزاده و مnصطفی شnعاعnیان بnودنnد کnه درسnت
بnا هnمین نnگاه کnائnوتnسکی بnه حnزب بnودن یnا نnبودن یnک جnریnان و حnزب تnوده مnیانnدیnشید .و نnه تnعداد
اعnضا و نnه رابnطه ارگnانnیک بnا طnبقه کnارگnر را بnلکه خnصلت پnرولnتاریnایnی و سnوسnیالیسnتی یnک حnزب
را منوط میدانست به عملکرد آن حزب در مبارزه طبقاتی.
نگاه کنیم به نامه شماره دوم شعاعیان به سازمان چریکهای فدایی خلق.
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ایnن نnامnه در پnاسnخ بnه بnیانnیه سnازمnان در رابnطه بnا حnزب تnوده کnه حnزب تnوده را تnا قnبل از کnودتnای
 ۲۸مرداد  ،۱۳۳۲حزب طبقه کارگر اعالم کرده بود.
یک یادآوری
نnn nاگnn nفته پnn nیدا اسnn nت کnn nه ایnn nن نnn nظر در سnn nال  ،۱۳۵۴نnn nظر تnn nام و تnn nمام چnn nریnn nک هnn nا نیسnn nت .مnn nسعود
احnمدزاده در کnتاب هnم اسnتراتnژی و هnم تnاکnتکیکاش ،حnزب تnوده را تnنها کnاریnکاتnوری از یnک حnزب
مnnارکسیسnnت و لنینیسnnت مnnیدانسnnت کnnه کnnارش بnnه زیnnر تnnیغ بnnردن عnnناصnnر فnnداکnnار مnnارکسیسnnت بnnود.
پس این نظر ،و دیدگاه ،جزنی ها است که در سال  ۱۳۵۵در سازمان اکثریت شده اند.
ش nnعاع nnیان در ای nnن ن nnام nnه م nnیپ nnرس nnد :ض nnواب nnط ی nnک ح nnزب ک nnارگ nnری چیس nnت .آی nnا ص nnرف ادع nnای ی nnک
حnزب کnافnی اسnت .یnا ایnدئnولnوژی حnاکnم بnر حnزب تnعیینکnننده ایnن مnوضnع اسnت و بnعد مnیپnرسnد آیnا
ایnن ایnدئnولnوژی مnارکnسیسم هسnت یnا نnه و دوبnاره مnیپnرسnد چnگونnه مnیشnود فnهمید مnرام یnک حnزب،
کارگری است و خود پاسخ میدهد افزار شناخت ما پهنه مبارزه طبقاتی است.
باز گردیم به بحث اصلی
ک nnائ nnوت nnسکی ب nnه آم nnار اع nnضای ح nnزب در س nnال  ۱۹۲۵م nnراج nnعه م nnیک nnند ک nnه ت nnعداد اع nnضای ح nnزب را
۸۰۰هnزار نnفر اعnالم مnیکnند .کnه از ایnن تnعداد ۳۰۰هnزار نnفر آن کnارگnرانnد و یnعنی چnیزی در حnدود
 ۳درص nnد از ک nnارگ nnران ع nnضو ح nnزب ان nnد .و ای nnن در ح nnال nnی اس nnت ک nnه ع nnضوی nnت در ح nnزب ک nnمونیس nnت
ام nnتیازات زی nnادی ب nnرای ک nnارگ nnران دارد .پ nnس  ۹۷درص nnد از ک nnارگ nnران در ح nnزب ک nnمونیس nnت ع nnضوی nnت
ندارند.
امnا بnا ایnن هnمه مnیپnذیnرد کnه دلnیلی نnدارد بnا هnمین تnعداد هnم بnلشویnک هnا نnتوانnند ادعnا کnنند کnه
حnnزبnnی سnnوسnnیالیسnnتی و کnnارگnnری هسnnتند پnnس بnnرمnnی گnnردد بnnه عnnملکرد حnnزب در مnnبارزه طnnبقاتnnی و
م nnین nnویس nnد ب nnلشوی nnک ه nnا ب nnه م nnحض رس nnیدن ب nnه ق nnدرت ب nnا س nnرک nnوب اپ nnوزی nnسیون nnی ک nnه در م nnیان ت nnوده
کارگران در حال رشد بود خود را مجبور دید به شیوههای ترور متوسل شود.
پس با سرکوب مخالفین خود از دیکتاتوری پرولتاریا به دیکتاتوری بر پرولتاریا رسید.
پس برای بلشویسم خصلتی پرولتری ،انقالبی و سوسیالیستی دیگر قایل نیست.
کnnائnnوتnnسکی در ادامnnه ایnnن مnnقالnnه در در پnnاسnnخ بnnه زیnnگمونnnد کnnونnnفی از رهnnبران سnnوسnnیال دمnnکرات
م nnجارس nnتان ک nnه م nnخال nnفت ک nnشوره nnای س nnرم nnای nnه داری را ب nnا ش nnوروی دل nnیل س nnوس nnیالیس nnت ب nnودن آن
م nnیآورد م nnین nnویس nnد :ای nnن ت nnناق nnضات ب nnه ه nnیچ وج nnه ب nnا ت nnضاد س nnرم nnای nnهداری و س nnوس nnیال nnیسم رب nnطی
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نnدارد .سnر مnنشأ آنهnا افnکار نnاسnیونnالیسnتی اسnت .تnضادی کnه امnروز بnین روسnیه و دیnگر قnدرتهnا
وجود دارد از همان نوع تضادی است که میان دیگر کشورهای سرمایه داری موجود است.
ب nnلشوی nnسم پ nnس از آنک nnه ب nnه ق nnدرت رس nnید ب nnه ض nnد آن چ nnیزی ب nnدل ش nnد ک nnه در م nnبارزه ب nnا ت nnزاری nnسم
خnواسnتار آن بnود .درسnت مnثل مnسیحیت کnه در آغnاز جnنبشی پnرولnتاریnایnی ،انnقالبnی و در نnوع خnود
جnنبشی سnوسnیالیسnتی بnود .امnا وقnتی در امnپراتnوری روم بnه نnیرومnندتnریnن دسnتگاه بnدل شnد سnرشnت
سnازمnانnی او دگnرگnون شnد و کnلیسایnی کnه بnرای رهnایnی تnوده بnه وجnود آمnده بnود بnه ابnزار سnرکnوب و
استثمار بدل گردید.
خالصه کالم
خnالصnه کnالم کnائnوتnسکی ایnن اسnت کnه بnلشویnک هnا پnس از رسnیدن بnه قnدرت ،تnغییر مnاهnیت داده انnد
و از حnnزبnnی سnnوسnnیالیسnnتی و انnnقالبnnی بnnه دولnnتی سnnرمnnایnnه داری و ضnnدانnnقالبnnی بnnدل شnnدنnnد .واقnnعیت
قnضیه آن اسnت کnه مnا حnزب طnبقه نnداریnم .مnیتnوانnیم مnدعnی بnاشnیم کnه مnا حnزب طnبقه هسnتیم امnا بnه
راسnتی در واقnعیت عnینی چnنین نnخواهnد بnود .نخسnت آنکnه تnمامnی حnزب بnه عnضویnت حnزب در نnمی
آی nnد ،دوم آنک nnه ط nnبقه از الی nnه ه nnای م nnختلف ت nnشکیل ش nnده اس nnت و ه nnر الی nnه ای م nnیت nnوان nnد ت nnمای nnالت و
آرمانهای خود را در حزبی متبلور ببینند.
امnا آنnچه مnا داریnم در عnالnم واقnع سnازمnان هnای پnیشاهnنگ داریnم .پnیشاهnنگ بnه مnثابnه آگnاه تnریnن
فnداکnارتnریnن عnناصnر طnبقه ،کnه در تحnلیل نnهایnی مnیتnوانnند مnدعnی بnاشnند از آرمnان هnای تnاریnخی یnک
طبقه در کلیتاش حمایت میکنند.
ب nnا ای nnن ت nnعری nnف ح nnزب ب nnلشوی nnک ت nnا س nnال  ۱۹۰۷ه nnم از ن nnظر ارگ nnان nnیک و ه nnم از ن nnظر ب nnرن nnام nnه و
ش nnعاره nnا ن nnمای nnندگ nnی م nnیک nnرد ب nnخشه nnای nnی از ط nnبقه ک nnارگ nnر ص nnنعتی روس nnیه را و ب nnا ای nnدئ nnول nnوژی
مnارکnسیسم در مnبارزات اقnتصادی ،اجnتماعnی روسnیه شnرکnت فnعال داشnت .پnس مnیتnوان گnفت یnکی
از گردانها و احزاب کارگری روسیه بوده است.
امnnا بnnعد از انnnقالب ۱۹۱۷و تnnبدیnnل شnnدن بnnه حnnزب حnnاکnnم و وارد شnnدن بnnه جnnنگ خnnارجnnی و داخnnلی
رفnnته رفnnته از آرمnnانهnnای طnnبقه کnnارگnnر فnnاصnnله گnnرفnnت .و طnnبقهای ویnnژه را در روسnnیه بnnهوجnnود آورد کnnه
مnتشکل بnود از بnورکnراتهnای حnزبnی و دولnتی کnه بnه ِقnبل سnرکnوب و اسnتثمار بnقیه جnامnعه مnیتnوانسnت
سnفره خnود را رنnگین کnند .حnزب بnلشویnک رفnته رفnته از حnزب کnارگnری سnوسnیالیسnتی فnاصnله گnرفnت و
به حزبی دولتی که به نوعی سرمایه داری را حمایت میکرد تبدیل شد.

19

اشتراکی کردن از دو دیدگاه
ای nnن م nnقال nnه ک nnه در س nnال  ۱۹۲۹ن nnوش nnته ش nnده اس nnت ب nnه ای nnن م nnطلب م nnهم م nnیپ nnردازد ک nnه ه nnر اش nnتراک nnی
کردن به معنای تحقق سوسیالیسم نیست .نگاه کینم به فاکتهای مهم این مقاله:
-۱در نزد ما اجتماعی کردن تولید برابر دولتی کردن آن نیست.
-۲مهمترین و تعیین کنندهترین شرکتهای بزرگ سرمایهداری قطعا ً باید در مالکیت دولت باشد.
-۳اما هر دولتی کردن اقدامی سوسیالیستی نیست.
-۴آنجnا کnه دسnتگاه دولnت ابnزار در دسnتان اقnلیتی اسnت کnه اکnثریnت عnظیم خnلق را بnا قهnر سnرکnوب
مnnیکnnند هnnرگnnونnnه مnnاهnnیت دولnnتی بnnر ابnnزار تnnولnnید بnnه مnnعنای تnnقویnnت اسnnتبداد چnnنین اقnnلیتی و بnnردگnnی
اکثریت توده های شاغل خواهد بود.
-۵دول nnتی ک nnردن ت nnوس nnط دول nnتی ب nnا چ nnنین س nnرش nnتی ب nnه ض nnد اج nnتماع nnی ک nnردن ک nnه ه nnدف م nnا اس nnت
میانجامد.
-۶اجتماعی کردن تنها در یک کشور دمکراتیک شدنی است.
-۷دولتی کردن تنها در چنین کشوری با اهداف نهایی سوسیالیسم در انطباق است.
نکتهای مهم
بnحثی کnه در آن روزگnار در بnین سnوسnیال دمnکراسnی روسnیه و دیnگر کnشورهnا در جnریnان بnود خnلع یnد
ابزار تولید از سرمایه داران بود.
کnائnوتnسکی بnه درسnتی بnر ایnن نnکته مnهم انگشnت مnیگnذارد کnه دولnتی کnردن کnارخnانnه هnای بnزرگ
درسnnت اسnnت کnnه در بnnرنnnامnnه سnnوسnnیال دمnnکرات هnnا اسnnت .امnnا ایnnن اقnnدام زمnnانnnی در راسnnتای اهnnداف
سnnوسnnیالیسnnتی کnnه آن دولnnت ،دولnnتی دمnnکراتnnیک بnnاشnnد .امnnا دولnnتی کnnردن در کnnشوری کnnه دولnnت ابnnزار
سnرکnوب اقnلیتی بnر عnلیه اکnثریnتی عnظیم اسnت ایnن دولnتی کnردن عnملی اسnت ضnداجnتماعnی ،و هnیچ
سنخیتی با سوسیالیستی کردن جامعه ندارد.
بnnه راسnnتی آنnnچه در شnnوروی در حnnال وقnnوع بnnود ،دولnnتی کnnردن سnnرمnnایnnه بnnود .نnnه اجnnتماعnnی کnnردن
ابnnزار تnnولnnید ،نnnمی شnnود بnnا حnnذف مnnردم در تnnصمیم گnnیری هnnا ،مnnدیnnریnnت و نnnظارت بnnر تnnولnnید ،وسnnایnnل
تولید را اجتماعی کرد.
اگnnر چnnنین اسnnت کnnه رهnnبران یnnک کnnشور نnnوکnnران مnnلت انnnد .کnnه بnnه راسnnتی چnnنین اسnnت ،نnnمی شnnود
نnوکnران ولnینnعمتان خnود را بnه ُغnل و زنnجیر بnکشند و آنوقnت دم از سnوسnیالnیسم بnزنnد .سnوسnیالnیسم
منهای انسان یعنی سرمایه داری دولتی با قهری برهنه.
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برنامه پنج ساله
این مقاله در سال  ۱۹۳۱در برلین منتشر شده است.
بnرنnامnه پnنج سnالnه اقnتصادی شnوروی زمnانnی شnروع شnده اسnت کnه مnحاکnمه هشnت مnهندس ارشnد
در نوامبر سال ۱۹۳۰جریان دارد.
این برنامه قرار است به پیشبینی های انجام شده در تولیدات صنعتی و کشاورزی برسد.
کnائnوتnسکی بnه درسnتی پnیش بnینی مnیکnند کnه ایnن مnحاکnمه قnالبnی کnه تnحت شnکنجههnای وحnشیانnه
اعnnترافnnاتnnی از مnnتهمین گnnرفnnته بnnود در واقnnع محnnملی بnnرای شکسnnت بnnرنnnامnnه و شکسnnنت کnnاسnnه کnnوزه هnnا
بر سر دشمن فرضی است.
ک nnائ nnوت nnسکی ب nnه درس nnتی ارزی nnاب nnی م nnیک nnند ج nnام nnعه ب nnرای ت nnوس nnعه خ nnود ن nnیاز دارد ب nnه ک nnارگ nnران
متخصص و روشنفکرانی که حاضراند فداکارانه به جامعه خود خدمت کنند.
امnا در سیسnتمی کnه بnه انnسان بnه عnنوان مnهمتریnن جnزء عnوامnل تnولnید بnه دیnده تnحقیر نnگاه مnیکnند
و روشnنفکران را هnمسnنگ بnورژوازی و دشnمن سnوسnیالnیسم مnیدانnد قnادر نnخواهnد بnود بnه تnوسnعهای
فراگیر و عمیق دست یابد.
کnائnوتnسکی در ایnن مnقالnه دسnت بnه یnک پnیشگویnی تnاریnخی مnیزنnد ،فnروپnاشnی نnزدیnک شnوروی ایnن
پnیشگویnی تnاریnخا ً پnیشگnویnی درسnتی اسnت امnا نnه بnه آن سnرعnتی کnه کnائnوتnسکی بnه آن بnاور داشnت.
بnn nایnn nد بnn nیش از  ۵۰سnn nال مnn nیگnn nذشnn nت تnn nا آوار واقnn nعیات بnn nر سnn nر بnn nلشویnn nسم فnn nرو ریnn nزد .و اسnn nتبداد
سوسیالیستی را به بایگانی تاریخ بسپارد.
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تفاوت های سوسیال دمکراسی و کمونیست ها
ایnن مnقالnه در سnال ۱۹۳۲در بnرلnین منتشnر شnده اسnت .کnائnوتnسکی راه مnقابnله بnا فnاشnیسم هnیتلری
را وحnدت جnنبش چnپ در تnمامnیت اش مnیدانnد .امnا بnر ایnن عnقیده اسnت کnه کnمونیسnتهnا ،سnوسnیال
دمnnکراتهnnا را بnnزرگnnتریnnن دشnnمن خnnود مnnیدانnnند و حnnاضnnرانnnد بnnا فnnاشnnیسم هnnیتلری بnnر عnnلیه سnnوسnnیال
دمکرات ها متحد شوند.
تnا انnقالب ۱۹۱۷و بnه قnدرت رسnیدن بnلشویnک هnا در روسnیه ،تnمامnی احnزاب چnپ احnزاب سnوسnیال
دمnnکرات تnnلقی مnnیشnnدنnnد .امnnا بnnعد از انnnقالب اکnnتبر بnnلشویnnک هnnا در مnnرزبnnندی بnnا احnnزاب اروپnnایnnی
خود را کمونیست نامیدند.و از آن تاریخ به بعد سوسیال دمکرات نوعی توهین تلقی میشد.
نخستین اختالف
کائوتسکی سعی میکند اختالفات تئوریک خود را با بلشویک ها توضیح دهد:
-۱نخسnتین اخnتالف عnینی بnا دیnگران بnر سnر مnسئله تnشکیالت حnزب بnود .لnنین بnه تnشکیالت مnخفی،
بnا رهnبری قnدرتnمند کnه قnدرت او نnامحnدود بnود بnاور داشnت کnه بnر یnک انnضباط آهnنین اعnضا اسnتوار
ب nnود .در ح nnال nnی ک nnه دی nnگران ب nnه ی nnک ح nnزب ب nnاور داش nnتند ک nnه ب nnراس nnاس دم nnکراس nnی ش nnکل گ nnرف nnته ب nnاش nnد
کnائnوتnسکی ایnن تnیپ تnشکیالت را خnاص کnشورهnایnی مnیدانnد کnه حnزب مnخفی اسnت و هnدف حnزب
ن nnه ارت nnقای ع nnمل و ب nnلوغ پ nnرول nnتاری nnا ب nnلکه ت nnصرف ق nnدرت س nnیاس nnی از ط nnری nnق ی nnک ش nnبیخون اس nnت پ nnس
بالطبع نظامیگری جای مبارزه طبقاتی را میگیرد.
ایnن اخnتالف از سnال ۱۹۰۴پnیش آمnد و لnنین در اثnر خnود بnه نnام یnک گnام بnه پnیش دو گnام بnه پnس
گnفت» :بnوروکnراسnی در بnرابnر دمnکراسnی ،ایnن اسnت اصnل تnشکیالتnی سnوسnیال دمnکراسnی انnقالبnی
در برابر اصل تشکیالتی اپورتونیستی )صفحه .(۱۵۱
ایnnن مnnسئله در هnnمان زمnnان نnnیز مnnورد مnnخالnnفت رزا لnnوگnnزامnnبورگ از رهnnبران سnnوسnnیال دمnnکراسnnی
آملان قرار گرفت لذا دو انتقاد بر این نگرش وارد کرد:
الف :نخست تمرکزی با اصل تبعیت کورکورانه سازمان های حزبی از یک قدرت مرکزی
ب :مرزبندی خشن هستۀ مرکزی تشکیالت با محیط زیست انقالبی که او را فراگرفته است.
ه nnر دو از اص nnول ت nnشکیالت nnی ت nnوط nnئهگ nnران nnه ب nnالنکیس nnته nnا اس nnت و رب nnطی ب nnه ج nnنبش س nnوس nnیال
دمnnکراسnnی کnnارگnnری نnnدارد رزا لnnوگnnزامnnبورگ نnnیز ایnnن امnnر را مnnغایnnر رشnnد و اعnnتالی فnnکری کnnارگnnران
م nnیدانس nnت .چ nnرا ک nnه مس nnتقل ان nnدی nnشیدن اس nnتقالل ع nnمل ک nnردن پ nnرول nnتاری nnا م nnهمتر از ت nnصرف ق nnدرت
توسط او بود.
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کائوتسکی مضرات دیگری برای این گونه تشکیالت برمیشمرد.
-۱حذف رفقای باشخصیت و مستقلاندیش درون حزب توسط رهبری حزب
-۲اخراج افراد مستقل و دچار شدن حزب به فقر فکری
-۳غ nnیرم nnمکن ش nnدن م nnبارزه مش nnترک ت nnمام nnی ک nnسان nnی ک nnه م nnیخ nnواه nnند در م nnبارزه ط nnبقات nnی س nnهیم
باشند.
-۴انشعاب در جنبش کارگری که ذاتی و سرشت این تیپ احزاب است.
یک نکته مهم
-۱پُnرواضnع بnود کnه سnوسnیال دمnکرات هnای اروپnایnی کnه اتnحادیnه کnمونیسnت هnا و بnین املnلل اول را در
حnضور مnارکnس و انnگلس درک کnرده بnودنnد و تnاریnخا ً نnیز از یnک دمnکراسnی نسnبی بnرخnوردار بnودنnد
نnمی تnوانسnتند بnا تnشکیالتnی مnخفی ،حnرفnهای مnنضبط بnا انnضباطnی آهnنین مnوافnقت کnنند .ایnن یnک
نکته
-۲ن nnکته دوم س nnوس nnیال دم nnکرات ه nnای روس nnیه و درواق nnع آس nnیای nnی ب nnودن nnد ک nnه ت nnاری nnخا ً از ه nnیچ ح nnقوق nnی
بnرخnوردار نnبودنnد و کnوچnکتریnن حnرکnت بnرعnلیه حnکومnت مnیتnوانسnت بnا مnرگ و نnابnودی خnانnوادههnای
آنهnnا هnnمراه بnnاشnnد .پnnس تnnشیکالت در نnnظر ایnnنان چnnیزی بnnود خnnاص اتnnمسفر کnnشور خnnود .تnnا ایnnنجا
میشود حق را به لنین داد.
م nnبارزه در ک nnشوره nnای آس nnیای nnی ک nnه درواق nnع م nnبارزه م nnرگ و زن nnدگ nnی اس nnت راه nnی ج nnز س nnازم nnان nnی
م nnخفی و ب nnا ان nnضباط nnی آه nnنین ن nnدارد .ک nnه ب nnه درس nnتی آن گ nnون nnه ک nnه رزا ل nnوگ nnزام nnبورگ در ن nnقد ل nnنین
میگوید از اصول تشکیالتی بالنکیستها است.
-۳حnزب لnنین هnرچnند بnر اصnل مnرکnزیnت اسnتوار بnود .امnا بnه دمnکراسnی حnزبnی و جnریnان انnتقاد از
پnایnین بnه بnاال بnاور داشnت .الاقnل در اصnول ایnن گnونnه بnود .بnه هnمین خnاطnر بnه مnرکnزیnت دمnکراتnیک یnا
)سnnانnnترالnnیسم دمnnکراتnnیک( مnnعروف بnnود .انnnتقاد و انnnتقاد از خnnود مnnبارزه ایnnدئnnولnnوژیnnک درون حnnزبnnی،
بnرگnزاری پnلنوم هnای محnدود و وسnیع و کnنفرانnس و کnنگره نnیز از مnبانnی بnود کnه مnیتnوانسnت حnزب را
از دیکتاتوری پالوده سازد.
حnnزب لnnنین آنnnطور کnnه نnnشان داد در کسnnب قnnدرت سnnیاسnnی مnnوفnnق بnnود .بnnه هnnمین خnnاطnnر بnnه شnnکل
الnگو در آمnد بnرای احnزاب دیnگر بnخصوص احnزاب آسnیایnی .امnا اشnکال از آنجnا پnیدا شnد کnه ایnن
فnnرم از تnnشکیالت نnnتوانسnnت بnnا آن مnnکانnnیزمهnnایnnی کnnه در تnnئوری بnnرای آن در نnnظر گnnرفnnته شnnده بnnود از
دی nnکتات nnوری م nnرک nnز ب nnرع nnلیه ب nnدن nnه ح nnزب ج nnلوگ nnیری ک nnند .ن nnتوانس nnت ب nnا ان nnتقاد و ان nnتقاد از خ nnود خ nnود را
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پnnالnnوده کnnند .نnnتوانسnnت بnnا بnnرگnnزاری پnnلنوم ،کnnنفرانnnس و کnnنگره ،نnnظر تnnمامnnی حnnزب را مnnتحقق کnnند در
یnک کnالم رهnبری حnزب ،اراده مnعطوف بnه قnدرت تnمامnی حnزب نnبود .و یnک نnوع سnلطنت حnزبnی ،جnای
جمهوریت حزبی را گرفت.
ب nnگذری nnم در ک nnشوره nnای nnی ک nnه ای nnن اح nnزاب ب nnه ق nnدرت رس nnیدن nnد ،ای nnن ن nnوع ت nnشکیالت اه nnرم nnی ب nnرای
س nnرک nnوب ت nnمام nnی ج nnام nnعه ش nnد .و ن nnه ت nnنها ن nnتوانس nnت دم nnکراس nnی را ب nnرای ج nnام nnعه و ح nnتی ن nnتوانس nnت
دمکراسی را در درون خود متحقق کند.
ای nnنجا اس nnت ک nnه م nnتوج nnه م nnیش nnوی nnم ب nnرخ nnورد رزا ل nnوگ nnزام nnبورگ و ک nnائ nnوت nnسکی و دی nnگر س nnوس nnیال
دمکرات های اروپایی با لنین بی مورد نبوده است.
اختالف دوم با دیکتاتوری دولتی
هnnرگnnاه لnnنین و بnnلشویnnک هnnا بnnه اتnnحاد بnnا دیnnگر احnnزاب سnnوسnnیالیسnnت تnnن مnnیدادنnnد .و نnnتایnnج مجnnلس
م nnؤس nnسان را م nnیپ nnذی nnرف nnتند ،مج nnلس ک nnه ب nnا  ۳۶م nnیلیون رأی ت nnشکیل ش nnده ب nnود  ۴م nnیلیون ب nnورژوازی،
۱م nnیلیون ح nnزب ب nnلشوی nnک و ۲۳م nnیلیون اح nnزاب س nnوس nnیالیس nnت ،ن nnه روس nnیه ب nnه ج nnنگ داخ nnلی ک nnشیده
مnیشnود و نnه حnکومnت مnجبور بnود دسnت بnه تnرور مnخالnفین بnزنnد و بnه راحnتی مnیتnوانسnت بnه اهnداف
انقالب دست یابد.
امnا بnلشویnک هnا کnه حnاضnر نnبودنnد بnا دیnگران در قnدرت سnهیم شnونnد بnا انهnدام مجnلس مnؤسnسان
روسnیه را بnه جnنگ داخnلی کnشانnدنnد و بnعد از آن مnجبور شnدنnد دسnت بnه سnرکnوب گسnترده مnخالnفین
خود بزنند و حاکمیتی دیکتاتوری را بر جامعه حاکم کنند.
این دومین اختالف بلشویک ها با سوسیال دمکرات ها بود.
اختالف سوم :احزاب قمر
بnnلشویnnک هnnا در مnnقابnnل بnnیناملnnلل دوم ،بnnیناملnnلل سnnوم را درسnnت کnnردنnnد .هnnرچnnقدر بnnین املnnلل اول و دوم
به صورت دمکراتیک سازمان داده شده بود .بین امللل سوم خصلتی دیکتاتورمآبانه داشت.
بnین املnلل سnوم تnالش کnرد احnزابnی را تnشکیل دهnد کnه کnورکnورانnه در خnدمnت فnرامnین مnسکو بnاشnند
این کار احزاب کمونیست را به ماجراجویی کشاند و آنها را تا حد مرگ متعصب کرد.
ک nnائ nnوت nnسکی در پ nnای nnان ن nnتیجه م nnیگ nnیرد ک nnه ب nnزرگ nnتری nnن م nnان nnعی ک nnه ب nnاع nnث م nnیش nnود در ق nnدرتگ nnیری
ف nnاش nnیسم ک nnمونیس nnت ه nnا و س nnوس nnیال دم nnکرات nnها متح nnدا ً ف nnعال nnیت ک nnنند ن nnه اخ nnتالف nnات ت nnئوری nnک ب nnلکه
دیکتاتوری با تمامی نتایج آن است.
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چند نکته
-۱ن nnتای nnج ح nnزب ل nnنین را ب nnرای ال nnعین دی nnدی nnم ،ح nnزب ک nnمونیس nnت ای nnران و ب nnعده nnا ح nnزب ت nnوده .ح nnزب
کnمونیسnت ایnران کnه مnدت زیnادی تnاب نnیاورد و تnمامnی رهnبران آن بnه دسnت حnضرت اسnتالnین کشnته
شnدنnد .امnا حnزب تnوده در عnمر چnند دهnهاش نnشان داد کnه حnزب لnنینی حnزبnی اسnت کnه کnوچnکتnریnن
ان nnدی nnشه م nnخال nnف را ت nnاب ن nnمی آورد و ه nnر ن nnظر م nnخال nnفی ی nnا خ nnفه م nnیش nnود ی nnا منج nnر ب nnه ان nnشعاب
مnیگnردد .و در آخnر هnم دیnدیnم کnه آدمnی چnون کnیانnوری بnه پnدر کnیا تnبدیnل شnد .و آن داسnتان هnا کnه
همگان میدانند.
-۲از ب nnین امل nnلل س nnوم ه nnم ک nnه س nnازم nnان nnده nnی اح nnزاب ق nnمر م nnورد ن nnظر م nnسکو ب nnود م nnا خ nnود زخ nnم ه nnای
بnnسیاری بnnه تnnن داریnnم از شکسnnت انnnقالب گnnیالن بnnگیر تnnا شکسnnت جnnنبش دمnnکراتnnیک آذربnnایnnجان در
س nnال  ۱۳۲۴ت nnا ج nnری nnان ن nnفت ش nnمال و م nnلی ش nnدن ن nnفت و ت nnا ب nnه آخ nnر و آن ف nnضاح nnت ه nnا ک nnه ذک nnر آن
باعث کدورت خاطر است.
بnnین املnnلل سnnوم زهnnر تnnلخی در جnnام پnnرولnnتاریnnای جnnهان بnnود .کnnه حnnاصnnلش جnnز شکسnnت و حnnرمnnان
چیزی نبود.
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جبهۀ واحد
ایnnن مnnقالnnه در سnnال  ۱۹۳۵نnnوشnnته شnnده اسnnت و بnnررسnnی شnnده اسnnت کnnه چnnرا امnnکان هnnمکاری مnnیان
کمونیست ها و سوسیال ـ دمکرات ها نیست.
ک nnائ nnوت nnسکی اب nnتدا ب nnه م nnرزب nnندی ن nnظر خ nnود ب nnا ات nnو ب nnا ُوئ nnر در م nnورد اج nnتناب پ nnذی nnرب nnودن ی nnا ن nnبودن
دیnnکتاتnnوری در روسnnیه مnnی پnnردازد .بnnهانnnه او نnnقدی اسnnت کnnه اتnnو بnnا ُوئnnر بnnر کnnتاب »اسnnتالnnین« نnnوشnnته
بوریس سوادین نوشته است.
باوئر در این نقد به سه دلیل دیکتاتوری را در روسیه اجتناب ناپذیر می داند:
-۱جنگ داخلی که سبب پیدایش دیکتاتوری بوروکراتیک نظامی شد.
-۲فقر تودهها
-۳بنای نوین که خود موجب فقر بیشتر شد.
بnاوئnر بnر ایnن بnاور اسnت کnه در دوران تnردیnد هnمگانnی تnنها دیnکتاتnوری یnک فnرد اسnت کnه مnی تnوانnد
نقش ناجی بازی کند و مشکالت را از پیش پای بردارد.
امnا کnائnوتnسکی ضnمن مnوافnق بnودن تnا مnیانnه راه بnا اتnو بnاوئnر مnی گnویnد شnرایnط ویnژه دیnکتاتnوری
بلشویک را ممکن کرد و ممکن بودن با اجتنابناپذیر بودن یکی نیست.
بnرای لnنین مnمکن بnود کnه بnعد از پnیروزی و بnا دیnگر سnوسnیالیسnتهnا و رعnایnت دمnکراسnی جnامnعه
را از ج nnنگ داخ nnلی و ف nnقر ب nnره nnان nnد و ب nnه س nnرم nnنزل م nnقصود ب nnرس nnان nnد .ام nnا ل nnنین ب nnه ات nnحاد ب nnا دی nnگر
سوسیالیست ها باور نداشت.
در واقع انقالب بعد از دسامبر  1۱۹۱۷بر سر یک دو راهی بود:
-۱جبهۀ واحد سوسیالیستی
-۲حکومت استبدادی مطلقه
و لنین شق دوم را برگزید.
اختالف دوم
امnا اخnتالف کnائnوتnسکی بnا اتnو بnاوئnر بnر سnر اجnتناب نnاپnذیnر بnودن یnا نnبودن دیnکتاتnوری نیسnت بnلکه
بnر سnر پnذیnرش دیnکتاتnوری هnم هسnت .اتnو بnاوئnر مnی گnویnد :سnوسnیالnیسم ،دیnکتاتnوری پnرولnتاریnا را در
دوران گnذار مnی پnذیnرد تnا طnبقات را از مnیان بnردارد و بnه ایnن وسnیله نnظمی اجnتماعnی بnه وجnود آورد
ک nnه در آن ت nnحقق آزادی ب nnهط nnور دائ nnمی م nnمکن ش nnود .در ح nnال nnی ک nnه م nnارک nnس س nnه ع nnام nnل را ب nnه ع nnنوان
پیششرط برای تحقق سوسیالیسم قائل بود:
26

-۱رشد باالی اقتصادی
-۲آزادی های گسترده
-۳جنبش کارگری قدرتمند
آزادی ب nn nرخ nn nالف ت nn nصور ات nn nو ب nn nاوئ nn nر ن nn nه ب nn nهع nn nنوان ه nn nدف س nn nوس nn nیال nn nیسم ک nn nه پ nn nیش ش nn nرط ت nn nحقق
سوسیالیسم است.
یک نکته تاریخی
کnائnوتnسکی فnرامnوش مnی کnند بnگویnد آزادی پnیش شnرط تnحقق هnر نnوع رشnد و شnکوفnایnی اقnتصادی و
فnnرهnnنگی در هnnر جnnامnnعه ای اسnnت .چnnه سnnرمnnایnnه داری ،و چnnه سnnوسnnیالیسnnتی .کnnدام کnnشور سnnرمnnایnnه
داری بnnدون آزادی تnnوانسnnته اسnnت بnnه یnnک تnnوسnnعه پnnایnnدار بnnرسnnد .مnnمکن اسnnت چnnند خnnیابnnان و سnnد و
بnnیمارسnnتان سnnاخnnته شnnده بnnاشnnد .امnnا ایnnن تnnوسnnعۀ اقnnتصادی آن هnnم بnnا هnnزار نnnقض و فnnساد و غnnارت
اموال مردم در فرجام نهایی در یک شورش کور باد هوا خواهد شد.
اختالف سوم
اتnو بnاوئnر بnر ایnن بnاور اسnت کnه بnین دو بnین املnلل )بnین املnلل سnوسnیالیسnتی و بnین املnلل کnمونیسnتی(
اشnتراک مnنافnع و اشnتراک هnدف وجnود دارد ،ایnجاد جnامnعۀ بnی طnبقه پnس امnکان وحnدت و هnمکاری
این دو بین امللل در یک جبهه وجود دارد.
بnnاوئnnر فnnرامnnوش مnnی کnnند کnnه امnnکان هnnمکاری بnnین املnnلل بnnا بnnافnnت دمnnکراتnnیک بnnا بnnین املnnلل بnnا بnnافnnت
دیکتاتوری وجود ندارد.
بnnرای اربnnابnnان کnnنونnnی روسnnیه کnnمونnnیسم هnnمان چnnیزی اسnnت کnnه پnnان اسnnالویnnسم بnnرای تnnزارهnnا بnnود.
قnnضاوت در مnnورد اربnnابnnان روسnnیه نnnه تnnصور خnnود آنهnnا از خnnودشnnان یnnا ادعnnاهnnایشnnان بnnلکه بnnایnnد بnnه
کردار و رفتار آنها توجه کرد.
مnnیوههnnای حnnاکnnمیت بnnلشویnnکی ،طnnبقات جnnدیnnدی انnnد کnnه جnnانnnشین طnnبقات قnnدیnnمی شnnده اسnnت یnnک
اشnnرافnnیت جnnدیnnد .طnnبقات قnnدیnnم از بnnین رفnnت .امnnا ایnnن بnnه مnnعنای از بnnین رفnnنت طnnبقات نیسnnت .طnnبقات
جدید به وجود آمدند.
مnnعلوم اسnnت کnnه بnnین اقnnتصاد انnnحصاری نnnظامnnی دولnnت شnnوروی بnnا اقnnتصاد خnnصوصnnی سnnرمnnایnnه
داری تnفاوت اسnت .لnیکن تnفاوت ایnن دو بnخاطnر آزادی طnبقه کnارگnر از هnر گnونnه اسnتثمار و بnردگnی
نیست.
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یک نکته مهم
س nnاله nnا ب nnعد در ای nnران ن nnیز خ nnلیل م nnلکی از اع nnضای  ۵۳ن nnفر و از ره nnبران ب nnعدی ح nnزب ت nnوده ب nnدی nnن
ن nnتیجه م nnی رس nnد ک nnه ان nnترن nnاس nnیون nnال nnیسم پ nnرول nnتری از دی nnد ره nnبران م nnسکو چ nnیزی ج nnز پ nnاناس nnالوی nnسم
نیست و این رابطه هیچ نسبتی با همبستگی جهانی کارگران ندارد.
ک nnائ nnوت nnسکی ای nnن م nnقال nnه را در س nnال nnی ن nnوش nnته اس nnت ) (۱۳۱۴ک nnه م nnلکی در۵۳ن nnفر در ح nnال اح nnیای
حnزبnی اسnت کnه بnا انnدیnشههnای کnائnوتnسکی فnرسnنگهnا فnاصnله دارد .و ایnن نnشان مnی دهnد کnه در آن
روزگnnار انnnدیnnشه هnnای کnnائnnوتnnسکی بnnرای رهnnبران چnnپ در ایnnران از جnnمله دکnnتر ارانnnی نnnاشnnناخnnته و یnnا
مردود بوده است .بسیار زمان باید تا پخته شود خامی.
یک نکته دیگر
در تnمامnی ایnن مجnموعnه صnحبت از دشnمنی کnمونnیسم بnا دمnکراسnی مnی شnود .الزم بnود کnه مnترجnم
از هnمان ابnتدا ایnن مnسئله را روشnن کnند کnه مnنظور کnائnوتnسکی از کnمونیسnت هnا هnمان بnلشویnک هnا
و رهnبران مnسکو اسnت .و ربnطی بnه مnرام کnمونnیسم و کnمونnیسم مnارکnس نnدارد .الnبته در چnند جnایnی
کnائnوتnسکی خnود اشnاره مnی کnند کnه از سnال ۱۹۱۸بnه بnعد بnلشویnکهnا خnود را کnمونیسnت نnامnیدنnد و
دی nnگران را س nnوس nnیال دم nnکرات .ام nnا الزم ب nnود از ه nnمان اب nnتدا ای nnن م nnرزب nnندی ان nnجام ش nnود .چ nnرا ک nnه
ک nnائ nnوت nnسکی خ nnود را م nnارکسیس nnت م nnی دان nnد .م nnارکسیس nnتی ک nnه ب nnه اص nnول م nnارک nnس وف nnادار اس nnت و
بلشویک ها را مارکسیست نمیداند.
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کائوتسکی که بود
کnائnوتnسکی در پnراگ زاده شnد ۱۶ .اکnتبر  ۱۸۵۴و در سnن ۸۴سnالnگی در آمسnتردام درگnذشnت ۲۱
س nnال nnه ب nnود ک nnه ب nnه ع nnضوی nnت ح nnزب س nnوس nnیال دم nnکرات ات nnری nnش درآم nnد ۲۷ .س nnال nnه ب nnود ک nnه ب nnا ان nnگلس و
سnپس بnا مnارکnس در انگلسnتان آشnنا شnد و دیnری نnپایnید کnه از دوسnتان نnزدیnک آن دو شnد در سnال
 ۱۸۸۳نشnریnه زمnان نnو را منتشnر کnرد و پnس از تnأسnیس بnین املnلل دوم  ۱۸۱۹ایnن نشnریnه ارگnان بnین
امللل دوم شد.
ک nnائ nnوت nnسکی در س nnال  ۱۸۸۷ک nnتاب »آم nnوزشه nnای اق nnتصادی ک nnارل م nnارک nnس« را ت nnدوی nnن ک nnرد در
سnال  ۱۸۹۱بnه هnمراه بnرنشnتین و بnبل در کnنگره حnزب سnوسnیال دمnکرات آملnان کnه در ارفnورت تnشکیل
شnد طnرحnی را بnه تnصویnب رسnانnد .در سnال  ۱۸۹۲بnرنnامnه ارفnورت را منتشnر کnرد کnه در آن اصnولnی
که یک حزب سوسیال دمکرات در هنگام تدوین برنامه باید به آن توجه کند تدوین کرد.
کnائnوتnسکی پnس از مnرگ انnگلس از سnوی دخnتران مnارکnس عهnدهدار مnیراث مnارکnس شnد .او در
بین امللل دوم از اقتدار زیادی برخوردار بود.
کائوتسکی توانست با تدوین چند اثر مارکسیم را عامهپسند کند.
در حnزب سnوسnیال دمnکرات آملnان ،او بnر عnلیه جnناح راسnت و افnکار تجnدیnدنnظرطnلبانnه بnرنشnتین و
بر علیه جناح چپ رزا لوگزامبورگ مبارزه میکرد.
ک nnائ nnوت nnسکی در س nnال  ۱۸۸۷زن nnدگ nnی ت nnوم nnاس م nnور ان nnگلیسی را ک nnه از پ nnیشگام nnان س nnوس nnیال nnیسم
تnnخیلی بnnود را مnnورد بnnررسnnی قnnرار داد و در سnnال  ۱۸۹۵تnnاریnnخ پnnیشگامnnان سnnوسnnیالnnیسم را نnnوشnnت.
در سnnال  ۱۸۸۹مnnسئله ارضnnی را از دیnnد سnnوسnnیال دمnnکراسnnی منتشnnر کnnرد و بnnه زعnnم بnnسیاری جnnلد
چnهارم سnرمnایnه تnلقی میشnد و در هnمین سnال در مnبارزه بnا بnرنشnتین »بnرنشnتین و بnرنnامnه سnوسnیال
دم nnکراس nnی را منتش nnر ک nnرد و در س nnال ۱۹۰۲در ارت nnباط ب nnا وض nnعیت روس nnیه »ان nnقالب اج nnتماع nnی« را
ن nnوش nnت و در ه nnمین س nnال »اع nnتصاب ت nnوده ای« را ن nnوش nnت و در س nnال  ۱۹۰۸ب nnنیاده nnای م nnسیحت را
منتشnnر کnnرد و در آن نnnشان داد کnnه مnnسیح یnnکی از پnnیشگامnnان سnnوسnnیالnnیسم تnnخیلی بnnوده اسnnت .در
سال » ۱۹۰۹راه کسب قدرت« را نوشت این اثر در نقد حزب و سندیکاهای کارگری بود.
بnا آغnاز جnنگ جnهانnی اول مnبحث اخnتالفnات او بnا رهnبری حnزب بnر سnر رأیگnیری حnزب بnه بnودجnه
جنگی از حزب فاصله گرفت.
و در آوریnnل  ۱۹۱۷بnnه هnnمراه بnnرنشnnتین حnnزب سnnوسnnیال دمnnکراسnnی مسnnتقل آملnnان را بnnه وجnnود آورد
در نnوامnبر  ۱۹۱۸بnه نnمایnندگnی از حnزب بnه مجnلس مnلی راه یnافnت و در وزارت خnارجnه وزیnر مnشاور و
چnندی بnعد رئnیس کnمیسیون اجnتماعnی کnردن شnد .و پnس از مnدتnی از پسnتهnای دولnتی کnناره گnرفnت
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در سnnال » ۱۹۱۹چnnگونnnه جnnنگ جnnهانnnی پnnایnnان یnnافnnت« را نnnوشnnت و در هnnمان سnnال »اجnnتماعnnی کnnردن
چیست« را نوشت.
و در سال  ۱۹۲۰با وحدت دو حزب به حزب سوسیال دمکرات آملان پیوست.
در سnال  ۱۹۱۷از انnقالب فnوریnه حnمایnت کnرد و در سnال  ۱۹۱۸دیnکتاتnوری پnرولnتاریnا را نnوشnت و
ث nnاب nnت ک nnرد ط nnبق ن nnظر م nnارک nnس ام nnکان پ nnرش از م nnراح nnل ت nnاری nnخی نیس nnت و ح nnرف ل nnنین ب nnرای ت nnحقق
سnوسnیالnیسم در شnوری بnیربnط اسnت و در سnال  ۱۹۱۹تnروریnسم و کnمونnیسم را نnوشnت و در سnال
 ۱۹۲۰ب nnه دع nnوت ح nnکوم nnت م nnنشوی nnکی گ nnرجس nnتان ب nnه آن nnجا رف nnت و در س nnال  ۱۹۲۱از دم nnکراس nnی ت nnا
ب nnردگ nnی دول nnتی را ن nnوش nnت و ث nnاب nnت ک nnرد ک nnه اق nnتصاد دول nnتی ب nnدون دم nnکراس nnی ی nnعنی ب nnرده ک nnردن ط nnبقه
کارگر.
در س nnال  ۱۹۲۵ب nnین امل nnلل و روس nnیه را ن nnوش nnت و اع nnالم داش nnت ب nnین س nnوس nnیال دم nnکراس nnی و رژی nnم
بلشویستی هیچ اشتراکی نمیتواند وجود داشته باشد.
در سnnال » ۱۹۳۰بnnلشویnnم و بnnن بسnnت« را نnnوشnnت و شکسnnت مnnحتوم اشnnتراکnnی کnnردن زمnnین هnnای
کشاورزی را مطرح کرد.
در سnnال  ۱۹۲۷درک مnnادی تnnاریnnخ را نnnوشnnت و در سnnال  ۱۹۳۲جnnنگ و دمnnکراسnnی را نnnوشnnت در
سال  ۱۹۳۷سوسیالیستها و جنگ را نوشت و در سال ۱۹۳۸کاندیدای جایزه صلح نوبل شد.
در سnnال  ۱۹۳۸پnnس از اشnnغال اتnnریnnش تnnوسnnط ارتnnش هnnیتلر بnnه پnnروس و از آنجnnا بnnه آمسnnتردام و
در ۱۷اکتبر جان سپرد.
زن کnnائnnوتnnسکی پnnس از اشnnغال هnnلند بnnه اسnnارت گشnnتاپnnو در آمnnد کnnه در اوت  ۱۹۴۴در آشnnوتnnیس
جان سپرد.
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یاد بعضی نفرات
ک nnائ nnوت nnسکی در ای nnن ک nnتاب از ک nnسان nnی ن nnام م nnی ب nnرد ک nnه ج nnزء گ nnارده nnای ق nnدی nnمی ان nnد .ک nnسان nnیان nnد ک nnه
خالقین انقالب بلشویکی اکتبرند .پس فرجام نهایی آن ها شاید بزرگترین نقد بلشویسم باشد.
-۱کnnارل رادک :در سnnال ۱۸۸۵در لهسnnتان بnnه دنnnیا آمnnد و در سnnال  ۱۹۳۹در اردوگnnاه کnnار اجnnباری
درگnذشnت از رهnبران حnزب بnلشویnک بnود .پnس از پnیروزی انnقالب اکnتبر سnفیر شnوروی در آملnان شnد
ت nnا  ۱۹۲۴ع nnضو ک nnمیته م nnرک nnزی ح nnزب و ۱۹۲۱-۲۴ع nnضو ه nnیئت رئ nnیسه ک nnمینترن و م nnسئول ح nnزب
کnمونیسnت آملnان بnود .در سnال۱۹۳۷بnه جnرم تnروتسکیسnت بnودن دسnتگیر و بnه ده سnال زنnدان مnحکوم
شد.
-۲جnولnی مnارتnف :در سnال  ۱۸۷۳بnه دنnیا آمnد در سnال  ۱۹۲۳در یnکی از اردوگnاهnهای کnار اجnباری
درگذشت .او از سال  ۱۹۰۳از رهبران برجسته منشویک و رقیب سرسخت لنین بود.
-۳ل nnئون nnید ت nnروت nnسکی :در س nnال  ۱۸۷۸زاده ش nnد و در س nnال ۱۹۴۰در م nnکزی nnک ب nnه دس nnتور اس nnتال nnین
کش nnته ش nnد .ت nnروت nnسکی از ره nnبران ب nnزرگ س nnوس nnیال دم nnکراس nnی روس و ان nnقالب اک nnتبر ب nnود .او ط nnی
ب nnهار ۱۹۱۷-۱۸وزی nnر ام nnور خ nnارج nnه ش nnوروی و از س nnال  ۱۹۱۸-۲۵ک nnمیساری nnای ام nnور ج nnنگ )وزی nnر
جنگ( و فرمانده کل قوای شوروی بود.
تnروتnسکی در انnشعاب حnزب سnوسnیال دمnکرات روسnیه )بnلشویnکها و مnنشویnکها( ،جnریnان سnومnی
را بهوجود آورد.
در انnقالب فnوریnه ۱۹۱۷بnه روسnیه بnازگشnت و رهnبری شnورای انnقالبnی شهnر پnترزبnورگ را بnه عهnده
گرفت و در این فاصله به بلشویکها پیوست.
پnس از مnرگ لnنین او نnیز یnکی از مnدعnیان رهnبری بnود .امnا اسnتالnین بnه کnمک بnوخnاریnن و زیnنوویnف
بnر او غnلبه کnرد .در سnال  ۱۹۲۶از دفnتر سnیاسnی و در سnال  ۱۹۲۷از حnزب اخnراج شnد .بnه خnاطnر
اخnتالفnش بnا اسnتالnین و در سnال  ۱۹۲۸بnه قnزاقسnتان تnبعید و در سnال۱۹۲۹از روسnیه اخnراج شnد.
او به دست یکی از جاسوسان استالین کشته شد.
-۴گnn nریnn nگوری زیnn nنوویnn nف :در سnn nال  ۱۸۸۳بnn nه دنnn nیا آمnn nد و در سnn nال  ۱۹۳۶بnn nه جnn nرم »تnn nروریسnn nت
فاشیسم« به دستور استالین کشته شد.
زیnnنوویnnف یnnکی از رهnnبران قnnدیnnمی حnnزب بnnود .در مnnقطع انnnقالب اکnnتبر بnnا انnnقالب مnnخالnnف بnnود .و
پ nnس از پ nnیروزی م nnدت nnی رئ nnیس اج nnرای nnی ک nnمینترن و از س nnال  ۱۹۱۹-۲۶ع nnضو دف nnتر س nnیاس nnی ح nnزب
بود.
-۵سلمن ُلسفسکی :در سال  ۱۸۷۸به دنیا آمد و در سال  ۱۹۵۳در زندان درگذشت.
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او در ن nnوام nnبر  ۱۹۱۷از ات nnحاد ک nnلیه اح nnزاب س nnوس nnیالیس nnتی ه nnواداری ک nnرد .م nnدته nnا دب nnیر ک nnل
س nn nندی nn nکاه nn nای ب nn nین امل nn nلل س nn nوم و ع nn nضو ه nn nئیت اج nn nرائ nn nیه ک nn nمینترن ب nn nود .در س nn nال  ۱۹۴۹ب nn nه ج nn nرم
ضدانقالبی بودن دستگیر و زندانی شد.
-۶آکس nnلرو پ nnاول :در س nnال  ۱۸۵۰ب nnه دن nnیا آم nnد و در س nnال ۱۹۲۸در ی nnکی از اردوگ nnاهه nnای ک nnار
اج nnباری درگ nnذش nnت .او از ب nnنیان nnگذاران ب nnرجس nnته ج nnنبش س nnوس nnیال دم nnکراس nnی ب nnود .او در ان nnشعاب
اق nnلیت و اک nnثری nnت ح nnزب ره nnبر م nnنشوی nnک ه nnا ب nnود .آکس nnلرو ب nnا ان nnگلس راب nnطه داش nnت و از دوس nnتان
کائوتسکی بود.
-۷ک nnارل رادک :در س nnال ۱۸۸۵ب nnه دن nnیا آم nnد و در س nnال  ۱۹۳۱ب nnه دس nnتور اس nnتال nnین کش nnته ش nnد.
رادک لهس nnتان nnی االص nnل ب nnود در زم nnان اش nnغال لهس nnتان ت nnوس nnط روس nnیه ب nnلشوی nnسم ش nnد .و پ nnس از
پ nnیروزی ان nnقالب س nnفیر ش nnوروی در آمل nnان ش nnد .از س nnال  ۱۹۱۹-۲۴ع nnضو ک nnمیته م nnرک nnزی ح nnزب ب nnود.
 ۱۹۲۰-۲۴عnnضو هnnیئت اجnnرائnnیه کnnمینترن بnnود .او در سnnال  ۱۹۳۷بnnه هnnمراه بnnوخnnاریnnن دسnnتگیر و بnnه
جرم تروتسکیست بودن به ده سال زندان محکوم شد.
-۸کnn nریسnn nتیان راکnn nوسnn nکی :در سnn nال۱۸۷۲بnn nه دنnn nیا آمnn nد و در سnn nال  ۱۹۴۱در اردوگnn nاه اجnn nباری
درگذشت.
در دسnامnبر ۱۹۱۷بnه بnلشویnکهnا پnیوسnت و تnا سnال  ۱۹۳۳رهnبر حnکومnت در کnرمnلین بnود .سnپس
سnnفیر شnnوروی در انگلسnnتان و فnnرانnnسه شnnد در سnnال  ۱۹۲۷از حnnزب اخnnراج شnnد و در سnnال ۱۹۳۸
به عنوان تروتسکیست و جاسوس انگلستان و ژاپن به بیست سال زندان محکوم شد.
-۹کامنف :در سال ۱۸۸۳به دنیا آمد و در سال ۱۹۳۶به دستور استالین تیرباران شد.
نnnام حnnقیقی او یnnورزنnnفل بnnود .او بnnا قnnیام مسnnلحانnnه اکnnتبر مnnخالnnف بnnود .در بnnین سnnالnnهای  ۱۹۱۹تnnا
 ۱۹۲۶ع nnضو دف nnتر س nnیاس nnی ح nnزب ب nnود .در س nnال ۱۹۳۶ب nnه ج nnرم ج nnاس nnوس nnی گش nnتاپ nnو و ت nnروریس nnت
اعدام شد.
-۱۰الnnکسانnnدر ریnnکف در سnnال  ۱۸۸۱بnnه دنnnیا آمnnد و در سnnال ۱۹۲۸اعnnدام شnnد .او بnnین سnnالnnهای
 ۱۹۲۲-۲۹عnnضو دفnnتر سnnیاسnnی حnnزب بnnود .و در سnnال  ۱۹۲۴-۲۹رئnnیس شnnورای کnnمیساریnnای خnnلق
جانشین لنین بود در سال۱۹۳۶دستگیر و اعدام شد.
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جزوه دوم :
لنین و کائوتسکی
دورویکرد به انقالب پرولتری؛
متدولوژی
ج nnزوه ان nnقالب پ nnرول nnتری و ک nnائ nnوت nnسکی م nnرت nnدن nnقدی اس nnت ک nnه ل nnنین ب nnه ج nnزوه دی nnکتات nnوری پ nnرول nnتاری nnای
کnائnوتnسکی نnوشnته اسnت .بnرای بnازخnوانnی ایnن جnزوه الزم اسnت نخسnت از مnتدولnوژی شnروع کnنیم و
بعد برسیم به دیدگاه های دوطرف.
م nnا در ای nnن دو ج nnزوه ب nnا دو م nnتدول nnوژی روب nnروئ nnیم م nnتدول nnوژی س nnوس nnیال nnیسم اروپ nnای nnی و م nnتدول nnوژی
سوسیالیسم آسیایی.
کnائnوتnسکی در سnال  ۱۹۱۸در ویnن دیnکتاتnوری پnرولnتاریnا را منتشnر مnیکnند .ایnن رسnالnه در واقnع
نقدی است بر حکومت بلشویک ها و درک آنها از مارکسیسم.
کnnائnnوتnnسکی از ابnnتدا تnnا انnnتها چnnون یnnک عnnالnnم ،عnnلوم اجnnتماعnnی ظnnاهnnر مnnی شnnود و سnnعی مnnی کnnند
نnnشان دهnnد ،ایnnن دیnnکتاتnnوری هnnیچ ربnnطی بnnه مnnارکnnسیسم نnnدارد و پnnایnnان آن فnnروپnnاشnnی اسnnت .بnnدون
کnوچnک تnریnن تnوهnین ،تnحقیر و فnحش و نnاسnزا .بnرای کnائnوتnسکی بیشnتر بnحث آکnادمnیک ایnن رسnالnه
مطرح است تا برد و باخت سیاسی با حکومتی که در روسیه حکومت را به دست دارد.
در م nnتدول nnوژی م nnا ب nnه درس nnت و ی nnا ب nnه خ nnطا ب nnودن اس nnتدالل ه nnا ک nnاری ن nnداری nnم .م nnهم آن اس nnت ک nnه
م nnتدول nnوژی ع nnلمی،ان nnسان nnی ،آم nnوزن nnده و راه nnگشا ب nnاش nnد .و م nnا ب nnه گ nnوش و ه nnوش خ nnوان nnنده اح nnترام
ب nnگذاری nnم و اج nnازه ده nnیم خ nnوان nnنده در ج nnوی آرام و ع nnلمی درس nnتی و ی nnا ن nnادرس nnتی اس nnتدالله nnا را
بفهمد.
در مnقابnل مnتدولnوژی کnائnوتnسکی ،لnنین را داریnم .عnنوان رسnالnه اش کnائnوتnسکی مnرتnد اسnت و بnعد
باران دشنام ها و ناسزاها؛ نگاه کنیم:
ورشکسته مطلق و بسیار ننگین،مال نقطی ،سفسطه گر لیبرال ،شیاد ،احمق ،گوش دراز،
توله سگ کور ،سفیه ،چاکر بورژوازی
و از ایnnن دسnnت فnnحش هnnا و نnnاسnnزاهnnای کnnه خnnوانnnنده را زیnnر بnnمباران اتnnهامnnات ریnnز و درشnnت گnnیچ
مnی کnند و فnرصnت نnمی دهnد لحnظهای بnه اسnتدالل درسnت و عnلمی بnودن یnا نnبودن آن بnیندیشnد .ایnن
مnnتدولnnوژی کnnه بnnه مnnتدولnnوژی ژورنnnالیسnnتی مnnوسnnوم اسnnت بیشnnتر بnnه درد بnnحثهnnای کnnنار خnnیابnnان مnnی
خnورد تnا یnک بnحث عnلمی و آکnادمnیک ،بnحثی کnه مnی تnوانnد بnرای تnمامnی احnزاب سnوسnیال دمnکرات در
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چارگوشه جهان راهگشا باشد.
یک یادآوری تاریخی
ایnnن مnnتدولnnوژی مnnا را بnnه یِ n
nاد نnnامnnه بnnخشی از کnnمیته مnnرکnnزی حnnزب تnnوده )جnnناح بهnnرامnnی( بnnه رهnnبری
خnn nارج از ایnn nران حnn nزب تnn nوده مnn nی انnn nدازد کnn nه مnn nینnn nویسnn nد :جnn nناح مnn nقابnn nل  ،کnn nیانnn nوری و شnn nرکnn nاء در
بnحثهnایشnان مnدام مnیگnویnند :جnاسnوس ،خnائnن ،یnا خnودت جnاسnوسnی ،یnا خnواهnرت جnاسnوس اسnت
یا مادرت .خالصه یکی از افراد خانواده شما جاسوس و خائن  ,بورژوا است.
این متدولوژی که نازلترین سطح برخورد تئوریک است اگر در محدوده یک روزنامه محلی
باشد ،پذیرفتنی است ،به نوعی مجادالت و درگیری های قومی و محلی .اما در حد دو غول
بزرگ در جنبش جهانی مارکسیسم پذیرفتنی نیست.
در یک سو ما کائوتسکی را داریم شاگرد و دوست و میراث دار قانونی مارکس و انگلس،
رهبر انترناسیونال دوم ،از رهبران درجه اول حزب کمونیست آملان با کارهای ماندگار در
مارکسیسم و در این سو لنین را داریم رهبر حکومت شوراها ،رهبر حزب کمونیست شوروی ،
رهبر بالمنازع انقالب اکتبر و یکی از بحث انگیزترین متفکرین مارکسیسم.
و بnعد در یnک بnحث عnام و تnئوریnک کnه نnه بnحث لnنین و تnروتnسکی بnلکه بnحثی اسnت در بnین تnمامnی
احزاب چپ در جهان ،هزار فحش و ناسزا حواله کائوتسکی میشود آن هم از سوی لنین.
حق با پیروز است.
امnا چnرا مnا بnه قnبح ایnن مnتدولnوژی پnی نnبردیnم .و جnدا از آن کnه در نnقد کnائnوتnسکی بnه بnلشویnسم و یnا
نقد لنین به کائوتسکی حق با کیست ،متدولوژی لنین را رد نکردیم.؟
چnون لnنین پnیروز شnده بnود .و بnرای ادعnای خnود سnند داشnت .امnا کnائnوتnسکی نnداشnت .و درسnتی
ی nnا غ nnلطی ن nnظری nnات او را زم nnان ث nnاب nnت م nnی ک nnرد .پ nnس ب nnلشوی nnسم ش nnد ال nnگو و ل nnنینیسم ش nnد ادام nnه
مارکسیسم .پس هرآنچه که گفته بود یا میگفت شد چراغ راه.
یک نکته دیگر
بnnا هnnمین مnnتدولnnوژی اسnnتالnnین بnnه سnnراغ مnnخالnnفین حnnزبnnی و سnnیاسnnی خnnود مnnیرود ،مnnنتهی اسnnتالnnین
یnnک فnnرق اسnnاسnnی بnnا لnnنین داشnnت .اسnnتالnnین فnnاقnnد آن درک و دانnnش لnnنین بnnود .پnnس مnnتدولnnوژی را بnnه
خدمت گرفت و بقیه کارها به عهده بریا وزیر کشور خود سپرد ،آن هم با داغ و درفش.
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نnگاه کnنیم بnه اعnدام تnمامnی رهnبران حnزب کnمونیسnت ایnران .پnرونnدههnایnشان را مnرور کnنیم .اتnهام
هnnمه آنnnها جnnاسnnوسnnی و خnnیانnnت بnnوده اسnnت .آن هnnم آدم هnnایnnی در ردیnnف سnnلطانnnزاده ،بnnزرگ عnnلوی و
ذره و حسابی و الدبُن ،و حتی احساناله خان.
لنین چه میگوید
از متدولوژی لنین در این رساله  ۳۸صفحهای چشم می پوشیم .تا ببینیم اوس و اساس
استداللهای لنین چیست .و بعد آنرا در برابر نظرات کائوتسکی قرارمی دهیم و می رسیم به
آن مرحله که قضاوت کنیم کدام به خطا و کدام به صواباند.
سوسیال شوینیسم
»-۱کnnائnnوتnnسکی از روی بnnیمسnnلکی انnnدیnnشۀ اصnnلی سnnوسnnیال شnnویnnنیسم ،یnnعنی تnnصدیnnق دفnnاع از
مnیهن در جnنگ کnنونnی را بnا گnذشnت دیnپلماتnیک و ظnاهnری نسnبت بnه چnپ هnا کnه بnه صnورت امnتناع از
رأی به اعتبارات و اپوزیسیون لفظی خود و غیره انجام گرفته ،آشتی میدهد«.
قnبل از آنnکه بnپردازیnم بnه سnوسnیال شnویnنسم کnه سnوسnیال شnونnیسم چیسnت و سnوسnیال شnونیسnت
کیست ببینم مواضع کائوتکسی در جنگ جهانی اول چه بود.
جnnنگ جnnهانnnی اول در سnnال  ۱۹۱۴آغnnاز شnnد .کnnائnnوتnnسکی بnnه فnnراکnnسیون حnnزب سnnوسnnیال دمnnکرات
آملnnان در مجnnلس تnnوصnnیه کnnرد کnnه بnnه الیnnحه بnnودجnnه جnnنگی تnnنها هnnنگامnnی رأی دهnnد کnnه امnnپراتnnور آملnnان
بnهطnور رسnمی در بnرابnر افnکار عnمومnی سnوگnند یnاد کnند کnه از آن بnودجnه فnقط بnرای دفnاع از سnرزمnین
آملnnان اسnnتفاده خnnواهnnد کnnرد نnnه بnnرای تnnجاوز بnnه دیnnگر کnnشورهnnا .امnnا رهnnبری حnnزب تnnصمیم گnnرفnnت بnnه
بnودجnه جnنگی رأی دهnد و از آن زمnان بnه بnعد رابnطۀ کnائnوتnسکی بnا رهnبری حnزب بحnرانnی شnد .و در
آوری nnل  ۱۹۱۷ب nnه ه nnمراه ب nnرنش nnتین و ع nnده ای دی nnگر ح nnزب س nnوس nnیال دم nnکراس nnی مس nnتقل آمل nnان را ب nnه
وجود آورد.
امnا مnوضnع لnنین و بnلشویnک هnا ضnمن مnخالnفت بnا جnنگ و امnپریnالیسnتی دانسnنت آن شnعار گnرفnنت
تفنگها به سوی سرمایه داران خودی بود.
هnرچnند شnروع جnنگ جnهانnی اول تnیرانnدازی یnک صnرب افnراطnی بnه ولیعهnد اتnریnش بnود ،امnا آن چnه
در فnnردای ایnnن تnnرور اتnnفاق افnnتاد صnnف بnnندی سnnرمnnایnnه هnnای بnnزرگ بnnرای تnnقسیم بnnازارجnnهانnnی بnnود،
پnnس در امnnپریnnالیسnnتی بnnودن جnnنگ شnnک و شnnبههای بnnاقnnی نnnبود .هnnمچنانکnnه در جnnنگ دوم جnnهانnnی و
آن ش nnعاره nnا و ب nnهان nnه ه nnای ه nnیتلر و آت nnش زدن رایش nnتاک ن nnیز ،ب nnحث اص nnلی ت nnقسیم مج nnدد ب nnازاره nnا
35

مطرح بود.
اما امپریالیستی بودن جنگ باعث نمی شود که موضع تمامی احزاب کمونیست یکی باشد.
چرا؟
به خاطر آنکه حزب سوسیال دمکرات آملان حزبی قانونی و علنی بود .نماینده در پارملان
داشت .معلوم بود که نمیتواند موضعی را بگیرد که یک حزب غیرقانونی ،مخفی و تبعیدی چون
حزب سوسیال دمکرات روسیه میگیرد.
کnnائnnوتnnسکی در مnnقالnnه »وصnnیتنnnامnnه سnnیاسnnی انnnگلس« کnnه در سnnال  ۱۹۲۵منتشnnر شnnده اسnnت بnnه
ن nnکته ج nnال nnبی اش nnاره م nnی ک nnند .ان nnگلس م nnقدم nnه ای ب nnر »م nnبارزه ط nnبقات nnی در ف nnران nnسه« م nnارک nnس م nnی
نnویسnد چnاپ ایnن مnقدمnه هnمزمnان بnود بnا تnصویnب الیnحه »قnانnون سnرنnگونnی« ) ۶دسnامnبر  (۱۸۹۴در
مجلس آملان که در جهت ممانعت از فعالیت حزب سوسیال دمکرات آملان بود.
از آنجا که بخشهایی از مقدمه انگلس می توانست بهانهای برای سرکوب کمونیستهای
آملان شود انگلس به خواهش »دوستان برلینی اش«اجازه داد بخش هایی حذف شود .هرچند
که بعدها این امر مستمسکی برای بلشویکهای به قدرت رسیده شد تا بهانه کنند که کائوتسکی
و دیگران در مقدمه استاد دست برده اند .که این مقاله پاسخی به آن ماجرا بود.
به هررو موضع کمونیستها نسبت به جنگ یک موضع مشخصی است:
-۱کمونیست ها در جنگهای امپریالیستی شرکت نمیکنند.
-۲کمونیستها در جنگهای قومی و مذهبی شرکت نمیکنند.
-۳کمونیست ها قبل از شرکت در هر جنگی ماهیت آنرا تحلیل می کنند.
امnnا چnnگونnnگی مnnوضnnع کnnمونیسnnتهnnابسnnتگی دارد بnnه مnnاهnnیت حnnکومnnت و وضnnعیت کnnمونیسnnت هnnا در
آن کشور.
یک حزب مخفی ،غیرقانونی شده در یک حاکمیت ارتجاعی و سرکوبگر ،پُرواضح است که
موضعگیریاش آن نخواهد بود که یک حزب قانونی کمونیست که تحت عنوان یک حکومت
دمکراتیک بورژوایی که در مجلس هم نماینده دارد.
کمونیسم و میهن
انnترنnاسnیونnالnیسم کnارگnری بnه مnعنای بnیوطnنی کnمونیسnت هnا نیسnت .ایnن بnدتnریnن دفnاعnی اسnت کnه
از انnnترنnnاسnnیونnnالnnیسم پnnرولnnتری مnnیشnnود .کnnمونیسnnت هnnا جnnهان وطnnن نیسnnتند همبسnnتگی پnnرولnnتری بnnه
مnnعنای جnnهان وطnnنی نیسnnت .هnnر کnnمونیسnnتی نسnnبت بnnه مnnیهن خnnود تnnعلقات خnnاص خnnودش را دارد و
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در وهله اول نسبت به میهن و مردم خود وظایفی دارد تا نسبت به مردم دیگر کشورها.
ناسیونالیسم و شونیسم
عده ای از چپ ها این معنا را بد فهمیدند که کمونیسم با ناسیونالیسم مرزبندی دارد.کمونیسم
با ناسیونالیسم هیچ مرزبندی ندارد .ناسیونالیستترین عناصر یک کشور کمونیست های آن
کشوراند.
درک غلط از انترناسیونالیسم که یک مقوله مندرآوردی روسی بود کار کمونیستها را به جهان
وطنی و در سرآخر به بیوطنی کشاند.
امnا شnونnیسم ،نnاسnیونnالnیسم نیسnت .تnسامnحا ً نnاسnیونnالnیسم افnراطnی مnعنا مnی شnود .امnا درواقnع
بیانگر نوعی تمایالت فاشیستی است .برتریطلبی قومی ،و مالی برعلیه دیگر ملیت هاست.
سوسیال شونیسم
پس سوسیال شونیسم چیست؟
سnوسnیالیسnت در حnرف و شnونnیسم در عnمل یnا بهnتر بnگوئnیم کnسانnیکnه در کnشورشnان سnوسnیالیسnت
هسnتند .امnا در دیnگر کnشورهnا دوشnادوش سnرمnایnه تnوسnعهطnلب و اسnتعمارگnرانnد .یnا بnه سnخنی دیnگر
کسانیاند که حاضرند منافع ملی دیگران را فدای منافع ملی خودشان کنند.
دیکتاتوری پرولتاریا
»-۱ب nnدون م nnبال nnغه م nnیت nnوان گ nnفت :ای nnن م nnسئله ع nnمده ت nnری nnن م nnسئله ت nnمام م nnبارزه ط nnبقات nnی پ nnرول nnتری
است.
-۲م nnسئله دی nnکتات nnوری پ nnرول nnتاری nnا م nnسئله ای اس nnت م nnرب nnوط ب nnه روش دول nnت پ nnرول nnتری نس nnبت ب nnه دول nnت
بورژوایی ،روش دمکراسی پرولتری نسبت به دمکراسی بورژوایی .
-۳بnرخnالف گnفته کnائnوتnسکی کnه بnلشویnک هnا از یnک لnفظ مnارکnس سnوءاسnتفاده کnردهانnد ،مnارکnس بnه
روشنی دولت حد واسط سرمایهداری و سوسیالیسم را دیکتاتوری پرولتاریا اعالم کرده است.
-۴دیnکتاتnوری پnرولnتاریnا بnیان تnاریnخا ً مnشخص تnر و دقnیقتnر وظnیفه پnرولnتاریnا در مnورد درهnم شکسnنت
ماشین دولتی بورژوازی است.
-۵صnn nحبت دمnn nوکnn nراسnn nی بnn nهطnn nور اعnn nم ،صnn nحبت لnn nیبرالnn nیسم اسnn nت ولnn nی مnn nارکسیسnn nتهnn nا صnn nحبت
دیکتاتوری برای چه طبقه ای را میکنند.
-۶تnn nعریnn nف کnn nائnn nوتnn nسکی از دیnn nکتاتnn nوری بnn nهعnn nنوان مnn nحو دمnn nکراسnn nی غnn nلط اسnn nت .دیnn nکتاتnn nوری مnn nحو
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دمnکراسnی بnرای طnبقه عnملکnننده نیسnت .مnحو دمnکراسnی بnرای طnبقهای اسnت کnه دیnکتاتnوری بnر آن
اعمال میشود.
-۷دیکتاتوری پرولتاریا قدرتی است با اعمال قهر پرولتاریا علیه بورژوازی.
-۸دیکتاتوری به معنای حالتی از اعمال قهر انقالبی طبقه ای علیه طبقه دیگر است.
-۹انnnقالب پnnرولnnتری بnnدون انهnnدام قهnnری مnnاشnnین دولnnتی بnnورژوازی و تnnعویnnض آن بnnا مnnاشnnین جnnدیnnدی
که به قول انگلس دیگر دولت به معنای اخص کلمه نیست محال است.
-۱۰کnnائnnوتnnسکی بnnا تnnمام قnnوا مnnی کnnوشnnد تnnا اعnnمال قهnnر انnnقالبnnی را در تnnعریnnف دیnnکتاتnnوری پnnرولnnتاریnnا
پنهان کند .وجان سخن تقابل بین تحول صلح آمیز وقهری است.
-۱۱کائوتسکی می خواهد از زیر بار انقالب قهری شانه خالی کند.
-۱۲کمون پاریس دیکتاتوری پرولتاریا را نه از راه اخذ رأی همگانی بلکه از راه قهر اعمال کرد.
-۱۳مارکس از شکل کشورداری سخن نمیگوید از شکل دولت سخن میگوید.
-۱۴ایnnنکه طnnبقه نnnمیتnnوانnnد کnnشورداری کnnند بnnه کnnلی نnnادرسnnت اسnnت .کnnشورداری مnnالکnnین در قnnرون
وسطی نمونه ای از این گزاره است .
-۱۵کائوتسکی اعمال قهر انقالبی را از دیکتاتوری پرولتاریا میگیرد«.
خالصه کنیم
لنین بر این باور است که دیکتاتوری پرولتاریا در آثار مارکس و انگس یک حالت نیست .بلکه
فرم گذار دولت انقالبی از سرمایهداری به سوسیالیسم است.
و وجnnه مnnشخصه آن بnnه کnnار بnnردن قهnnر اسnnت بnnرای درهnnم شکسnnنت دسnnتگاه دولnnتی بnnورژوازی از
سnnویnnی دیnnگر دیnnکتاتnnوری پnnرولnnتاریnnا بnnه مnnعنای مnnحو دمnnکراسnnی نیسnnت .بnnلکه دمnnکراسnnی بnnرای طnnبقه
کارگر و دهقانان است و محو دمکراسی برای بورژوازی است.
نکته سوم آنکه دمکراسی عام نداریم .بلکه دمکراسی یک مفهوم طبقاتی است دمکراسی
برای طبقات حاکم دیکتاتوری برای طبقات محکوم.
پ nnس ت nnالش ک nnائ nnوت nnسکی ب nnرای ت nnبدی nnل دی nnکتات nnوری پ nnرول nnتاری nnا از دول nnت ب nnه ی nnک ح nnال nnت گ nnذار و م nnنوط
کردن آن به دمکراسی درواقع گرفنت قهر انقالبی از دیکتاتوری پرولتاریا است.
اما کائوتسکی اختالف را اینگونه نمی بیند .نخست اختالف بین خود و لنین را یک اختالف
در خط مشی و اسلوب می بیند؛ اسلوب دمکراتیک و اسلوب دیکتاتوری پس میپردازد به
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دیکتاتوری پرولتاریا در آثار مارکس و انگلس و نتیجه میگیرد که درک آن دو از این مقوله محو
دمکراسی و تشکیل حکومت نبود .بلکه به آن بهعنوان یک حالت گذرنده و انتخابی در سیستم
نگاه می کردند و حکومت بلشویک به عنوان یک حکومت استبدادی هیچ ربطی به مارکسیسم و
دیکتاتوری پرولتاریا ندارد.
اصل ماجرا چه بود
کnائnوتnسکی و لnنین بnا قnبول مnارکnسیسم و بnلشویnسم ،درواقnع دو بnرداشnت و دو نحnله در مnارکnسیسم
بودند ،برداشت اروپایی و برداشت آسیایی.
ک nnائ nnوت nnسکی دم nnکراس nnی را پ nnیشش nnرط ت nnحقق ه nnر پیش nnرف nnتی م nnی دانس nnت و ل nnنین قه nnر ان nnقالب nnی
پرولتاریا را در انهدام ماشین دولتی بورژوازی شرط تحقق سوسیالیسم میدانست.
در نnزد لnنین دیnکتاتnوری پnرولnتاریnا مnحو دمnکراسnی نnبود .حnداقnل در تnئوری بnرای او ایnنگnونnه نnبود
بnnلکه در آن دمnnکراسnnی بnnرای کnnارگnnران و دهnnقانnnان مnnی دیnnد .و بnnر ایnnن بnnاور هnnم نnnبود کnnه دمnnکراسnnی
غیر طبقاتی وجود دارد.
دمکراسی طبقاتی یا غیرطبقاتی
اشکالی که در درک لنین و چپ های بعدی بود در این بود که تمامی دمکراسی را طبقاتی
میدیدند .در حالی که دمکراسی یک مقوله تماما ً طبقاتی نیست .لنین در دمکراسی بورژوازی،
دیکتاتوری برای زحمتکشان و آزادی برای غارتگران می دید .در حالیکه دمکراسی درست
است که یک مقوله عصر بورژوازی است ،اما یک دستاورد بشری هم هست .این گونه نیست که
بورژوازی قادر باشد در جوامع دمکراتیک به سادگی نهادهای دمکراتیک و حقوق دمکراتیک
جامعه را یک باره سلب کند .به همین خاطر مارکس و انگلس گذار به سوسیالیسم را در آمریکا
و اروپا به شکل دمکراتیک هم فرض کرده بودند.
در یnnک جnnامnnعه دمnnکراتnnیک بnnورژایnnی در چnnارچnnوب یnnک حnnکومnnت سnnرمnnایnnه داری ،تnnمامnnی اقnnشار و
اح nnزاب از ک nnارگ nnران گ nnرف nnته ت nnا ح nnزب ک nnمونیس nnت ،از ده nnقان nnان گ nnرف nnته ت nnا اح nnزاب ده nnقان nnی از خ nnرده
بورژوازی گرفته تا احزاب خرده بورژوازی از حقوقی بهرهمنداند.
ای nnن ح nnقوق ش nnام nnل آزادی ب nnیان ،اج nnتماع nnات ،اح nnزاب و ش nnرک nnت در ان nnتخاب nnات ب nnه ش nnکل ان nnتخاب
شدن و انتخاب کردن است.
ام nnا ب nnلشوی nnک ه nnا در ه nnمان آغ nnاز دو ب nnخش م nnهم از ج nnام nnعه را از ح nnقوق ان nnسان nnی خ nnود مح nnروم
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کnردنnد .بnهانnه آن هnا شnایnد هnم تnا حnدودی قnابnل قnبول بnود ،خnطربnازگشnت مجnدد بnورژوازی کnه چnون
شnبحی بnر فnراز روسnیه مnی گشnت  .پnس بnایnد بnا قnوه قهnریnه نnهادهnا و مnقاومnتهnای کnهن درهnم کnوبnیده
مnیشnد .امnا دیnری نnگذشnت کnه ایnن محnرومnیت شnامnل متحnدیnن انnقالب نnیز شnد ؛ مnنشویnکهnا و اس
آرها.
هرچند لنین قبول ندارد که منشویک ها و جناح انشعابی حزب سوسیال دمکرات روسیه و
سوسیالیستهای انقالبی )نماینده گرایشات دهقانی( سوسیالیست هستند اما لنین هنوز به
دمکراسی برای دو طبقه اصلی کارگران و دهقانان باور دارد .و شوراهای کارگری و دهقانی
را مثال می آورد.
امnا مnسئله بnه ایnن سnادگnی تnمام نnمیشnود .تnمامnی دهnقانnان و کnارگnران بnاورمnندان حnکومnت جnدیnد
نیستند طبیعی است هم که نباشند.
در ای nnنجا ح nnق ب nnا ک nnائ nnوت nnسکی اس nnت ک nnه م nnی گ nnوی nnد :اگ nnر م nnالک ف nnقط ش nnوراه nnا ب nnاش nnد .دی nnگران ک nnه
عnضو شnورا نیسnتند چnه مnیشnود .آیnا آنهnا شهnرونnدان جnامnعه شnوروی هسnتند یnا نیسnتند .اگnر ایnن
ب nnخش ع nnظیم ج nnام nnعه از ح nnقوق شه nnرون nnدی مح nnروم ش nnون nnد چ nnگون nnه م nnیت nnوان آنه nnا را در س nnاخ nnتمان
سnوسnیالnیسم سnهیم کnرد ،بnا زور شnدنnی اسnت .بnله ،در کnوتnاه مnدت ،امnا در بnلندمnدت اثnرات مnرگnبار
خود را به شکل کمکاری ،تخریب ،و تحقیر و عدم ابتکار نشان خواهد داد.
اما پروسه به همین جا ختم نمیشود ،خرابی اوضاع به خاطر محاصره نظامی ،جنگ
داخلی ،مقاومتهای اقشار میانه جامعه و کوالکها ،در درون هیئت حاکمه انعکاسهای خود را
به شکل اختالف در برنامه ها نشان خواهد داد .پس کار به حذف نیروهای خودی میرسد و
رفته رفته دیکتاتوری پرولتاریا تبدیل می شود به دیکتاتوری حزب ،وبعد دیکتاتوری جناحی از
حزب ودر آخر دیکتاتوری رهبر حزب.
ایnنجا اسnت کnه پnیشفnرض هnای کnائnوتnسکی درسnت از کnار مnیآیnد .و تnزهnای لnنین عnلیرغnم ظnاهnر
انnقالبnی آن نnه تnنها بnه امnحاء بnورژوازی و دسnتگاه بnوروکnراتnیک ـ نnظامnی دولnتی منجnر نnمی شnود ،نnه
تnنها دولnت را مnحو نnمی کnند ،نnه تnنها دمnکراسnی واقnعی را بnرای اکnثریnت جnامnعه بnه ارمnغان نnمیآورد
بلکه منجر به محو دمکراسی میشود.
دمکراسی بورژوایی و پرولتری
»-۱تnا زمnانnی کnه طnبقات گnونnاگnون وجnود دارنnد نnمی تnوان از دمnکراسnی خnالnص سnخن گnفت بnلکه
فقط میتوان از دمکراسی طبقاتی سخن گفت.
-۲در جامعه کمونیستی دمکراسی ضمن تغییر ماهیت جزء عادت گردیده زوال خواهد یافت.
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-۳در تnاریnخ دمnکراسnی بnورژوایnی جnایnگزیnن فnئودالnیسم مnیگnردد و دمnکراسnی پnرولnتری اسnت کnه
جایگزین دمکراسی بورژوایی می شود .دمکراسی خالص عبارت کاذبانه ای است.
-۴پرولتاریا باید در مبارزه علیه بورژوازی از دمکراسی بورژوایی استفاده کند.
-۵دم nnکراس nnی ب nnورژوای nnی در ع nnین ای nnنک nnه نس nnبت ب nnه ن nnظام nnات ق nnرون وس nnطای nnی پیش nnرف nnت ت nnاری nnخی
عظیمی به شمار میرود همواره دمکراسی محدود ،دم بریده ،جعلی و سالوسانه باقی میماند.
-۶دول nnت ف nnقط م nnؤس nnسه گ nnذرن nnده ای اس nnت ک nnه در م nnبارزه و ان nnقالب ب nnای nnد از آن اس nnتفاده ک nnرد ت nnا
دش nnمنان خ nnود را قه nnرا ً س nnرک nnوب ک nnند .ل nnذا س nnخن گ nnفنت درب nnاره دول nnت خ nnلقی آزاد خ nnام ف nnکری م nnطلق
است.
-۷م nnادام nnی ک nnه پ nnرول nnتاری nnا ه nnنوز ب nnه دول nnت ن nnیازم nnند اس nnت ای nnن ن nnیازم nnندی از ل nnحاظ م nnصال nnح آزادی
نnnبوده بnnلکه بnnه مnnنظور سnnرکnnوب دشnnمنان خnnویnnش اسnnت و هnnنگامnnی سnnخن گnnفنت دربnnاره آزادی مnnمکن
است آنگاه دولت به معنای اخص کلمه دیگر موجودیت خود را از دست میدهد )انگلس(
-۸دولت چیزی نیست جز ماشینی برای سرکوبی یک طبقه از طرف طبقه دیگر) .انگلس(
-۹کائوتسکی میگوید :دمکراسی مصون داشنت اقلیت است.
دمکراسی بورژوایی از دید لنین
ایnnنکnnه تnnا زمnnانnnیکnnه طnnبقات گnnونnnاگnnون وجnnود دارد .از دمnnکراسnnی خnnالnnص نnnمیتnnوان سnnخن گnnفت بnnلکه
ف nnقط از دم nnکراس nnی ط nnبقات nnی م nnیت nnوان س nnخن گ nnفت ح nnرف درس nnتی اس nnت و ب nnه درس nnتی دم nnکراس nnی
خالص عبارت کاذبانهای است.
ایnنکnه دمnکراسnی بnورژوایnی ،نسnبت بnه نnظامnات قnرون وسnطایnی پیشnرفnت عnظیمی اسnت ایnن هnم
حرف درستی است.
اینکه ازدمکراسی بورژوایی پرولتاریا باید استفاده کند .این هم حرف درستی است.
ایnنکnه بnورژوایnی تnا جnایnی ایnن دمnکراسnی را تحnمل مnیکnند کnه مnوجnودیnتاش بnه خnطر نnیفتد .ایnن
هم حرف درستی است.
امnا ایnنکه بnگویnیم دمnکراسnی یnعنی حnفظ حnقوق اقnلیت )تnعریnفی کnه کnائnوتnسکی از دمnکراسnی مnی
کnند( حnرف بnیهوده ای اسnت و بnورژوازی ایnن حnقوق را نnه بnرای کnارگnران کnه بnرای بnرادران تnنی خnود
مnحفوظ مnیدارد.بnه تnمامnی مnنطبق بnر واقnع نیسnت گnیریnم کnه چnنین بnاشnد بnاز هnم حnرف کnائnوتnسکی
حnnرف درسnnتی اسnnت .اگnnر بnnورژوازی آنرا مnnراعnnات نnnمیکnnند ایnnن بnnرمnnی گnnردد بnnه سnnالnnوس بnnورژوازی
که لنین به درستی به آن اشاره می کند.
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اما رعایت نکردن بورژوازی به این اصل درست خدشه ای وارد نمیکند.
کnnائnnوتnnسکی ایnnن اصnnل را در یnnک نnnظام سnnوسnnیالسnnتی هnnم درسnnت مnnیدانnnد حnnتی در درون حnnزب
کnnمونیسnnت .حnnتی در مnnیان بnnلشویnnکهnnا .اگnnر بnnلشویnnک هnnا بnnه ایnnن تnnعریnnف کnnائnnوتnnسکی از دمnnکراسnnی
م nnیرس nnیدن nnد .اس nnتال nnین ن nnمی ت nnوانس nnت ب nnزرگ nnتری nnن م nnارکسیس nnت ه nnای روس nnیه ،ای nnران ،لهس nnتان دی nnگر
احزاب میهمان را قتلعام کند.
بnحث اصnلی کnائnوتnسکی دفnاع از دمnکراسnی در حnکومnت بnورژوایnی نیسnت .بnحث اصnلی دفnاع از
دمnکراسnی و حnدومnرز آن در یnک حnکومnت اسnت کnه مnدعnی اسnت پnرولnتری اسnت و مnیخnواهnد بnه یnک
جامعه بی طبقه برسد.
مهم این است که پاسخ دهیم حدومرز دمکراسی در یک حکومت کمونیستی چیست.
نقد درست لنین از دمکراسی بورژوازی دیکتاتوری نیست .نمی شود با محکوم کردن محدود
بودن دمکراسی بورژوازی ،همین حداقل دمکراسی را هم در حکومت کمونیستی محو کرد به
قول کائوتسکی مهم اسلوب و روش است .و باید دید که لنین از روش پرولتری در حل مسائل
چگونه یاد می کند.
دمکراسی پرولتری
»-۱دمnnکراسnnی پnnرولnnتری کnnه یnnکی از اشnnکال آن حnnکومnnت شnnوروی اسnnت یnnک دمnnکراسnnی مnnتعلق بnnه
اکnثریnت عnظیم اهnالnی یnعنی اسnتثمار شnونnدگnان و زحnمتکشان چnنان تnکامnل و تnوسnعهای داده اسnت
که نظیر آن در جهان دیده نشده است.
-۲در زم nnینه س nnیاس nnت خ nnارج nnی ب nnرخ nnالف ک nnشوره nnای س nnرم nnای nnه داری ه nnمه اس nnرار را آش nnکار ک nnرده
است.
-۳پnس از کnمون شnوروی تnنها کnشوری اسnت کnه اسnتثمارشnونnدگnان را بnه کnشورداری جnلب کnرده
است.
-۴شnوراهnا بnرخnالف پnارملnان هnای بnورژوایnی ،سnازمnان هnای بnالواسnطه خnود زحnمتشکان هسnتند
که میتوانند توسط آن دولت برپا دارند.
-۵پارتیبازی ،امتیازات ثروت و تحصیل بورژوازی در شوروی از بین رفته است
-۶حکومت شوروی حق اجتماعات را به توده ها داده است.
-۷انnتخابnات غnیرمسnتقیم شnوراهnا غnیرمحnلی تnشکیل کnنگره شnوراهnا را تnسهیل مnیکnند و تnمامnی
دستگاه دولتی را ارزانتر و متحرکتتر میسازد.
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-۸دمکراسی پرولتری یک میلیون بار دمکراتیک تر از دمکراسی بورژوایی است.
حکومت شوروی یک میلیون بار دمکراتیک تر از دمکراتیک ترین جمهوری بورژوایی است.
-۹تnnنها کnnسی قnnادر بnnه درک ایnnن مnnسائnnل نیسnnت کnnه قnnادر نnnباشnnد از نnnقطه نnnظر طnnبقات سnnتمکش
مسئله را طرح نماید.
-۱۰دمکراسی پرولتری یعنی دمکراسی برای تهیدستان نه دمکراسی برای ثروتمندان.
-۱۱در روسnیه دسnتگاه بnوروکnراسnی درهnم شکسnته شnده ،دادرسnان قnدیnمی بnیرون ریnخته شnده و
بساط پارملان بورژوایی برچیده شده است .شوراهای کارگری جای همه آنها را گرفته است«.
طرح مسئله
در این بخش از بحث لنین دو نکته وجود دارد:
-۱طرح مسئله دمکراسی از سوی طبقات ستمکش
-۲برابری بین استثمارشونده و استثمارکننده
لnنین یnکی از اشnکال دیnکتاتnوری پnرولnتاریnا را حnکومnت شnوروی مnی دانnد ،درواقnع مnا بnه ازاء عnینی
آن و برای برتری عینی حکومت بر حکومت های بورژوایی چند دلیل می آورد:
-۱شفافیت در سیاست خارجی
-۲شرکت زحمتکشان در حکومت
-۳نشاندن شوراهای کارگری و دهقانی به جای پارملانهای بورژوایی
-۴آزادی واقعی مطبوعات با دادن امکانات مالی و حتی چاپ به زحمتکشان.
-۵آزادی اجتماعات کارگری ـ دهقانی با دادن امکانات مالی و فنی
-۶از ب nnین ب nnردن ف nnساد اداری ب nnورژوای nnی م nnثل پ nnارت nnیب nnازی ،رش nnوه خ nnواری و ام nnتیازج nnوی nnی ه nnای
مالی و کاری
-۷از ب nnین ب nnردن دس nnتگاه ب nnوروک nnراس nnی و ق nnضای nnی ب nnورژوای nnی و ج nnای nnگزی nnن ک nnردن آن ب nnام nnنصوب nnین
شوراها
قnnبل از آنnnکه بnnه دو مnnسئله طnnرح شnnده از سnnوی لnnنین بnnرسnnیم .بnnایnnد بnnه صnnراحnnت بnnگوئnnیم کnnه جnnامnnعۀ
بnورژوایnی یnک جnامnعۀ ایnده آل نیسnت .هnیچ جnامnعۀ طnبقاتnی جnامnعۀ ایnدهآل نیسnت .پnس نnقد لnنینی بnر
جnnامnnعۀ بnnورژوایnnی نnnقدی درسnnت اسnnت .امnnا نnnقیض جnnامnnعۀ سnnرمnnایnnهداری و بnnرابnnر نnnهاد دمnnکراسnnی
بورژوایی ،باید دید چیست.
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ل nnنین م nnیگ nnوی nnد ج nnام nnعۀ ش nnوروی اس nnت و ب nnرای آن ه nnفت خ nnصیصه م nnیش nnمارد ،ازش nnفاف nnیت در
سnnیاسnnت خnnارجnnی گnnرفnnته تnnا سnnپردن امnnور بnnه دسnnت شnnوراهnnا امnnا در ایnnنجnnا دو مnnسئله در ابnnهام مnnی
ماند:
-۱آیnا تnمامnی جnامnعه در شnوراهnا مnتشکل انnد .اگnر نیسnتند تnکلیف آن عnده چnه مnیشnود مnسئله ای
که کائوتسکی روی آن انگشت می گذارد.
-۲دوم آنnnکه بnnا محnnروم کnnردن بnnورژوازی ،خnnردهبnnورژوازی و خnnردهمnnالnnکان ،تnnکلیف ایnnن عnnده کnnه در
هر حال بخشی از شهروندان جامعه هستند از نظر حقوق شهروندی چه میشود.
دمnکراسnی بnورژوایnی هnرچnند نnاقnص بnود امnا یnک بnخش آن جnزء دسnتاوردهnای بشnری بnود تnمامnی
جامعه از حداقل هایی برخوردار بودند چه در آرزوهای اجتماعی و چه سیاسی.
در یnک جnامnعه بnورژوایnی آزادی بnیان ،آزادی قnلم ،آزادی اجnتماعnات ،آزادی رأی دادن و انnتخاب
شدن به هر حال تا حدودی جزء حقوق شهروندی است.
از اقلیت ها نهادهای مدنی محافظت می کند .بیهوده نیست که کائوتسکی میگوید
دموکراسی یعنی حفظ حقوق اقلیتها .خب در یک جامعۀ سوسیالیستی تکلیف این حداقلها
چه می شود .دیکتاتوری پرولتاریا اگر به معنای بازگشتناپذیر کردن بورژوازی به قدرت باشد،
پذیرفتنی است .و پُرمسلم است که جوهرۀ آن قهر است .شکی نیست که برای درهم شکسنت
مقاومت بورژوازی ،و دستگاههای بورکراتیک و نظامی آن باید به قهر متوسل شد .اما با قهر که
نمی شود جامعۀ سوسیالیستی ساخت .یک جامعه متشکل از آحاد مردم است .این مردم در
سازمان تولید جایگاه مشخصی دارند .قرار است که به راستی نیز چنین قراری وجود دارد که
تمامی جامعه به سوسیالیسم گذار کند .اما چگونه؟ با شرکت فعال ،آگاهانه همۀ مردم آن هم
در یک پروسه دمکراتیک فرهنگی.
زحnمتکشان در رأس آن طnبقه کnارگnر وقnتی انnقالب کnرد و بnه قnدرت رسnید .نnگاهnش بnه دمnکراسnی
چگونه باید باشد .این سؤالی است که لنین از کائوتسکی می کند.
طnnبقهای مnnحکوم بnnه طnnبقه ای حnnاکnnم بnnدل شnnده اسnnت .امnnا قnnرار نیسnnت چnnون طnnبقه قnnبلی سnnیادت
طnnبقاتnnی خnnود را حnnفظ کnnند .بnnلکه در پnnی آن اسnnت کnnه بnnا حnnذف هnnر طnnبقهای خnnود را نnnیز حnnذف کnnند.
قnnرار نیسnnت بnnر سnnر خnnوان یnnغما بnnنشیند و خnnود را پnnروار کnnند .و بnnه حسnnب ایnnن پnnروار شnnدن بnnر عnnلیه
دیnگران شnمشیر بکشnد .دمnکراسnی بnرای ایnن طnبقه ،خnصلتی مnتفاوت بnا دمnکراسnی بnورژوایnی دارد.
پ nnرول nnتاری nnا ب nnای nnد از خ nnود ب nnپرس nnد چ nnگون nnه م nnی ت nnوان nnد خ nnود و دی nnگران را از ده nnقان nnان گ nnرف nnته ت nnا خ nnرده
بnورژواهnا و بnورژواهnای سnابnق را بnه جnامnعه کnمونیسnتی گnذار دهnد .دمnکراسnی از زاویnه رنnجبران از
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ای nnن زاوی nnه اه nnمیت خ nnود را م nnیی nnاب nnد .آی nnا م nnیت nnوان nnد ب nnا آزاد ک nnردن خ nnود و ده nnقان nnان و س nnرک nnوب ب nnقیه
جامعه سوسیالیسم مستقر کرد .هرگز.
نnnمونnnه ای در تnnاریnnخ داریnnم کnnه بnnدون حnnضور آگnnاهnnانnnه انnnسان ،انnnسان بnnه بهشnnت مnnوعnnود رسnnیده
باشد.؟ هرگز.
چگونه میتوان در یک جامعۀ در حال گذار با شمشیرهای برهنه به برابری رسید.؟
و اما میرسیم به سؤال دوم لنین :آیا استثمارشونده و استثمارکننده برابرند .؟
بnرابnری در چnه چnیزی.؟ در حnقوق انnسانnی؟ .بnله بnرابnرنnد .اگnر بnورژوازی زحnمتکشان را از حnقوق
انnسانnی شnان محnروم مnیکnند قnرار نیسnت در دور بnعد هnمین کnار را زحnکمتشان بnا بnورژواهnا بnکنند.
آیnnا در حnnقوق اجnnتماعnnی بnnرابnnرنnnد .بnnله .مnnشکل جnnامnnعه سnnرمnnایnnه داری در آن اسnnت کnnه امnnکانnnات را بnnه
ت nnساوی ت nnقسیم ن nnمی ک nnند .ام nnا ب nnرای ط nnبقه ک nnارگ nnر ب nnه ق nnدرت رس nnیده در پ nnی کس nnب ام nnتیاز نیس nnت .و
گرنه همان اشرافیت و طبقه جدید شکل می گیرد.
بnnرای طnnبقه کnnارگnnر هnnمه در یnnک جnnامnnعه سnnوسnnیالیسnnتی بnnرابnnرنnnد؛ از نnnظر حnnقوق انnnسانnnی و حnnقوق
اجتماعی.
نnnمی شnnود شهnnرونnnدان یnnک جnnامnnعه سnnوسnnیالیسnnتی را بnnه شهnnرونnnدان درجnnه یnnک و دو و سnnه تnnقسیم
کرد عاقبت اش شکل گیری نومن کالتوراست .طبقات جدید این گونه شکل می گیرند.
یuuک سؤال :آیuuا بuuین اسuuتثمارگuuر و اسuuتثمارشuuونuuده مuuی تuuوانuuد بuuرابuuری وجuuود داشuuته
باشد
لnnنین در جnnواب ایnnن کnnه کnnائnnوتnnسکی مnnی گnnویnnد :اسnnتثمارگnnران هnnمیشه اقnnلیت کnnوچnnکی بnnوده انnnد .مnnی
نویسد دو شیوه بررسی وجود دارد:
-۱شیوه مارکسیستی :مناسبات این دو گروه را مأخذ قرار می دهد.
-۲شیوه لیبرالی :که اکثریت و اقلیت را مأخذ قرار میدهد.
لnنین بnر ایnن بnاور اسnت کnه اسnتثمارگnران دولnت را سnیادت طnبقاتnی خnود بnرعnلیه اسnتثمارشnونnدگnان
قرار می دهند دمکراسی مخصوص خود آن ها است.
اما در دولت پرولتری دمکراسی پرولتری وسیله سرکوب استثمارکنندگان است و مستثنی
کردن آن ها از دمکراسی است.
امnnا بnnبینیم کnnائnnوتnnسکی چnnه مnnی گnnویnnد :کnnائnnوتnnسکی بnnر ایnnن بnnاور اسnnت کnnه دولnnت پnnرولnnتری بnnه عnnلت
ن nnفوذش در اک nnثری nnت ن nnیازی ب nnه س nnرک nnوب و اع nnمال قه nnر ن nnدارد .از قه nnر م nnوق nnعی اس nnتفاده م nnی ک nnند ک nnه
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دم nnکراس nnی ب nnه خ nnطر ب nnیفتد .از قه nnر ب nnرای ن nnاب nnودی دم nnکراس nnی اس nnتفاده ن nnمی ک nnند .ح nnق ان nnتخاب
همگانی مطمئن ترین بنیاد حکومت پرولتری است و از بین بردن این حق یعنی خودکشی.
انnnتقاد لnnنین در ایnnنجا بnnرمnnی گnnردد بnnه مnnتدولnnوژی او و مnnی نnnویسnnد :در نnnزد کnnائnnوتnnسکی مnnناسnnبات
استثمارگر و استثمارشونده تبدیل شده است به مناسبات اقلیت و اکثریت.
یک نکته
نnکتهای را کnه لnنین در ایnنجا روشnن نnمیکnند ایnن مnسئله اسnت کnه در حnکومnت پnرولnتری ،کnه دولnت در
دسnn nت طnn nبقه کnn nارگnn nر اسnn nت و بnn nورژوازی خnn nلع قnn nدرت و وسnn nایnn nل شnn nده اسnn nت اسnn nتثمارگnn nر کیسnn nت و
استثمارشونده کیست.
زمnانnی در بnررسnی هnا مnأخnذ مnا بnایnد مnناسnبات اسnتثمارگnر و اسnتثمارشnونnده بnاشnد کnه حnکومnت و
دولnت در دسnت بnورژوازی اسnت .امnا در دولnت پnرولnتری مnتدولnوژی درسnت بnررسnی مnناسnبات اکnثریnت
و اق nnلیت اس nnت .در ای nnنجا ح nnق ب nnا ک nnائ nnوت nnسکی اس nnت .اک nnثری nnتی ک nnه اگ nnر ح nnکوم nnت واق nnعا ً در راس nnتای
مnnنافnnع زحnnمتشکان قnnدم بnnردارد از آن حnnزب کnnمونیسnnت اسnnت ،اقnnلیت هnnم بnnرخnnالف مnnطلق کnnردن لnnنین
در ح nnکوم nnت پ nnرول nnتری ح nnتما ً ب nnورژوازی ی nnا ب nnزرگ م nnال nnکین نیس nnتند .م nnیت nnوان nnد ب nnخش ه nnای nnی از خ nnرده
ب nn nورژوازی شه nn nر و روس nn nتا و ط nn nبقه ک nn nارگ nn nر و اح nn nزاب ط nn nرف nn nدار ای nn nن دو ب nn nاش nn nد .م nn nثل اس آره nn nا و
منشویکها در شوروی.
اش nnکال ل nnنین در ای nnنج nnا اس nnت ک nnه ج nnام nnعه را م nnطلق و ص nnلب م nnی ب nnیند .دل nnیلی ن nnدارد ک nnه در ی nnک
حnnکومnnت کnnارگnnری حnnتما ً تnnمامnnی طnnبقه کnnارگnnر طnnرفnnدار دولnnت بnnاشnnند .طnnبقه کnnارگnnر چnnون بnnورژوازی و
خ nnردهب nnورژوازی از الی nnه ه nnای nnی ت nnشکیل م nnی ش nnود ک nnه ه nnر ک nnدام ت nnمای nnالت خ nnاص خ nnود را م nnیت nnوان nnند
داشnnته بnnاشnnند و حnnتی حnnزب خnnاص خnnود راداشnnته بnnاشnnند .مnnمکن اسnnت کnnارگnnران روسnnتا حnnول یnnک
حزب دهقانی متمرکز بشوند و یا حتی به احزاب خرده بورژوایی و لیبرال تمایل داشته باشند.
اشnnرافnnیت کnnارگnnری اروپnnا کnnه سnnران سnnندیnnکاهnnا را تnnشکیل مnnی دهnnند مnnگر کnnارگnnر نیسnnتند بnnخش
هnnای زیnnادی از کnnارگnnران آملnnان و ژاپnnن و ایnnتالnnیا مnnگر بnnه احnnزاب دسnnت راسnnتی فnnاشnnیسم و نnnازیnnسم
محلق نشدند.
چnه کnسی گnفته اسnت تnعلق داشnنت بnه طnبقه کnارگnر یnعنی داشnنت آگnاهnی پnرولnتری بnه حnد عnالnی و
آن هnnم در یnnک سnnطح .مnnگر صnnرف تnnعلق بnnه یnnک طnnبقه اگnnاهnnی مnnیآورد .خnnب هnnمین مnnیتnnوانnnد مnnبنایnnی
برای الحاق به احزاب گونان باشند.
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ضرورت اعمال قهر
لنین به نقل از مارکس و انگلس ضرورت قهر را این گونه برمیشمارد:
-۱برای درهم شکسنت مقاومت بورژوازی
-۲برای ایجاد رعب و هراس در دلهای مرتجعین
-۳برای حفظ اتوریته مردم مسلح علیه بورژوایی
-۴برای اینکه پرولتاریا بتواند دشمنان خویش را قهرا ً سرکوب نماید.
ایnnن امnnری مسnnلم اسnnت کnnه پnnیروزی سnnیاسnnی و گnnرفnnنت اهnnرم هnnای قnnدرت بnnرای انnnقالب پnnایnnان کnnار
نیسnnت ،ابnnتدای کnnار اسnnت .از فnnردای پnnیروزی مnnقاومnnتهnnای طnnبقاتnnی آغnnاز مnnی شnnود .طnnبقات مnnنکوب
شnده بnه خnود مnی آیnند و سnعی مnی کnنند بnار دیnگر بnه قnدرت بnاز گnردنnد .و ایnنکnار شnدنnی نیسnت مnگر
بnا اعnمال قهnر .چnه از راه کnودتnا تnوسnط ارتnش و چnه از راه جnنگهnای محnلی و قnومnی و مnرزی .ایnنجا
اسnnت کnnه انnnقالب بnnایnnد بnnا قnnوه قهnnریnnه از خnnود دفnnاع کnnند .مnnقاومnnت بnnورژوازی را درهnnم شnnکند در دل
مرتجعین ایجاد رعب کند و با حفظ اتوریته خود دشمنانش را سرکوب نماید.
در ایnن اصnول هnیچ شnکی نیسnت .کnار انnقالب بnا سnالم و صnلوات بnه آخnر نnمیرسnد .امnا انnقالب
بnا ایnن سnرکnوب و قهnر بnه فnرجnام نnهایnیاش نnمیرسnد .انnقالب نnیازمnند شnرکnت هnمگانnی و شnعورمnند
و آگاهانه مردم است.
و این امر شدنی نیست مگر با برقراری یک نظام دمکراتیک.
یک اصل درست
ل nn nنین در ادام nn nه اص nn nل درس nn nت را ب nn nیان م nn nی ک nn nند .پ nn nیروزی ان nn nقالب ب nn nه م nn nعنای ن nn nاب nn nودی ب nn nال nn nقوه
استثمارگران نیست .نمی توان از تمامی مالکین و سرمایه داران بزرگ بالقوه سلب مالکیت کرد.
سnلب مnالnکیت بnه شnکل سnیاسnی یnا حnقوقnی آن بnه هnیچ وجnه مnوضnوع را حnل نnمیکnند و بnه مnعنای
خnلع سnالح آنهnا نیسnت و از سnویnی دیnگر اسnتثمارگnران بnرتnری هnای تnاریnخی از لnحاظ مnعلومnات ،و
زنnnدگnnی عnnملی در مnnدیnnریnnت کnnارهnnا و امnnور نnnظامnnی دارنnnد .مnnیزان زیnnادی امnnوال مnnنقول دارنnnد بnnا دیnnگر
اسnnتثمارگnnران در دیnnگر کnnشورهnnا ارتnnباطnnات تnnنگاتnnنگی دارنnnد و حnnتی بnnخشی از اسnnتثمارشnnونnnدگnnان
دنnبالnه روی آنهnا هسnتند .و ایnنان بnا ایnن امnکانnات تnا پnای جnان مnقاومnت خnواهnند کnرد و بnه آسnانnی
تسلیم نظر اکثریت نخواهند شد.
و در ایnnن نnnبرد تnnاریnnخی خnnردهبnnورژوازی مnnردد نnnیز هnnمراه بnnورژوازی اسnnت .مnnانnnند مnnنشویnnکهnnا و
اس آرها.
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یک اختالف
کnnائnnوتnnسکی در ایnnنجnnا بnnا لnnنین هnnمعnnقیده نیسnnت .مnnنشویnnکهnnا را نnnه یnnک حnnزب خnnرده بnnورژوازی بnnلکه
یک حزب کارگری می داند.
مnنشویnک در ادبnیات روسnی بnه مnعنای اقnلیت اسnت .ایnن نnام در انnشعاب حnزب سnوسnیال دمnکرات
روسnیه در سnالهnای قnبل از انnقالب اکnتبر بnه جnناح انnشعابnی حnزب داده شnد .از آنجnا کnه آنnان در
رهبری حزب در اقلیت بودند .اقلیت نام گرفته شدند منشویک و اکثریت شد بلشویک.
اتوریته چیست
کnائnوتnسکی حnق انnتخاب هnمگانnی را اتnوریnته مnعنوی انnقالب مnی دانnد و لnنین بnا نnقل انnگلس در مnورد
کnnمون پnnاریnnس از اتnnوریnnته مnnردم مسnnلح عnnلیه بnnورژوازی سnnخن مnnی گnnویnnد و ایnnن دو نnnگاه را نnnگاه یnnک
کوته فکر و یک انقالبی می داند.
بnnه راسnnتی انnnقالب چnnگونnnه بnnایnnد اعnnمال اتnnوریnnته بnnکند .آیnnا اعnnمال مnnعنوی اتnnوریnnته کnnافnnی اسnnت آیnnا
اعمال اتوریته با سالح کافی است.
در اعnمال اتnوریnته هnر دو مnتفق الnقولnند .و بnه زبnانnی دیnگر انnقالب نnیازمnند آن اسnت کnه بnرای حnفظ
و ادامnnه خnnود اعnnمال اتnnوریnnته بnnکند .امnnا بnnه هnnر دوی آنهnnا نnnیاز دارد اعnnمال یnnکی دلnnیل بnnینnnیازی از
دیnگری نیسnت .سnالح تnنها کnافnی نیسnت کnه ایnن اتnوریnته ادامnه یnابnد .در کnوتnاه مnدت پnاسnخگو اسnت
اما در بلندمدت اتوریته مسلح باید جای خود را به اتوریته معنوی دهد.
یک سؤال اساسی
لnnنین نnnبود انnnتخاب هnnمگانnnی را مnnسئله مnnلی مnnی دانnnد و مnnی گnnویnnد ایnnن مnnسئله خnnاص انnnقالب روس
اسnnت و ربnnطی بnnه دیnnکتاتnnوری پnnرولnnتاریnnا نnnدارد .پnnس بnnایnnد سnnؤال را عnnامتnnر مnnطرح کnnرد آیnnا در دوران
سnnرنnnگونnnی اسnnتثمارگnnران و بnnرپnnایnnی حnnکومnnت اسnnتثمارشnnونnnدگnnان آیnnا حnnفظ دمnnکراسnnی بnnرای هnnر دو
طبقه شدنی است .این سؤال را می شود به شکل دیگر مطرح کرد.
آیا دیکتاتوری پرولتاریا بدون نقض دمکراسی در مورد طبقه استثمارگر شدنی است یا نه.؟
و لنین در پاسخ می گوید» :پرولتاریا بدون درهم شکسنت مقاومت بورژوازی ،بدون سرکوب
قهری مخالفین خود نمی تواند پیروز گردد و هرجا که سرکوب فکری در میان باشد و آزادی
نباشد البته دمکراسی هم نیست «.کائوتسکی این نکته را نفهیده است .به نظر می رسد در
فرجام نهایی کار بین لنین و تروستکی اختالفی نیست .کائوتسکی ضمن آنکه استفاده از قهر
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را در موارد ضرور رد نمیکند ،بر این باور است که با تکیه بر دمکراسی حتی برای مخالفین
می توان انقالب را حفظ و پیش برد و در زمانی که قواعد بازی از سوی مخالفین انقالب رعایت
نشود می توان با اعمال قهر بازیکن بد را از دور بازی خارج کرد.
امnnا لnnنین بnnه بnnازی دمnnکراتnnیک بnnاور نnnدارد .بnnورژوازی ،خnnرده بnnورژازی و ارتnnجاع بnnا تnnمامnnی قnnدرت
خnnیز بnnرمnnی دارد تnnا حnnاکnnمیت را از آن خnnود کnnند .پnnس پnnرولnnتایnnا بnnایnnد بnnدون آنکnnه کnnوچnnکتnnریnnن رحnnمی
کند آنها را درهم شکند.
امnnا لnnنین بnnه یnnک سnnؤال اسnnاسnnی پnnاسnnخ نnnمیدهnnد .ایnnن سnnرکnnوب تnnا کnnجا ادامnnه خnnواهnnد یnnافnnت و تnnا
چه زمانی کارساز است.
مnثالً اگnر در یnک شnب تnمام بnورژواهnا و بnزرگ مnالnکین اعnدام شnونnد ،انnقالب آسnوده خnاطnر خnواهnد
شnد و از فnردا هnیچ جnنگ طnبقاتnی نnخواهnد بnود .یnا ایnن طnور نیسnت .طnبقه و فnرهnنگ طnبقاتnی از بnین
رفnتنی نیسnت .مnگر در یnک پnروسnه طnوالنnی و آن هnم بnا از بnین رفnنت مnناسnباتnی کnه خnاسnتگاه اقnتصاد
و فرهنگ این طبقات است.
خnnب در ایnnن کnnارزار جnnانnnکاه و جnnانnnسوز آیnnا سnnالح قهnnر کnnارسnnاز اسnnت .فnnرجnnام ایnnن سnnالح و قهnnر
کnجا اسnت .جnز آنکnه حnکومnت کnارگnری تnبدیnل مnی شnود بnه یnک سیسnتم بسnته پnلیسی کnه هnر کnسی
را با هر اعتراضی به گلوله ببندد و فکر کند دشمن طبقاتی است.
یnnا ایnnنکnnه در ایnnن پnnروسnnه شnnرکnnت فnnعال و شnnعورمnnند مnnردم اسnnت کnnه مnnی تnnوانnnد مnnناسnnبات نnnویnnن را
جایگزین مناسبات کهنه کند.
اسnتقرار یnک حnکومnتی بnا بnاوری سnوسnیالیسnتی در یnک کnشور نnیمه صnنعتی و نnیمه دهnقانnی ،آن
ه nnم در م nnحاص nnره س nnرم nnای nnه داری ج nnهان nnی ،چ nnگون nnه ب nnدون ح nnضور آگ nnاه nnان nnه و داوط nnلبان nnه م nnردم م nnمکن
است؟
چگونه ممکن است به یک توسعه اقتصادی مانا بدون یک توسعه سیاسی پایدار رسید.؟
بnا سnرنnیزه مnیتوان یnک مnهندس را بnه کnار گnرفnت امnا ایnن حnضور یnک حnضور فnعال و بnا خnالقnیت
نخواهد بود.
مnسئله ای کnه لnنین بnه آن پnاسnخ نnمی دهnد؛ بnرپnایnی جnامnعه نnویnن اسnت .وگnرنnه شnکی نیسnت کnه در
دوران گnذار بnایnد تnالش هnای مسnلحانnه و قهnری اسnتثمارگnران را بnا سnالح و قهnر اسnتثمارشnونnدگnان
خنثی کرد.
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شوراها
-۱لنین شوراها را شکل روسی دیکتاتوری پرولتاریا می داند.
-۲کائوتسکی :بلشویک ها شوراها را به سازمانی دولتی بدل کرده اند.
-۳شnوراهnا بnایسnتی بnه حnکومnت تnبدیnل شnونnد .وگnرنnه حnکومnت پnرولnتاریnا یnعنی چnه .درواقnع ایnن عnمل
عین تسخیر ماشین دولتی بورژوازی ،درهم شکسنت آن و تشکیل دولت نوین است.
-۴لnnنین در تnnزهnnایnnی کnnه در  ۲۶دسnnامnnبر  ۱۹۱۷منتشnnر کnnرده اسnnت مnnی گnnویnnد :مجnnلس مnnؤسnnسان بnnر
تnارک جnمهوری بnورژوایnی اسnت و جnمهوری شnوراهnا تnشکل عnالnیتری در دمnکراسnی اسnت و ربnطی
به در اقلیت بودن بلشویک ها در آن ندارد و این تزها قبل از انتخابات مجلس مؤسسان است.
کnائnوتnسکی در نnقدهnایnش بnه دو مnسئله شnوراهnا و مجnلس مnؤسnسان اشnاره مnیکnند .نخسnت آنکnه
دول nnتی ش nnدن ش nnوراه nnا را م nnبنای گ nnرف nnنت ع nnنصر پ nnیکارج nnوی nnی از آنه nnا م nnیدان nnد .دوم آنک nnه ان nnحالل
مجلس مؤسسان را ضروری نمیداند.
ریشه این اختالف که لنین به اشارهای از آن میگذرد و آن روایت نظر مارتف است که مرحله
انقالب را سوسیالیستی نمی داند .با چنین مبنایی اگر بپذیریم که روسیه در مرحله رشد آغازین
سرمایهداری است و هنوز اهداف یک انقالب بورژوا ـ دمکراتیک در دستور کار است .پس
همانطور که لنین میگوید مجلس مؤسسان جزئی از این انقالب است و شوراها نیز باید
بهعنوان نهادهایی مردمی همچنان مستقل و رزمنده باقی بماند اما لنین بر این باور است که
انقالب از مرحله بورژوا ـ دمکراتیک فرا روئیده است به انقالب سوسیالیستی و دیگر مجلس
مؤسسان پاسخگو نیست .و شوراها باید به مثابه نماد یک دولت مردمی زمام امور را به دست
بگیرند.
مرحلۀ انقالب
در وج nnه ت nnئوری nnک ه nnر دو ن nnظر درس nnت اس nnت چ nnه ک nnائ nnوت nnسکی و م nnارت nnف و چ nnه ل nnنین و ب nnلشوی nnک ه nnا.
اخnتالف بnر سnر مnرحnله انnقالب اسnت .در ایnن بnخش اسnت کnه بnایnد دیnد حnق بnا کیسnت بnا کnائnوتnسکی
یا لنین.
-۵محروم ساخنت بورژوازی از حقوق انتخاباتی جزء دیکتاتوری پرولتاریا نیست بلکه خود به
خودی و در جریان مبارزه به وجود آمده است .تحریم شوراها توسط بورژوازی و شرکت آنها
در غائله کورنیلف موجبات طرد آنها شد.
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-۶اخnnراج اس آرهnnا و مnnنشویnnکها از شnnوراهnnا در۱۴ژوئnnن ۱۹۱۸بnnه خnnاطnnر کnnمک آنهnnا بnnه ضnnدانnnقالب
بود.
-۷به موجب قانون اساسی شوروی حق انتخاب از کسانی که به منظور تحصیل سود کارگر
مزدور نگه میدارند سلب میشود.
ایnن سnه مnوضnوع نnیز مnورد اعnتراض کnائnوتnسکی اسnت .کnائnوتnسکی بnرایnن بnاور اسnت کnه پnرولnتاریnا
در زم nnان nnی ک nnه ح nnکوم nnت را در دس nnت دارد و رأی اک nnثری nnت را ن nnیز در پش nnت س nnر خ nnود دارد ن nnیازی ب nnه
دیکتاتوری ندارد.
گnرفnنت حnق انnتخاب از بnورژوایnی و بnعد تسnری دادن آن بnه خnرده بnورژوازی ،کnسانnیکnه )کnارگnر
ب nnه م nnنظور ت nnحصیل س nnود نگه nnداری م nnیک nnنند( و ب nnعد ب nnه م nnنشوی nnکه nnا ن nnمای nnندگ nnان ب nnخشی از ط nnبقه
کnارگnر و روسnیه و اس آرهnا و سnوسnیالیسnتهای انnقالبnی ،نnمایnنده جnریnانnات خnردهبnورژوایnی روسnیه،
درواقع محروم کردن بخشی از جامعه روسیه است در پروسه بازسازی اقتصادی اجتماعی.
دمکراسی و توسعه اقتصادی
الnnبته لnnنین بnnر ایnnن بnnاور نیسnnت کnnه دیnnکتاتnnوری پnnرولnnتاریnnا یnnعنی بسnnنت کnnامnnل فnnضای سnnیاسnnی جnnامnnعه
بnلکه مnدعnی اسnت کnه اکnثریnت بnاالی جnامnعه در عnالnیتnریnن دمnکراسnی زنnدگnی مnی کnنند امnا بnهطnور کnل
دو نگاه از همان ابتدا تا به امروز به توسعه اقتصادی بوده است.
-۱عnnدهای بnnر ایnnن بnnاور بnnودنnnد و هnnماکnnنون نnnیز هسnnتند کnnه تnnوسnnعه اقnnتصادی هnnیچ ربnnطی بnnه تnnوسnnعۀ
سیاسی ندارد .و یک رژیم دیکتاتوری راحتتر و سریعتر در زمینه اقتصاد پیش میرود.
-۲عnnده ای دیnnگر بnnر ایnnن بnnاورنnnد کnnه پnnیششnnرط و تnnوسnnعه اقnnتصادی ،تnnوسnnعۀ سnnیاسnnی اسnnت تnnوسnnعه
اقتصادی منهای ـ شرکت فعاالنه ،آگاهانه مردم در سرنوشت خود شدنی نیست.
مشکل اصلی
مشکل کجا است.؟
به راستی مشکل کار در کجای این بحثها بوده است .اگر دمکراسی پرولتری آنگونه است که
نه تنها ریاکاری دمکراسی بورژوازی را ندارد .بلکه توده را مستقیم تر وارد حکومت و سیاست
میکند و درواقع آنتی تز و سنتر دمکراسی بورژوازی است .چرا کائوتسکی تن به آن نمی دهد.
مگر نه این است که »چون صد آید  ۹۰هم پیش ما است«.
لnنین کnائnوتnسکی را مnتهم بnه طnرفnداری از دمnکراسnی بnورژوایnی مnیکnند و مnیگnویnد شnوراهnا شnکل
عالی تر و دمکراتیک تر مجلس مؤسسان است .اما کائوتسکی نمیپذیرد.
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پnس مnشکل در بnیان عnینی دیnکتاتnوری پnرولnتاریnا و دمnکراسnی پnرولnتری اسnت .وقnتی بnه لnنین ایnراد
مnیگnیرنnد کnه شnما مجnلس مnؤسnسان را منحnل کnردیnد .اس آرهnا و مnنشویnکهnا را از شnورا رانnدیnد .و
در ق nnان nnون اس nnاس nnی ب nnورژوازی و خ nnردهب nnورژوازی را از ح nnق ان nnتخاب مح nnروم ک nnردی nnد ل nnنین م nnیگ nnوی nnد
دیکتاتوری پرولتاریا یعنی همین.
خnnب وقnnتی سnnؤال مnnیشnnود پnnس تnnکلیف دمnnکراسnnی در حnnکومnnت کnnارگnnری چیسnnت  ،لnnنین مnnیگnnویnnد
دم nnکراس nnی پ nnرول nnتری ع nnال nnی ت nnری nnن ش nnکل دم nnکراس nnی اس nnت .و ح nnکوم nnت ش nnوراه nnا دم nnکرات ت nnر از ه nnر
حکومت بورژوازی دمکراتیکی است واقعیت مسئله در چند چیز است:
-۱مnارکnسیسم بnه عnنوان ایnدئnولnوژی تnشکیل یnک حnکومnت در مnقایnسه بnا اشnکال دیnگر حnکومnتهnا و
ایدئولوژیها در آن روزگار یک مکتب جوانی بود .پس فاقد یک پیشینه طوالنی و تاریخی بود.
-۲از آنج nnا ک nnه ج nnز ح nnکوم nnت ک nnوت nnاه ک nnارگ nnران در ک nnمون پ nnاری nnس تج nnرب nnه دی nnگری از ح nnکوم nnت ب nnرای
مnارکسیسnت هnا نnبود ،شnکل حnکومnت و دیnکتاتnوری پnرولnتاریnا بnه اخnتصار در نnظرات مnارکnس مnطرح
شده بود.
-۳مnارکnسیسم نnه در یnک کnشور اروپnایnی ،مnدرن ،پیشnرفnته بnا یnک سnابnقه طnوالنnی دمnکراسnی ،بnه
قدرت رسید بلکه در یک کشور عقب مانده ،بدون سابقه دمکراسی به حکومت رسید.
-۴ن nnه م nnردم روس nnیه و ن nnه اح nnزاب روس nnیه و ن nnه ل nnنین ه nnیچ ک nnدام درک روش nnنی از دم nnکراس nnی چ nnه
بورژوایی و چه پرولتری نداشتند.
-۵مnnحاصnnره امnnپریnnالیسnnتها ،شnnورشهnnای ضnnدانnnقالبnnی ،ژنnnرالهnnای سnnفید ،مnnقاومnnت فnnئودال هnnا و
بnورژوازی و خnردهبnورژوازی داخnلی کnشور را بnه طnرف یnک جnنگ داخnلی بnرد .و در جnنگی کnه مnسئله
مnرگ و زنnدگnی جnریnانnات مnطرح اسnت .دمnکراسnی و حnفظ حnقوق اقnلیت بیشnتر بnه یnک شnوخnی شnبیه
است تا یک بحث جدی.
حکومت کارگری نه حکومت کارگران
لنین در ادامه بحث میگوید »:بگذار دون فطرتان منفوری که را ه ارتداد را در پیش گرفته اند.
به سبب آنکه حق انتخاب را از استثمارگران سلب کرده ایم به ما بتازند.
اگر استثمارگران از سوی شوراها از حق انتخاب محروم شده اند معنایش این است که
شوراها ارگان سازشکاری خرده بورژوازی ،سرمایه داری نیست«.
ح nnکوم nnت ک nnارگ nnری در ادب nnیات م nnارک nnس ب nnه چ nnه م nnعنا اس nnت .آی nnا ق nnرار اس nnت ت nnمام nnی رن nnج ه nnا و
فnnداکnnاری هnnا صnnرف آن بnnشود کnnه بnnورژوازی خnnلع یnnد بnnشود .و کnnارگnnران بnnه قnnدرت بnnرسnnند .یnnک طnnبقه
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ب nnرود و ط nnبقه دی nnگر ب nnیای nnد .ی nnک دی nnکتات nnوری ب nnرود و ی nnک دی nnکتات nnوری دی nnگر ب nnیای nnد .پ nnس ای nnن ک nnه دی nnگر
انقالب ندارد و نیازمند این همه تحلیل و تفسیر و ایدئولوژی نیست،مثل یک کودتا.
م nnارک nnس در پ nnی از ب nnین ب nnردن ه nnرگ nnون nnه به nnره ک nnشی اس nnت .و رس nnال nnت ای nnن ک nnار را از آن ط nnبقه ای
مnیدانnد کnه چnیزی جnز زنnجیرهnای خnود در ایnن نnبرد تnاریnخی بnرای از دسnت دادن نnدارد .مnیآیnد تnا
ب nnورژوازی را س nnرن nnگون ک nnند ،دول nnت ب nnورژوازی را دره nnم ب nnشکند ب nnورژوازی را ب nnه ع nnنوان ی nnک ط nnبقه
نیس nnت و ن nnاب nnود ک nnند و در پ nnی آن خ nnود را چ nnه ب nnه ع nnنوان دول nnت و چ nnه ب nnه ع nnنوان ی nnک ط nnبقه از م nnیان
ب nnردارد .ط nnبقه ک nnارگ nnر رس nnال nnت آن دارد ک nnه ج nnام nnعه ط nnبقات nnی را از درهه nnای س nnهمناک ع nnبور ده nnد و
برساند به جامعۀ سوسیالیستی و کمونیستی.
قرار نیست ،مشتی تکنوکرات و بوروکرات و بورژوای شسته رفته بروند و مشی عمله و اکره
بیایندمیز خودرا از میز بقیه جدا کنند و سفره غارت را پهن کنند و بخورند.
ل nnنین ن nnیز در پ nnی چ nnنین ب nnاوری نیس nnت .ام nnا وق nnتی ب nnورژوازی از ح nnق ان nnتخاب مح nnروم م nnیش nnود .و
بnعد خnردهبnورژوازی و احnزاب مnوجnود در جnامnعه و بnعد شnورا هnم حnکومnتی مnیشnود یnا بnه قnول لnنین
خ nnود ح nnکوم nnت م nnیش nnون nnد .ت nnضمین ای nnن ش nnدن و اس nnتقرار دم nnکراس nnی ت nnمام خ nnلقی و ی nnا داخ nnلی چ nnه
خواهد بود.
در یnک جnامnعۀ بnورژوایnی ،تnضمین دمnکراسnی بnورژوایnی ،نnهادهnای مnدنnی اسnت نnهادهnایnی کnه در
طnی زمnان بnورژوازی ایnجاد کnرده اسnت تnا حnافnظ دمnکراسnی خnود بnاشnد .امnا در یnک جnامnعۀ نnوپnای
انقالبی دمکراسی پرولتری را چه کسی تضمین میکند.
مnnمکن اسnnت بnnگویnnند شnnوراهnnا .کnnه عnnلی الnnقاعnnده و حnnداقnnل در تnnئوری بnnایnnد چnnنین بnnاشnnد .امnnا اگnnر
نnnبود چnnه .اگnnر نشnnد چnnه .چnnه نnnهاد دیnnگری ضnnامnnن ادامnnه رونnnد دمnnکراتnnیک قnnضایnnا بnnاشnnد .اپnnوزیnnسیون
که عمالً وجود ندارد .روزنامهها نیز که دولتی اند.
مشکل لنین در این است که نهادهای ضامن دمکراسی پرولتری را تعیین نمی کند.
معنای انترناسیونالیسم
ک nnائ nnوت nnسکی در م nnورد ج nnنگ م nnین nnویس nnد» :م nnنشوی nnکه nnا خ nnواس nnتار ص nnلح ه nnمگان nnی ب nnودن nnد .آنه nnا
خnواسnتار آن بnودنnد کnه هnمه مnحاربnین شnعار بnدون الnحاقطnلبی و غnرامnات را بnپذیnرنnد و بnر وفnق ایnن
نnظریnه تnا زمnانnیکnه ایnن هnدف حnاصnل نnیامnده اسnت ارتnش روس مnیبnایسnت در حnالnت آمnادگnی جnنگی
بnاشnند ولnی بnلشویnکهnا طnلب مnیکnردنnد کnه بnه هnر قnیمتی شnده صnلح فnوری مnنعقد گnردد آنهnا حnاضnر
بnودنnد در صnورت لnزوم صnلح جnداگnانnه ای مnنعقد کnرده و بnا تشnدیnد بnی نnظمی ارتnش کnه بnدون آن هnم
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بینظمی شدیدی بود میکوشیدند به زور آنرا به چنگ بیاورند«.
در ایnnنجnnا مnnسئله جnnنگ مnnطرح مnnیشnnود .جnnنگ جnnهانnnی اول کnnه روسnnیه در مnnقابnnل آملnnان بnnود ،امnnا
ببینیم پاسخ لنین چیست» :
-۱در دوران ک nn nرن nn nسگی ی nn nعنی در دوران ج nn nمهوری ب nn nورژوا ـ دم nn nکرات nn nیک ن nn nیز ج nn nنگ ک nn nماک nn nان
امپریالیستی بود زیرا اداره آن دست بورژوازی بود.
-۲ارتnnش کnnماکnnان یnnک ارتnnش بnnورژوایnnی بnnود و طnnبیعتا ً بnnه سnnوی سnnرکnnوب قهnnری پnnرولnnتاریnnا کnnشش
داشت.
-۳بدون بی نظمی در ارتش هیچ انقالبی به پیروزی نمیرسد.
-۴نخستین اصل هر انقالب پیروزمند درهم شکسنت ارتش سابق انحالل آن و تعویض آن با
ارتش نوین است.
-۵سوسیالیسم با اعمال قهر نسبت به عمل و افراد مخالف است.
-۶سوسیالسیم با اعمال قهر انقالبی مخالف نیست.
-۷اعمال قهر باید تحلیل شود ارتجاعی است یا انقالبی
-۸مسئله طبقاتی جنگ مسئله ای است اساسی که باید به آن پاسخ داد.
-۹خnnصلت جnnنگ و انnnقالبnnی یnnا ارتnnجاعnnی بnnودن آن ربnnطی بnnه ایnnن نnnدارد کnnه چnnه کnnسی حnnمله کnnرده
اس nnت و دش nnمن در ک nnشور کیس nnت ب nnلکه م nnنوط ب nnدان اس nnت ک nnه چ nnه ط nnبقهای ادارۀ ام nnور ج nnنگ را ب nnه
دست دارد و چه سیاست به وسیله این جنگ ادامه داده میشود.
-۱۰وظیفه پرولتاریا انقالبی آماده نمودن انقالب جهانی پرولتری است که راه نجات منحصر
به فرد یست از دهشتهای کشتار جهانی«.
جnنگ جnهانnی اول از ۱۹۱۷ـ ۱۹۱۴یnک جnنگ بnه تnمام مnعنا امnپریnالیسnتی بnود .جnنگ بnرای تnقسیم
بازارهای جهانی بین دول امپریالیستی.
از هnمان ابnتدا بnین بnلوک چnپ دو تحnلیل وجnود داشnت :عnدهای کnه بیشnتر کnمونیسnتهnای اروپnایnی
از جnمله کnائnوتnسکی بnودنnد ،ضnمن رد تnهاجnم بnه دیnگر کnشورهnا مnعتقد بnودنnد کnه اگnر بnه کnشور آنهnا
حمله شود باید از دولت حمایت کرد.
در مnnقابnnل عnnدهای چnnون لnnنین بnnودنnnد کnnه مnnاهnnیت جnnنگ را جnnدا از مnnهاجnnم بnnودن یnnا نnnبودن بnnررسnnی
مnیکnرد و بnر ایnن بnاور بnودنnد کnه بnایnد دیnد پشnت ایnن حnمله چnه سnیاسnتی نnهفته اسnت .چnنین نnگاهnی
اس nnت ک nnه روش nnن م nnیک nnرد ج nnنگ ارت nnجاع nnی اس nnت ی nnا ان nnقالب nnی .و اگ nnر ارت nnجاع nnی اس nnت ب nnه ج nnای دادن
ش nnعار دف nnاع از م nnیهن ک nnه ی nnک ش nnعار خ nnردهب nnورژوازی اس nnت ب nnای nnد ت nnبلیغ ان nnقالب ج nnهان nnی پ nnرول nnتری را
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کرد.
اگnر بnپذیnریnم کnه جnنگ ادامnه سnیاسnت اسnت بnه شnکل دیnگر .کnه بnه راسnتی چnنین اسnت .بnایnد دیnد
در پشnnت ایnnن جnnنگ جnnدا از آنکnnه مnnهاجnnم کیسnnت و یnnا مnnدافnnع کnnدام اسnnت .چnnه نnnیروهnnا و طnnبقات و
مnnنافnnعی خnnفتهانnnد .ایnnن جnnنگ و ادامnnه آن بnnه نnnفع کیسnnت .و کnnمونیسnnتهnnا بnnایnnد کnnجا بnnایسnnتند .پnnس
نخست باید تحلیل روشنی از جنگ داشت.
لnnنین بnnه درسnnتی مnnاهnnیت جnnنگ را ارزیnnابnnی مnnیکnnند ،تحnnلیل کnnائnnوتnnسکی نnnیز جnnز ایnnن نیسnnت .هnnیچ
چپی در آن روزگار جنگ را انقالبی نمی دانست.
امnا در فnاصnله فnوریnه تnا اکnتبر یnعنی از روی کnار آمnدن دولnت کnرنnسکی کnه یnک جnمهوری بnورژوا ـ
دمnnکراتnnیک بnnود تnnا انnnقالب اکnnتبر کnnه لnnنین بnnه قnnدرت رسnnید .مnnنشویnnکهnnا شnnعار صnnلح را مnnیدهnnند تnnا
ایnnنجnnا بnnا بnnلشویnnکهnnا هnnمصnnدایnnند .بnnلشویnnکهnnا نnnیز خnnواهnnان صnnلحانnnد .امnnا اخnnتالف بnnر سnnر فnnوری
بودن یا نبودن آن و با هر شرایطی که شدنی باشد اختالف دارند.
مnنشویnکهnا صnلح را بnدون دادن و یnا گnرفnنت غnرامnت و بnدون دادن یnا گnرفnنت خnاک کnشور خnود یnا
دیگری قبول دارند.
و تا رسیدن به آن مرحله معتقدند باید آمادهگی دفاعی خود را حفظ کند.
اما بلشویکها خواهان صلح فوری و جداگانه بودند با هر شرایطی.
اما به چه علت.
ببنیم کائوتسکی چه میگوید؛
»انقالب بلشویکی براساس این فرضیه بنیان گذاری شده بود که مبدأ انقالب
همگانی اروپا است .و ابتکار متهورانه روسیه پرولترهای سراسر اروپا را به قیام
برمیانگیزد با این فرضیه صلح جداگانه وبیک معنا و خسران ارضی علی السویه
بود .وحتی اینکه روسیه به دفاع از خود قادر است یا نه علیالسویه بود .انقالب
اروپا بهترین دفاع از انقالب شوروی بود و حق تعیین سرنوشت را به تمامی مناطق
روسیه میداد .همچنین انقالب اروپا باعث رفع موانع عقبماندگی اقتصادی در
روسیه میشد .تا کنون این فرضیه به تحقق نپیوسته است«..
لnnنین ضnnمن رد »مnnوعnnد مnnعین« کnnه آنرا کnnاری سnnفیهانnnه مnnیدانnnد بnnر یnnک مnnوعnnد کnnمابnnیش نnnزدیnnک
بnnاور دارد .و مnnینnnویسnnد» :نnnه تnnنها انnnقالب عnnمومnnی اروپnnا بnnلکه یnnک انnnقالب پnnرولnnتری جnnهانnnی نnnیز در
برابر انظار همه نضج میگیرد و فرضیه هر انقالبی مارکسیست آن است که:
-۱ضرورت انقالب نضجیابنده را به تودهها تبلیغ نماید.
55

-۲ناگزیری آنرا به ثبوت رساند.
-۳نفع آنرا برای مردم توضیح دهد.
-۴و تمامی تودهها را برای آن آماده کند.
آنچه در فاصله انقالب فوریه که یک انقالب بورژوا ـ دمکراتیک بود تا انقالب اکتبر که یک
انقالب کارگری بود اتفاق افتاد آن بود که شعار بلشویکها ختم فوری جنگ بُرد بیشتری در
میان سربازان و تودهها داشت .و همین توانست به بلشویکها کمک کند تا قدرت را به دست
گیرند.
ایnن اخnتالف در شnعارهnا بnین مnنشویnکهnا و بnلشویnکهnا ریnشه در مnرحnلۀ انnقالب داشnت .پnس بnا
سnوسnیالیسnتی بnودن مnرحnله انnقالب از دیnد بnلشویnکهnا ،درسnتتnریnن کnار تشnدیnد بnینnظمی در ارتnش
و صلح به هر قیمتی بود.
در قnرارداد بnرسnت لnیتوفnسک بnلشویnک هnا بnخش قnابnل تnوجnهی از سnرزمnین روسnیه را بnه طnرفهnای
دیگر جنگ واگذار کردند.
از نnظر لnنین آنnچه در مnرحnله نخسnت اهnمیت بnود نnه صnلح مnساوی آنگnونnه کnه مnنشویnکهnا مnدعnی
آن بnودنnد بnلکه کسnب قnدرت سnیاسnی و تnثبیت آن بnود .در فnرصnت مnناسnب مnیتnوانسnتند زمnین هnای
از دست رفته را بازپس بگیرند .که بعدها چنین هم شد.
تnnا ایnnن جnnا سnnیر وقnnایnnع بnnا تحnnلیلهnnای بnnلشویnnکهnnا مnnنطبق بnnود .امnnا بnnلشویnnکهnnا روی یnnک مnnسئله
دیگر حساب میکردند .همان طور که کائوتسکی میگوید :انقالب در اروپا.
انnقالب در اروپnا نخسnت آنnکه بnلشویnک هnا از زیnر ضnرب بnیرون مnیآورد .سnرزمnینهnای از دسnت
رف nnته را ب nnه آنه nnا ب nnازم nnی گ nnردان nnد و ک nnمک م nnیک nnرد ت nnا ب nnرای اس nnتقرار س nnوس nnیال nnیسم آنه nnا ب nnتوان nnند ب nnر
عقبماندگیهای فنی ـ اقتصادی خود فائق بیایند.
آنهnا اگnرنnه بnرای روز و مnاه مnعینی بnلکه بnرای زمnانnی نnه چnندان دور حnساب بnاز کnرده بnودنnد .بnه
همین خاطر کائوتسکی میگوید بلشویکها روی هست و نیست خود قمار کردهاند.

انقالب جهانی
ایnnن تnnصور نnnه در مnnیان کnnمونیسnnت هnnای روسnnیه کnnه در بnnین تnnمامnnی کnnمونیسnnتهnnای دیnnگر کnnشورهnnای
ب nnعد از ان nnقالب اک nnتبر ب nnهوج nnود آم nnد ک nnه ع nnصر ان nnقالبه nnای س nnوس nnیالیس nnتی ف nnرا رس nnیده اس nnت .و ب nnه
زودی جهان با یک سری انقالبهای پی در پی در اروپا و آسیا مواجه خواهد شد.
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لnnنین نnnیز در ادامnnه بnnه هnnمین بnnحث بnnه نnnضج یnnافnnنت انnnقالب پnnرولnnتری در اروپnnا اشnnاره دارد .امnnا از
سnال  ۱۹۲۰بnه بnعد ایnن خnوشبnینی رفnته رفnته بnه بnدبnینی منجnر شnد .و تnروتnسکی اولnین مnقامnی بnود
در وزارت ام nnور خ nnارج nnه روس nnیه ک nnه ط nnی ن nnام nnهای ب nnه ل nnنین از ن nnبود م nnوق nnعیت ان nnقالب nnی در اروپ nnا س nnخن
گnفت و تnوصnیه کnرد بهnتر اسnت بnرای انnقالب در شnرق تnعجیل بnه خnرج داده نnشود و سnیاسnت انnقالب
جهانی به سیاست همزیستی و کار روی احزاب کمونیست منجر شود.
یک قربانی
شکسnت انnقالب جnنگل درایnران در ُبnعد سnیاسnت خnارجnی نnه در تnمامnی ابnعاد ،مnعلول هnمین سnیاسnت
مماشات با دولتهای بورژوایی بود.
پ nnس ح nnمای nnت از ان nnقالب ج nnنگل ت nnبدی nnل ش nnد ب nnه ح nnمای nnت از رض nnاخ nnان ک nnه ت nnصور م nnیش nnد ن nnمای nnنده
ن nnاس nnیون nnال nnیسم ای nnران nnی ب nnاش nnد .و ان nnقالب س nnر ب nnری nnده ش nnد) .ک nnوچ nnک خ nnان و ح nnیدرخ nnان ه nnر دو کش nnته
شدند(.
سوسیالیسم در یک کشور
بnه هnرروی ابnتدا بnر انnقالب زودرس اروپnا خnوشnبینیهnای بnسیاری بnود .کnائnوتnسکی درسnت مnیگnویnد.
ایnnن نnnظر پُnnربnnیراهnnم نnnبود .اروپnnای بnnعد از جnnنگ دچnnار بحnnران هnnای بnnسیاری بnnود .امnnا ایnnن بحnnران هnnا
منجnnر بnnه مnnوقnnعیت انnnقالبnnی و انnnقالب نشnnد از  ۱۹۲۰بnnه بnnعد رفnnته رفnnته مnnسئله اسnnتقرار سnnوسnnیالnnیسم
در یnnک کnnشور مnnطرح شnnد .تnnا جnnایnnی کnnه بnnعد از مnnرگ لnnنین و روی کnnار آمnnدن اسnnتالnnین ،ایnnن مnnسئله
منجnر بnه یnک مnرزبnندی بnزرگnی شnد .کnه در یnک سnوی آن اسnتالnین و در سnوی دیnگر تnروتnسکی بnود.
اسnnتالnnین از طnnرفnnداران نnnظریnnه اسnnتقرار سnnوسnnیالnnیسم در یnnک کnnشور بnnود و تnnروتnnسکی بnnر ایnnن نnnظریnnه
مصر بود که بدون یک انقالب پیگیر استقرار سوسیالیسم در یک کشور ممکن نیست.
نقش پرولتاریا در انقالب بورژوا دمکراتیک
یnnکی از گnnره گnnاه هnnای اخnnتالف لnnنین و کnnائnnوتnnسکی روی مnnرحnnله انnnقالب و وضnnعیت پnnرولnnتاریnnا اسnnت.
انقالب یا در مرحله بورژوا ـ دمکراتیک است یا در مرحله سوسیالیستی .فرق این دو چیست؟
در انnقالب بnورژوا ـ دمnکراتnیک پnرولnتاریnا بnه هnمراه دهnقانnان و بnورژوازی بnرعnلیه فnئودالnیسم دسnت بnه
ان nnقالب م nnیزن nnد .ره nnبری از آن ب nnورژوازی اس nnت ک nnه م nnترق nnی و ب nnال nnنده اس nnت و اه nnداف ان nnقالب ه nnم،
اهnnدافnnی اسnnت کnnه یnnک انnnقالب بnnورژوازی رسnnالnnت آنرا دارد از مnnحو فnnئودالnnیسم گnnرفnnته تnnا گسnnترش
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صnn n nنعت و آزادیهnn n nای دمnn n nکراتnn n nیک و دادن حnn n nقوق اجnn n nتماعnn n nی بnn n nه شهnn n nرونnn n nدان .امnn n nا در مnn n nرحnn n nله
سnوسnیالسnتی ـ دیnگر بnورژوازی انnقالبnی نیسnت .رسnالnتی نnدارد رهnبری و رسnالnت از آن طnبقه کnارگnر
اسnت و متحnدیnن او دهnقانnان و تnا حnدودی خnردهبnورژوازی اسnت در ایnن مnرحnله طnرف دعnوا در واقnع
بnورژوازی اسnت کnه سnد راه تnکامnل نnیروهnای تnولnیدی و مnناسnبات تnولnیدی اسnت امnا بnبینیم ابnتدا لnنین
در مورد انقالب بورژوا دمکراتیک چه میگوید» :
-۱حفظ سلطنت و زمینداری اربابی و اصالحات اجتماعی یک تئوری لیبرال بورژوایی است.
-۲پnرولnتاریnا بnایnد انnقالب بnورژوا ـ دمnکراتnیک را بnه سnرانnجام بnرسnانnد .بnایnد دهnقانnان را بnه خnود مnلحق
سnازد ،بnورژوازی لnیبرال را بnیطnرف کnند و سnلطنت و مnقامnات قnرون وسnطایnی و زمnیندار اربnابnی را
از بیخ و بن براندازد.
)بnه بnیان دیnگر رسnالnت بnه پnایnان رسnانnدن انnقالب بnورژوا ـ دمnکراتnیک نnه از آن بnورژوازی کnه از آن
طبقه کارگر است(.
-۳در مرحله انقالب سوسیالیستی :پرولتاریا در اتحاد با دهقانان و محلق کردن نیمه
پرولتاریا به خود )تمامی استثمارشوندگان و زحمتکشان( و بیطرف کردن دهقانان میانه حال
بورژازی را سرنگون می کند« .
سه مسئله و پاسخ
کائوتسکی در رسالهاش سه مسئله رامطرح میکند» :
-۱در کnشوری کnه اکnثریnت آن )پnنج شnشم( دهnقانnان تnشکیل مnیدهnند ،دیnکتاتnوری پnرولnتاریnا درواقnع
دیکتاتوری دهقانان است.
-۲در آغnاز جnمهوری شnوروی شnوراهnای دهnقانnان مnتعلق بnه دهnقانnان بnهطnور اعnم بnودنnد .امnا امnروز
ش nnوراه nnا س nnازم nnان پ nnرول nnتره nnا و ده nnقان nnان ت nnهیدس nnت ش nnده و ده nnقان nnان م nnرف nnه ح nnق ان nnتخاب وورود ب nnه
شوراها را از دست دادهاند.
-۳جnnمهوری در مnnناسnnبات بnnین دهnnقانnnان غnnنی و تnnهیدسnnت دخnnالnnت مnnیکnnند نnnه از طnnریnnق تnnقسیمبnnندی
مجnnدد زمnnین بnnلکه بnnا اعnnزام دسnnتههnnای مسnnلح بnnرای گnnرفnnنت مnnازاد غnnله از آنnnان بnnه ایnnن طnnریnnق جnnنگ
داخلی را دارد درست میکند«.
پاسخ لنین
اما ببینیم پاسخ لنین چیست» :
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-۱انقالب تا زمانیکه در اتحاد با تمامی دهقانان است یک انقالب بورژوا ـ دمکراتیک است.
-۲در ماه آوریل  ۱۹۱۷قبل از پیروزی انقالب لنین اعالم کرد:
ـ به علت رشد سرمایهداری
ـ خرابی کشور
ـ انقالب به مرحله سوسیالیستی باید گام بگذارد.
-۳وقتی به اتفاق تمامی دهقانان علیه سلطنت ،علیه مالکین و علیه نظامات فردی و مالی وارد
عمل میشویم مرحله انقالب بورژوا دمکراتیک است.
-۴وقnnتی بnnه اتnnفاق دهnnقانnnان تnnهیدسnnت ،نnnیمهپnnرولnnترهnnا و هnnمه اسnnتثمارشnnونnnدگnnان وارد عnnمل بnnر عnnلیه
سnnرمnnایnnه داران ،ثnnروتnnمندان روسnnتا ،کnnوالکهnnا ،مnnحتکریnnن مnnیشnnویnnم انnnقالب وارد فnnاز سnnوسnnیالیسnnتی
شده است.
-۵مnا انnقالب بnورژوایnی را بnه پnایnان خnود رسnانnدیnم ...ایnن پnروسnه در تnابسnتان و پnایnیز سnال ۱۹۱۸
ت nnکام nnل پ nnذی nnرف nnت .ش nnورش ض nnدان nnقالب nnی چکس nnلواکه nnا ک nnوالکه nnا را ب nnیدار ک nnرد .ده nnقان nnان ت nnهیدس nnت و
بخشی از اس آرها طرف ما را گرفتند.
-۶ان nnحصار غ nnله و ف nnرس nnتادن دس nnته ه nnای مس nnلح ب nnرای ج nnلوگ nnیری از اح nnتکار ق nnبالً ن nnیز ت nnوس nnط
دولتهای بورژوایی شده بود .و ربطی به دیکتاتوری پرولتاریا ندارد.
-۷جدا شدن اس آرها از بلشویکها و بخشی از دهقانان ،همزمان با گسترش بیشتر
هواداران بلشویسم در میان دهها میلیون تهیدست بود.
-۸رسالت پایان رساندن انقالب بورژوا ـ دمکراتیک از آن طبقه کارگر است.
-۹دولت شوروی دومین دولت سوسیالیستی بعد از دولت کمون است.
-۱۰پرولتاریا با انجام یک سری گذشت نسبت به دهقانان میانهحال و طی یک سلسله گذار
ها و طی مراحلی انقالب را وارد فاز سوسیالیستی کرد.
-۱۱بnnدون دیnnکتاتnnوری پnnرولnnتاریnnا امnnکان پnnیروزی بnnر مnnالکnnین کnnه در اتnnحاد بnnا سnnرمnnایnnهداری بnnودنnnد،
نبود.
-۱۲در تnnابسnnتان و پnnایnnیز ۱۹۱۸لحnnظه تnnحول فnnرا رسnnیدن مnnوج شnnورشهnnای کnnوالکnnی جnnای خnnود را
به اعتالی تهیدستان و رشد کمیتههای تهیدستان داد.
-۱۳پnnرولnnتاریnnا تnnوانسnnت پnnس از انnnجام انnnقالب بnnورژوا دمnnکراتnnیک ده را مnnنشعب کnnند .پnnرولnnترهnnا ـ
نیمه پرولترها را به خود محلق سازد و برعلیه کوالکها و بورژازی روستا متحد کند.
-۱۴انقالب اکتبر مالکیت خصوصی بر زمین را لغو کرد.
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-۱۵اج nnتماع nnی ک nnردن زم nnین ش nnعار ب nnلشوی nnکه nnا ن nnبود ب nnلکه خ nnواس nnته ده nnقان nnان ب nnود ک nnه ب nnلشوی nnکه nnا
ضnnمن فnnعالnnیت بnnا آن ،اجnnرای آنرا بnnر عهnnده گnnرفnnتند چnnون جnnزء وظnnایnnف انnnقالب بnnورژوا ـ دمnnکراتnnیک
بود .این شعار یک شعار خرده بورژوازی بود.
-۱۶ب nnلشوی nnکها ض nnمن ح nnمای nnت از ای nnن ش nnعار اع nnالم ک nnردن nnد ای nnن ک nnاف nnی نیس nnت ه nnدف ب nnای nnد زراع nnت
اجتماعی زمین باشد.
-۱۷بلشویک ها کمونها و شرکت های زراعتی را در مقام اول قرار دادند.
-۱۸اج nnاره دادن زم nnین ب nnه ده nnقان nnان ت nnهیدس nnت ی nnک رف nnرم خ nnرده ب nnورژوای nnی اس nnت و ب nnرخ nnالف ن nnظر
کائوتسکی هیچ چیز سوسیالیستی در آن نیست.
-۱۹شnnعار بnnه تnnملک درآمnnدن امnnالک بnnزرگ تnnوسnnط دولnnت آنگnnونnnه کnnه کnnائnnوتnnسکی مnnیگnnویnnد شnnعار
بورژوازی لیبرال نیست .اما بورژوازی رادیکال خواهان ملی کردن تمامی زمینها است.
-۲۰بnnرخnnالف کnnائnnوتnnسکی کnnه مnnیگnnویnnد »در هnnیج جnnا و هnnیچ زمnnانnnی دهnnقانnnان خnnردهپnnا بnnراسnnاس
مnعتقدات تnئوریnک بnه تnولnید دسnته جnمعی نnپرداخnته انnد «.بnایnد گnفت کnه وقnتی دولnت پnرولnتری قnدرت را
در دست دارد قضیه فرق میکند.
-۲۱کارخانهها و اداره آنها به جمهوری واگذار میگردد و نه به کارگران و کارخانه ،آنگونه
که کائوتسکی مدعی است.
-۲۲در۹و  ۱۰نوامبر  ۱۹۱۸انقالب در آملان در حال جریان است و در قسمت شمال حکومت
به دست کارگران و شورای سربازان و کارگران افتاده است.
-۲۲کائوتسکی و واندرولد بروی این حقیقت که که دیکتاتوری بورژوازی با دیکتاتوری یک
طبقه یعنی پرولتاریا تعویض گردد و به دنبال» مراحل انتقالی« ،انقالب »مراحل انتقالی «زوال
تدریجی دولت پرولتری میآید پرده تاریکی میکشند.
یک اختالف
وان nnد رول nnد در ک nnتاب »س nnوس nnیال nnیسم ب nnر ع nnلیه دول nnت« پ nnاری nnس  ،۱۹۱۸ب nnه چ nnند ن nnکته اس nnاس nnی اش nnاره
میکند:
-۱م nnادام nnی ک nnه پ nnرول nnتاری nnا ب nnرای اس nnتفاده از ق nnدرت nnی ک nnه ب nnه ح nnکم اوض nnاع و اح nnوال م nnمکن اس nnت ب nnه
دسnnت بnnیاورد بحnnد کnnافnnی خnnودرا حnnاضnnر نnnکرده بnnاشnnد .خnnاتnnمه دادن بnnه نnnظام سnnرمnnایnnهداری مnnحال
است.
-۲اجتماعی کردن وسایل تولید و مبادله بدون دو شرط زیر ممکن نیست:
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الف( تبدیل دولت سلطه به دولت خلق کار از راه به کف آوردن قدرت سیاسی توسط پرولتاریا.
ب( جدا کردن دولت ،ارگان اتوریته از دولت ارگان ادارهکننده افراد
ل nnنین در ن nnقد ن nnظر وان nnد رول nnد ک nnه او را ه nnمنظر ب nnا ک nnائ nnوت nnسکی م nnیدان nnد ب nnه چ nnند م nnسئله اش nnاره
میکند:
-۱دولnnت خnnلقی کnnار کnnه سnnوسnnیال دمnnکراتهnnای آملnnان در دهnnه  ۷۰بnnه کnnار مnnیبnnردنnnد و انnnگلس آنرا
رد کرد عباراتی ست که مفاهیم غیرطبقاتی را جایگزین مفاهیم طبقاتی میکند.
-۲دولت خلقی کار و کسب قدرت سیاسی توسط پرولتاریا در یک ردیف نیستند.
-۳ایnن کnار درواقnع شnانnه خnالnی کnردن از وظnیفه عnاجnل طnبقه کnارگnر مnیدانnد .وظnیفه عnاجnل طnبقه
کارگر سرنگون کردن بورژوازی است.
انقالب بورژوا ـ دمکراتیک یعنی چه
ب nnخشی از اخ nnتالف ب nnین ل nnنین و ک nnائ nnوت nnسکی )ک nnه ب nnخش م nnهمی اس nnت( ،اخ nnتالف ب nnر س nnر درک از
مرحله انقالب است.
کnnائnnوتnnسکی بnnر ایnnن بnnاور اسnnت کnnه جnnامnnعۀ دهnnقانnnی روسnnیه بnnا صnnنعتی نnnه چnnندان رشnnد یnnافnnته و
طnبقه کnارگnری ضnعیف پnیش از پnا گnذاشnنت و خnیز بnرداشnنت بnرای سnوسnیالnیسم بnایnد انnقالب بnورژوا
دمnnکراتnnیک را بnnه اتnnمام بnnرسnnانnnد .بnnه هnnمین خnnاطnnر مجnnلس مnnؤسnnسان مnnیتnnوانnnد نnnقطه اشnnتراک خnnوبnnی
بnرای تnمام نnیروهnا بnاشnد .نnیروهnایnی کnه خnواهnان بnه پnایnان رسnانnدن تnمامnی خnواسnتههnای یnک انnقالب
بورژوا دمکراتیکاند.
بnرای آنکnه بnبینیم زادگnاه ایnن انnقالب کnجا اسnت .نnیروهnای آن کnدام اسnت و رهnبری بnا کیسnت،
بnایnد بnه فnرمnاسnیون فnئودالnیسم بnاز گnردیnم .فnئودالnیسم کnه خnود در نnفی بnرده داری بnه وجnود آمnد بnعد
از دوران شnکوفnایnی و رشnد بnه دوران اضnمحالل رسnید .امnا آنnتی تnز او سnوداگnران بnودنnد کnه درون
شهnnرهnnا بnnا گسnnترش تnnجارت و صnnنعت رفnnته رفnnته بnnه پسnnتهnnای سnnیاسnnی و کnnلیدی دسnnت یnnافnnتند و بnnه
م nnرح nnلهای رس nnیدن nnد ک nnه ب nnرای رش nnد و گس nnترش بیش nnتر در م nnوض nnع آش nnتی ن nnاپ nnذی nnر ب nnا ف nnئودال nnیسم ق nnرار
گnرفnتند کnه نnیروی کnار آنهnا را در روسnتا زنnدانnی کnرده بnود و ادامnه کnار آنهnا نnه بnه نnفع آنهnا بnود و
نnnه بnnه نnnفع بnnورژوازی .پnnس بnnایnnد ایnnن سnnد از جnnلو راه بnnورژوازی چnnه در سnnیاسnnت بnnه شnnکل حnnکومnnت
هnای اسnتبدادی و چnه در دولnت بnرداشnته مnیشnد تnا بnورژوازی مnناسnبات خnود را در دولnت گسnترش
ب nn nده nn nد .ن nn nیروی ک nn nار و ب nn nازار م nn nصرف ک nn nااله nn nای خ nn nود را در آنج nn nا پ nn nیدا ک nn nند ب nn nورژوازی ب nn nا ن nn nفی
فnئودالnیسم ،هnم رعnیت هnا را آزاد مnیکnرد و هnم در شهnر بnا گسnترش صnنعت و تnجارت شnکل مnدرنnی
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به جامعه و سیاست میداد.
در سnn nر سnn nلسله شnn nعارهnn nای بnn nورژوازی آزادی ،بnn nرابnn nری و عnn nدالnn nت بnn nود .آزادی بnn nه مnn nعنای نnn nفی
اسnnتبداد فnnئودالnnی و بnnرابnnری ،بnnرابnnری هnnمه در بnnرابnnر قnnانnnون و عnnدالnnت ،امnnکان رشnnد و فnnعالnnیت بnnرای
هnnمگان بnnود .پnnس بnnرای تnnحقق چnnنین خnnواسnnته هnnایnnی سnnلطنت هnnای مnnطلقه جnnای خnnود را بnnه سnnلطنت
هnnای مشnnروطnnه و جnnمهوری دادنnnد مجnnلس و پnnارملnnان بnnرآیnnند شnnرکnnت مnnردم در سnnیاسnnت شnnد .و مnnردم
تnnوانسnnتند بnnا ایnnجاد احnnزاب و روزنnnامnnههnnا ،و سnnندیnnکاهnnای مسnnتقل ،نnnهادهnnای مnnدنnnی را بnnرای حnnفظ
حقوق خود به وجود آورند.
نnیروهnای شnرکnتکnننده در ایnن انnقالب عnبارت بnودنnد از بnورژوازی کnه درواقnع رهnبری انnقالب را بnه
عهده داشت ،دهقانان ،کارگران و کسبه و خردهبورژوازی.
مسئله رهبری
در انقالب های نخستین بورژوازی در فرانسه و انگلستان و دیگر کشورهای اروپایی رهبری
بالمنازع انقالب با بورژوازی بود که هم رادیکال بود و هم مترقی .اما بعدها با شکل گیری و
قدرتمند شدن احزاب کارگری از سوی بخشی از احزاب چپ این مسئله مطرح شد که
بورژوازی دیگر رسالت تاریخی خود را برای به انجام رساندن انقالب بورژوا ـ دمکراتیک از
دست داده است .دقت شود این به معنای انقالبی نبودن آن و در صف انقالب نبودن آن نبود
بلکه در پروسه انجام خواسته های این مرحله از انقالب ،بورژوازی توان به پایان رساندن آن را
نداشت و این رسالت از آن طبقه کارگر است .به همین خاطر برای آنکه تفکیک شود بین این دو
نوع انقالب ،آنرا انقالب بورژوا ـ دمکراتیک طراز نوین نامیدند.
یک بدآموزی مهلک
ای nnن درک از ان nnقالب ب nnورژوا دم nnکرات nnیک و آنط nnور ک nnه ب nnعده nnا اس nnتال nnین اع nnالم ک nnرد ب nnورژوازی پ nnرچ nnم
انnقالب را بnر زمnین گnذاشnته اسnت .بnاعnث شnد کnه نnقش انnقالبnی و مnترقnی بnورژوازی بnه خnصوص در
کnnشورهnnای آسnnیایnnی بnnه جnnد گnnرفnnته نnnشود و کnnمونیسnnتهnnا نnnتوانnnند رابnnطه درسnnتی بnnا بnnورژوازی مnnلی
بnnرقnnرار کnnنند .اتnnفاقnnی کnnه در ایnnران در زمnnان حnnکومnnت مnnلی دکnnتر مnnصدق افnnتاد و حnnزب تnnوده تnnا آخnnر
نتوانست به درک درستی از دکتر مصدق برسد.
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اصل ماجرا
در اخnnتالف بnnین کnnائnnوتnnسکی و دیnnگران مnnثل وانnnدرولnnد در کnnتاب »سnnوسnnیالnnیسم بnnر عnnلیه دولnnت« چnnند
مسئله کلیدی وجود دارد:
-۱انقالب در روسیه در مرحله بورژوا ـ دمکراتیک است.
-۲گذار ناگهانی به مزارع اشتراکی غلط است.
-۳انتقال از سرمایه داری به سوسیالیسم بدون آمادگی قبلی پرولتاریا شدنی نیست.
-۴اجتماعی کردن وسایل تولید و توزیع بدون دولت خلق کار در دست طبقه کارگر شدنی نیست.
لnنین مnرحnله انnقالب را رد نnمیکnند ولnی بnر ایnن بnاور اسnت کnه جnنگ و تnبعات آن بnاعnث شnده اسnت
ک nnه ش nnعاره nnا و خ nnواس nnته ه nnای م nnردم از ی nnک ان nnقالب ب nnورژوا ـ دم nnکرات nnیک ف nnرات nnر ب nnرود .و روس nnیه در
فnاصnله انnقالب فnوریnه  ۱۹۱۷تnا دسnامnبر  ۱۹۱۸ایnن مnرحnله انnقالب را بnه پnایnان رسnانnده اسnت و مnوفnق
شnnده اسnnت بnnه مnnرحnnله سnnوسnnیالیسnnتی خnnود را بnnرسnnانnnد .پnnس بnnحث جnnهیدن یnnا دور زدن ایnnن مnnرحnnله از
انقالب نیست بلکه روسیه با موفقیت این مرحله را پشت سر گذاشته است.
اگ nnر ل nnنین م nnسئله را ب nnه ای nnن ش nnکل م nnطرح م nnیک nnرد ک nnه ب nnا ت nnوج nnه ب nnه ش nnرای nnط خ nnاص روس nnیه ان nnقالب
ب nnورژوا ـ دم nnکرات nnیک روس nnیه از ن nnوع ط nnراز ن nnوی nnن اس nnت .ی nnعنی ره nnبری مس nnتقیم ان nnقالب دس nnت ط nnبقه
کnnارگnnر اسnnت و ایnnن طnnبقه کnnارگnnر اسnnت کnnه رسnnالnnت انnnجام و بnnه پnnایnnان رسnnانnnدن انnnقالب را دارد .و بnnه
راسnتی در حnد شnعارهnا و آرمnان هnای ایnن مnرحnله از انnقالب مnیمnانnد .نnه اخnتالفnی بnا کnائnوتnسکی در
میان بود و نه روسیه به آن سبک و سیاق عمل میکرد.
بnلشویnکهnا بnا مnنشویnک هnا و اس آرهnا بnه مجnلس مnؤسnسان مnیرفnتند و بnا اصnالحnات سnیاسnی
اقnتصادی اجnتماعnی ـ جnامnعۀ عnقب مnانnده ویnران شnده و دهnقانnی روسnیه را گnام بnه گnام بnه یnک کnشور
ص nnنعتی و دم nnکرات nnیک ت nnبدی nnل م nnیک nnردن nnد .و در ده nnهه nnای ب nnعد اع nnالم م nnیک nnردن nnد ک nnه ان nnقالب ب nnورژوا
دم nnکرات nnیک ب nnه پ nnای nnان ش nnعاره nnا و آرم nnان ه nnای خ nnود رس nnیده اس nnت و ف nnرا روی nnیده اس nnت ب nnه ان nnقالب
سوسیالیستی.
ایnن مnرحnله بnا تnوجnه بnه چnهار سnال جnنگ و عnقب مnانnدگnی اقnتصادی و اجnتماعnی روسnیه ،حnداقnل
 ۲۰سnال زمnان مnیطnلبید .زمnانnی حnدود یnک سnالnی کnه لnنین بnر آن تnأکnید دارد بیشnتر بnه نnظر مnیرسnد
واقعی نباشد.
و امnnا در مnnورد مnnسئله ارضnnی لnnنین مnnیگnnویnnد :شnnعار اسnnتفاده هnnمه از زمnnین ،شnnعار بnnلشویnnک هnnا
ن nnبود .ی nnک ش nnعار خ nnرده ب nnورژوای nnی ب nnود .ام nnا ح nnزب در پ nnی اج nnرای آن ک nnوش nnید چ nnرا ک nnه ج nnزء اه nnداف
انnقالب بnورژوا ـ دمnکراتnیک بnود .در درسnتی ایnن مnوضnع هnیچ شnکی نnمیتوان داشnت کnمونیسnت هnا نnه
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مnیخnواهnند و نnه مnیتnوانnند مnراحnل ضnروری را نnادیnده بnگیرنnد امnا مnیتnوانnند بnا هnدایnت خnود تnا جnایnی
ک nnه م nnمکن اس nnت ای nnن م nnراح nnل را ک nnوت nnاه ک nnنند .ام nnا چ nnه م nnیزان ،؟ده nnقان روس ه nnنوز ی nnک ب nnار زم nnین را
کشnت و بnرداشnت نnکرده اسnت کnه حnکومnت اعnالم مnیکnند پnیش بnهسnوی مnزارع اشnتراکnی .نnگاه کnنیم
بnه مnقاومnت تnا پnای جnان دهnقانnان مnیانnه حnال و کnوالکهnا و از بnین بnردن دامهnا و وسnایnل کnشاورزی
بnه حnدی کnه روسnیه در مnعرض قحnطی قnرار گnرفnت و اسnتالnین مnجبور شnد دسnت بnه نسnل کnشیهnای
وسیع بزنند.
ایnن حnرف درسnتی اسnت کnه لnنین مnیزنnد کnه دهnقانnان فnقیر و مnیانnههnا تnحت اتnوریnته طnبقه کnارگnر
م nnیت nnوان nnند ب nnه ک nnمونه nnای اش nnتراک nnی وارد ش nnون nnد .ام nnا چ nnگون nnه؟ ن nnه ب nnا زن nnدان و اع nnدام .ب nnلکه ب nnا ک nnار
ت nnوض nnیحی ،ط nnوالن nnی م nnدت ،ب nnادی nnدن م nnزارع ن nnمون nnه و درک ع nnینی از درس nnت ب nnودن آن گ nnون nnه کش nnت .ب nnا
دی nnدن چ nnند ب nnراب nnر ب nnودن ح nnاص nnل ک nnار ه nnمسای nnه در م nnزارع اش nnتراک nnی .ن nnه ب nnا ت nnبلیغ و ج nnنگ روان nnی و
ف nnرس nnتادن ت nnفنگچی .ح nnاص nnل آن ک nnار چ nnه ب nnود .آی nnا ب nnه راس nnتی ک nnشاورزی روس nnیه وارد ف nnاز ت nnول nnید
اجتماعی شد .حاصل کار چه بود؟
م nnقای nnسه ک nnنیم ب nnا ام nnری nnکا ب nnرت nnری س nnوس nnیال nnیسم ب nnر ب nnورژوازی ک nnه ب nnه ح nnرف نیس nnت .ب nnا ادع nnا و
شnیریnنی شnیریnنی کnه دهnان گnرسnنگان شnیریnن نnمی شnود .وقnتی امnریnکا بnا یnک در صnد نnیروی کnار
درکnnشاورزی گnnندم نnnصف دنnnیا را مnnیدهnnد .و شnnوروی در مnnعرض گnnرسnnنگی اسnnت کnnه نnnمیتnnوان بnnه
دهقان تبلیغ کرد مزارع سوسیالستی بهتر است از مزارع بورژوازی.
و اما مسئله آمادگی پرولتاریا و دولت خلقی کار برای گذار به سوسیالیسم.
بnحث لnنین بnحث درسnتی اسnت کnه وظnیفه عnاجnل پnرولnتاریnا سnرنnگونnی بnورژوازی اسnت .ونnمی تnوانnد
م nnعطل ه nnیچ ام nnری ش nnود .و ای nnن م nnناف nnات nnی ب nnا م nnسئله آم nnادگ nnی پ nnرول nnتاری nnا ب nnرای اداره ک nnردن ح nnکوم nnت
ندارد.
میماند مشکل دولت.
ل nnنین ب nnر ای nnن ب nnاور اس nnت ک nnه ب nnرای دره nnم شکس nnنت م nnقاوم nnت ب nnورژوازی و خ nnرده ب nnورژوازی ی nnگان nnه
شnکل دولnت دیnکتاتnوری پnرولnتاریnا اسnت و ایnن دیnکتاتnوری بnه مnعنای دمnکراسnی بnرای زحnمتکشان و
دیکتاتوری برای استثمارکنندگان.
امnا کnائnوتnسکی از کnالم مnارکnس و انnگلس دیnکتاتnوری پnرولnتاریnا را نnه بnه شnکل دولnت کnه بnه عnنوان
مnnرحnnلهای عnnبوری بnnرای انnnتقال مnnیپnnذیnnرد .و پnnیششnnرط تnnحقق سnnوسnnیالnnیسم را دمnnکراسnnی مnnیدانnnد،
واندرولد نیز دولت خلقی کار را پیششرط تحقق سوسیالیسم میداند.
به نظر میرسد قضیه در اینجا دو وجه داشته باشد .وجه تئوریک و وجه عملی.
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وجه تئوریک
در وجnه تnئوریnک حnرف لnنین غnلط نیسnت .هnمچنان کnه حnرف کnائnوتnسکی و انnدررولnد هnرچnند لnنین نnظر
آن دو را رد میکند.
ل nnنین م nnیگ nnوی nnد :وظ nnیفه ع nnاج nnل پ nnرول nnتاری nnا س nnرن nnگون nnی ب nnورژوازی اس nnت ،ای nnن درس nnت اس nnت .و ب nnعد
مnnیگnnویnnد بnnرای از بnnین بnnردن مnnقاومnnتهnnای تnnا پnnای جnnان بnnورژوازی ،پnnرولnnتاریnnا راه دیnnگری جnnز اعnnمال
قه nnر ن nnدارد .پ nnس م nnجبور اس nnت ک nnه اس nnتثمارک nnنندگ nnان را از دم nnکراس nnی مح nnروم ک nnند ت nnا م nnوف nnق ش nnود
سnnوسnnیالnnیسم را مسnnتقر کnnند .ایnnن نnnیز درسnnت اسnnت .جnnنگ طnnبقات را بnnا سnnالم و صnnلوات نnnمیتnnوان
حnل کnرد .ایnنجnا مnیمnانnد یnک امnا .امnا چnگونnه مnیتnوان تnضمین کnرد کnه در یnک جnامnعۀ جnنگزده ،بnا
اق nnتصادی ع nnمدتn nا ً ده nnقان nnی ،ص nnنعتی ض nnعیف ،ط nnبقه ک nnارگ nnری الغ nnر و م nnقاوم nnتی ج nnهان nnی ب nnرع nnلیه
انnقالب ،بnاالتnر از هnمه ایnنها فnرهnنگی دیnکتاتnورپnذیnر ،ایnن دیnکتاتnوری چnون هnیوالیnی قnد نکشnد) ،کnه
کشید( و دمکراسی استثمارشوندگان را بفرستد بغل دست استثمارکنندگان) .که کرد(
وجه عملی
ایnنجا اسnت کnه وجnه عnملی ایnن نnظریnات مnطرح مnیشnود .کnه اسnتقرار سnوسnیالnیسم ،کnه اگnر بnپذیnریnم
ک nnه ی nnک ج nnام nnعۀ ن nnوی nnن هس nnت ک nnه ب nnه راس nnتی هس nnت ،ب nnدون ش nnرک nnت ف nnعاالن nnه و ش nnعورم nnند ت nnمام nnی ی nnک
جnnامnnعه شnnدنnnی نیسnnت .جnnامnnعۀ نnnویnnن ،بnnدون انnnسان نnnویnnن حnnاشnnا و کnnال و ایnnضا ٌ تnnوسnnعۀ اقnnتصادی،
منهای توسعه سیاسی.
اشnتباه بnلشویnک هnا از آنجnا آغnاز مnیشnود کnه حnزب را بnا طnبقه یnکی مnیگnیرنnد .هnرچnند در وجnه
تnئوریnک ایnن گnونnه نnمی انnدیnشیدنnد و بnعد رهnبری حnزب را بnا بnدنnه حnزب یnکی مnیگnیرنnد .و بnعد لnنین
را بnا رهnبری حnزب یnکی مnیگnیرنnد و بnعد بnه ایnن نnتیجه مnیرسnند .کnه هnمه بnرای ایnجاد یnک جnامnعه بnی
طبقه و بدون استثمار آماده اند.
امnا از آنجnا کnه تnمامnی رهnبری حnزب لnنینی نnبودنnد .تnمامnی حnزب لnنین و اسnتالnین و بnوخnاریnن و
ت nnروت nnسکی و ک nnام nnنف و رادک ن nnبودن nnد .و ت nnمام nnی ح nnزب ،ت nnمام nnی ط nnبقه ن nnبود .و ب nnا ه nnمه ای nnنها ت nnمام nnی
جامعه طبقه کارگر روسیه نبود .به قول کائوتسکی ثقل سنگین جامعه روسیه دهقانی بود.
خnب ،مnگر بnه سnادگnی مnی تnوان دهnقانnان را بnرای گnذار بnه سnوسnیالnیسم آمnاده کnرد ،تnکلیف خnرده
بnورژوازی چnه مnیشnود کnه هnمیشه بهشnت مnوعnود و خnود را بهشnت بnورژوازی تnصور مnیکند در مnدت
کnnوتnnاه۲۴ـ ،۱۹۱۷آن هnnم بnnا یnnک اقnnتصاد ویnnران جnnنگزده و در کnnشاکnnش یnnک جnnنگ داخnnلی ،بnnا کnnدام
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ت nnغییر س nnاخ nnت ،ت nnغییر ف nnره nnنگ را ان nnتظار داری nnم و آن ه nnم ف nnره nnنگ ه nnزار س nnال nnه ج nnام nnعه ط nnبقات nnی .ب nnا
مشتی موژیک و خرده بورژوا مگر میشود یک جامعه سوسیالیستی بنا کرد.

.
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