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ــود.  ــر ۱۹۱۷ مصــادف ب ــاب سوسیالیســتی اکت ــروزی انق ــالگرِد پی ــن س ــا صدمی ــال ۱۳۹۶ ب ــاه س آبان م

ــان  ــف جه ــای چــپ در کشــورهای مختل ــان و نیروه ــن مناســبت، توجــه بســیاری از ترقی خواه به ای

به طــور روزافزونــی به ایــن رخــداِد دوران ســاز تاریخــی جلــب شــده و می شــود. شــخصیت های 

ــاره و دقیــق بــه نقــِش تعیین کننــدٔه انقــاب اکتــر در  برجســتٔه چــِپ جهــان در رضورت نگاهــی دوب

تکامــِل ایده هــا و جنبش هایــی کــه نقشــی حیاتــی در پیدایــی و رشــِد تحول هــای انقابــی در جهــان 

ــرٔه آن  ــتین مث ــر و نخس ــاب اکت ــش انق ــد. نق ــخن گفته ان ــته اند، س ــون داش ــا کن ــتم و ت ــرن بیس در ق

ــده  ــای بالن ــد نیروه ــِن رش ــه یاف ــتی، در ادام ــوروی سوسیالیس ــر ش ــاد جامهی ــکل گیرِی اتح ــی ش یعن

ــی  ــان، شایســتٔه مطالعه ی ــی رسارس جه ــت و خــاق آن در جنبش هــای انقاب ــان و اثرهــای مثب در جه

ــر اســت. برنامــٔه توافق شــده  ــی و موفقیت هــای انقــاب اکت ــر در برپای ــارٔه عامل هــای مؤث جــدی درب

در هامیــش حزب هــای کمونیســت و کارگــری جهــان، در هانــوی، پایتخــت ویتنــام، در آبان مــاه ۹۵، در 

ــا فعالیت هــای آتــی، به ویــژه امــر »برگــزارِی برنامه هایــی در ســال آینــده به منظــوِر برپایــی  ارتبــاط ب

ــر در روســیه- کــه  ــر سوسیالیســتی اکت ــن ســالگرد انقــاب کبی جشــن و مراســم گرامی داشــِت صدمی

ــن  ــدگان ای ــد. رشکت کنن ــد می کن ــرد" تأکی ــوار ک ــر هم ــخ ب ــد در تاری ــی جدی ــاز دوران ــرای آغ راه را ب

ــرِد مبــارزٔه  هامیــش مهــم، بــر ایــن بــاور بودنــد کــه »چنیــن جشــن هایی ســهم سوسیالیســم در پیش بُ

کارگــران و مــردم بــرای رهایــی خــود و نیــاز بــه تشــدید و گســرش مبــارزه به خاطــر »صلــح"، »پیرفت 

ــران  ــودٔه ای ــزب ت ــتایی، ح ــن راس ــرد."  در چنی ــد ک ــته خواه ــم" را برجس ــی" و »سوسیالیس اجتامع

ابتکارهایــی ویــژه و فعالیت هایــی مشــخص  در ارتبــاط بــا صدمیــن ســالگرد انقــاب اکتــر و ازجملــه 

ــم کاســیک های مارکسیســتی،  ــار مه ــا آث ــط ب ــٔه مرتب ــن در زمین ــی علمــی همچنی انتشــار مقاله های

ــکاری  ــا هم ــزاری جشــن هایی ب ــر و برگ ــاب اکت ــِت انق ــارٔه اهمی ــزاری ســمینارهای آموزشــی درب برگ

دیگــر حزب هــای کمونیســت جهــان در کشــورهای مختلــف در دســتورکار خــود گذاشــت. مجموعــه 

ــای  ــر و تأثیره ــاب اکت ــت انق ــارٔه اهمی ــا درب ــزب م ــزی ح ــٔه مرک ــم کمیت ــند مه ــامل س ــارض ش ح

تاریخــی آن بــر رونــد تحــوالت قــرن بیســتم و همچنیــن بررســی مجموعــه ای از نوشــته های لنیــن، 

ــی  ــارزه بلشــویک هــا در آن دوران تاریخــی اســت. بخــش پایان ــارٔه مب ــر، درب ــر اکت رهــر انقــاب کبی

ایــن مجموعــه بــه گــزارش برگــزاری جشــن هــای پرشــکوه صدمیــن ســالگرد انقــاب اکتــر درمســکو و 

کشــورهای مختلــف جهــان اختصــاص دارد. 

انتشارات حزب تودٔه ایران

مهرماه ۱۳۹۷

پیش گفتار



بیانیٔه کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران
به مناسبت صدمین سالگرد پیروزی انقاب کبیر اکتر

انقالب اکتبر نقطٔه 
پایانی بر اندیشٔه ابدی 
بودِن سرمایه داری بود 
و نشان داد که جهانی 

دیگر ممکن است!
اندیشه ها و آرمان های انقالب اکترب زنده 
است و راهگشای آیندٔه برشیت  در قرن 

بیست و یکم            

جایگاه تاریخی انقالب اکترب

بــا فرارســیدن ۱۶ آبان مــاه ۱۳۹۶ )۲۵ اکتــر تقویــم ژولیانــی و ۷ نوامــر ۲۰۱۷(، از زمــان مهم تریــن 

رخــداد قــرن بیســتم، یعنــی پیــروزی انقــاب کبیــر سوسیالیســتی اکتــر، یک صــد ســال ســپری شــد. 

انقــاب اکتــر،  در دوران ســلطٔه کشــورهای رسمایــه داری بــر جهــان، روی داد، در  دوران جنــگ 

فاجعه بــار جهانــی اول بیــن کشــورهای امپریالیســتی بــر رس تقســیم جهــان، دوران رسکــوب اندیشــه های 

مرقــی و هنگامی کــه »شــبح کمونیســم«- بنــا بــه ســخن »مانیفســت کمونیســت«- خــواب رهــران جهان 

ــی  ــمت جامعه ی ــه س ــر ب ــودِن راه ب ــدف گش ــر به ه ــاب اکت ــود، انق ــرده ب ــل ک ــه داری را مخت رسمای

عقب مانده تریــن  درعین حــال  و  بزرگ تریــن  از  یکــی  در  و   رسکــوب  و  خشــونت  جنــگ،  بــدوِن 

ــر ایلیــچ  ــر، به رهــری والدیمی ــه پیــروزی رســید. پیــروزی انقــاب اکت ــا ب ــه داری اروپ کشــورهای رسمای

لنیــن  و بلشــویک ها، در روســیٔه تــزاری، پایانــی تاریخــی بــر نظــر گاه ابــدی بــودِن جهــان رسمایــه داری 

بــود و بــه خلق هــای زیــر ســتم در جهــان نشــان داد کــه جهانــی دیگــر ممکــن اســت. پیــروزی انقــاب 

اکتــر بــر ایــن اندیشــٔه کارل مارکــس جامــه حقیقــت پوشــانید کــه می گفــت: فاســفه تــا کنــون جهــان 

ــر آن زد.     ــه کار تغیی ــد دســت ب ــی اینــک بای ــد ول را توصیــف می کردن

ــاب،  ــن انق ــود، ای ــری نب ــل ب ــی تکام ــخ طوالن ــول تاری ــی در ط ــدادی تصادف ــر، رخ ــاب اکت انق

زنجیــره ای از حرکت هــای قانومننــد تاریــخ بــه ســوی تکامــل، ترقــی و دســتیابی انســان بــه آزادی واقعــی 

ــک،  ــری و ایدئولوژی ــٔه نظ ــژه در عرص ــای آن- به وی ــه ها و ارزش ه ــر اندیش ــد ب ــن روی، تأکی ــود و ازای ب



صد سال با انقالب کبیر اکترب۶

ــٔه »کار" و  ــن جبه ــی بی ــواِر کنون ــرد دش ــد- در ن ــمول می یاب ــام و جهان ش ــٔه ع ــه جنب ــا ک ــه آنج خاص

»رسمایــه"، از اهمیتــی بنیادیــن برخــوردار می شــود. بــا انقــاب اکتــر، بــر دوره یــی نــو را آغــاز کــرد و 

بــه ســمت نقطــٔه پایــان نهــادن بــر جــر اجتامعــی گامــی بلنــد بــه پیــش برداشــت. به قــول انگلــس، در 

اثــر ارزشــمندش به نــام »آنتــی دورینــگ"، اختیــار، جــِر شناخته شــده اســت. بنابرایــن، انســان بــا کشــف 

و دریافــت قوانیــن جامعــه و تاریــخ، رشایــط غلبــه بــر جــِر اجتامعــی را فراهــم مــی  آَورَد. 

بنیادهای نظری انقالب اکترب
ــداد  ــم قلم ــم- لنینیس ــٔه مارکسیس ــای اندیش ــدا  از رهنمون ه ــد ج ــر منی توان ــاب اکت ــروزی انق پی

شــود. لنیــن، در مقــام ادامه دهنــدٔه َخــاق و مبتکــر مارکــس و انگلــس، بــا کشــف ماهیــت اقتصــادی- 

سیاســی امپریالیســم، بــه قانــون »رشــِد نامــوزون" کشــورهای رسمایــه داری در دوران امپریالیســم رســید. 

ایــن قانــون، از مهم تریــن کشــف های لنیــن اســت کــه در تکامــل مارکسیســم نقشــی اساســی داشــت. 

فعالیــت نظــری خــاق لنیــن عرصه هایــی متنــوع را دربرمی گیــرد و تجربه هــا و دســتاوردهای انقــاب 

اکتــر بــا ایــن فعالیــت جوشــان و پرشــور نظــری لنیــن و به طورکلــی بــا مارکسیســم- لنینیســم ارتباطــی 

ــه  ــانی ک ــای کس ــاف ادعاه ــود.  برخ ــر ب ــاب اکت ــٔه  انق ــم اندیش ــم، پرچ ــته اند. لنینیس ــازنده داش س

ــد و  ــی می خواهن ــای رشق ــوروی و اروپ ــاد ش ــم در اتح ــی سوسیالیس ــرار دادن فروپاش ــتاویز ق ــا دس ب

ــم و  ــدٔه مارکسیس ــم زائی ــد، لنینیس ــرار دهن ــم ق ــل مارکسیس ــه مقاب ــم  را در نقط ــند لنینیس می کوش

ــه  ــت ک ــح اس ــت. صحی ــدنی اس ــس و از آن جدا ناش ــس و انگل ــرات مارک ــی نظ ــی و اصول ــداد علم امت

لنینیســم، به طورعمــده، نتیجــٔه فعالیــت فکــری لنیــن و بررســِی او از اوضــاع خــاص روســیه و اروپــای 

ــا ایــن اوضــاع خــاص به وجــود آمــده  ــرِد خــاق تئوری هــای مارکسیســتی ب اوایــل ســدٔه بیســتم و کارب

ــا  ــد آن ب ــم و پیون ــول لنینیس ــن اص ــود گرف ــمول به خ ــام و جهان ش ــٔه ع ــر از جنب ــن ام ــا ای ــت، ام اس

ــه  ــه باتوج ــت ک ــان در آن اس ــن و ویژگی ش ــرات لنی ــتگی نظ ــت. برجس ــده اس ــع نش ــم مان مارکسیس

بــه اوضــاع تاریخــی جدیــد جهــان و بررســی آن هــا، ضمــن بســط نظــرات مارکــس و انگلــس، آن هــا را 

ــم  ــم، پرچ ــم- لنینیس ــن روی، مارکسیس ــید. ازای ــتحکام بخش ــان را اس ــای علمی ش ــل داد و بنیان ه تکام

ــف و  ــه در تعری ــخصه های آن ازجمل ــن مش ــن و مهم تری ــر در عام تری ــاب اکت ــان انق ــه و آرم اندیش

ــد  ــِی رش ــه داری، ناموزون ــادی نظــام رسمای ــای اقتص ــت امپریالیســم، بحران ه ــارٔه: ماهی توضیحــش درب

اقتصــادی در دوران امپریالیســم و تئــوری انقــاب سوسیالیســتی، اهمیــت، علمــی بــودن و موضوعیــت 

ــای  ــح علت ه ــت ها، در توضی ــت- لنینیس ــت. مارکسیس ــرده اس ــظ ک ــا را حف ــن زمینه ه ــن  در ای داش

ــه داری  ــع رسمای ــردازان مداف ــه- برخــاف نظریه پ ــی رسمای ــد بحــران کنون بحران هــای اقتصــادی ای مانن

ــن آن هــا  ــت پدیده هــا و رابطــٔه  دیالکتیکــی بی ــه ماهی ــی شــدن- ب ــد جهان ــا رفرمیســت های منتق و ی

توجــه می کننــد، و ضمــن افشــای پیگیرانــٔه نظــرات مخــرب نولیرالــی، بحران هــای اقتصــادی را، کــه هــر 

از چنــد گاه و به صــورت بحــران بــروز می کنــد، نتیجــٔه تضــاد درونــی رسمایــه داری  ارزیابــی می کننــد. 

به عبارت دیگــر، از نــگاه مارکسیســت- لنینیســت ها، بحران هــای اقتصــادی- از زمــرٔه آن هــا بحــران 
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ژرف و دامنــه دار کنونــی- چیــزی نیســتند جــز بــروِز تضادهــای رسمایــه داری، حــل موقــِت ایــن تضادهــا 

و برقــرار کــردن تناســب الزم امــا موقــت بیــن رشــته های گوناگــون اقتصــادی کــه به شــکلی کورکورانــه 

و بنابرایــن خشــن و ویرانگــر انجــام می شــود، چیــز دیگــری نیســتند. ماتریالیســم دیالکتیــک می آمــوزد 

کــه واقعیــت متام نشــدنی و بغرنــج اســت، بُعدهــای مختلــف و پیچیــده دارد، و بــر ایــن اســاس، ســیر 

ــی  ــه داری را نظام ــام رسمای ــت و نظ ــدود و پنداش ــوان مح ــل را منی ت ــوی تکام ــه س ــخ ب ــد تاری قانومنن

ابــدی دانســت کــه تنهــا بــه بازســازی و اصــاح آن بایــد کمــر بســت! خصیصه هــای اصلــی و بنیادیــن 

اندیشــه های اکتــر کــه عبارت انــد از: شکســن بندگی هــا و ُعل وزنجیرهــای فکــری، درهم کوبیــدن 

ــه هایی  ــخ، اندیش ــدٔه تاری ــای پیش َرَون ــود نیروه ــان به س ــر جه ــی، رضورت تغیی ــود و خشک اندیش جم

همچنــان علمــی و معترنــد! مارکسیســم- لنینیســم، نظریه یــی قــری و جامــد نیســت کــه گزاره هــای 

ــن،  ــرار داشــته باشــند. لنی ــی ق ــم  شــده و ورای هــر گامن ــرای همیشــه تنظی ــار ب )حکم هــای( آن یک ب

رهــر انقــاب اکتــر، در اثــر ارزشــمندش به نــام »ماتریالیســم و امپریوکریتیسیســم"، می نویســد: 

ــورِی شــناخت باشــد."                                                   ــن و اساســی تئ ــد نقطه نظــر آغازی ــل بای ــی و عم »نقطه نظــر زندگ

ــام  ــادی نظ ــی و اقتص ــای سیاس ــر معادله ه ــازش، ب ــت آغ ــای نخس ــامن روزه ــر، از ه ــاب اکت انق

آن روزی جهــان اثرهایــی ژرف باقــی گذاشــت و از ایــن منظــر رویــدادی بین املللــی شــد. به قــول »جــان 

ریــد"، نویســندٔه بــزرگ آمریکایــی، انقــاب اکتــر »دنیــا را تــکان داد«. لنیــن، در جســتار معروفــش به نــام 

»بیــاری کودکــی چپ گرایــی در کمونیســم"، در توضیــح مفهــوم جهانــی رخــداد اکتــر، می نویســد: »بــا 

درِک اهمیــت بین املللــی به مفهــوم اعتبــار بین املللــی یــا ناگزیــرِی تاریخــی تکــرار آن چیــزی در مقیــاس 

بین املللــی کــه در کشــور مــا رخ  داده اســت، بایــد چنیــن اهمیتــی را بــرای برخــی از خصایــص بنیــادی 

انقــاب مــا پذیرفــت." انقــاب اکتــر، انقابــی ملــی و محلــی نبــود، بلکــه رویــدادی عظیــم همــراه بــا 

تأثیــری جهانــی و بســیار فراگیــر بــود. همیــن خصیصــه، اهمیــت توجــه بــه ایــن تجربــه را در دوران مــا 

ســبب شــده اســت. انقــاب اکتــر، ســیامی جهــان را دگرگــون ســاخت و تحول هــای جامعــٔه بــری را بــه 

مســیری نــو انداخــت. بــه دیگــر ســخن، دورانــی کــه انقــاب اکتــر، از نــگاه بســیاری از مبــارزان راه بهبود 

زندگــی انســان ها و همچنیــن بســیاری از هرنمنــدان و اندیشــمندان  رسآغــاز  نــِو آن دانســته می شــود، 

ــه،  ــم ک ــن عقیده ای ــر ای ــز ب ــا نی ــه داشــته و دارد. م ــان ادام ــه فرازونشــیب هایش، همچن ــا وجــود هم ب

مضمــون عــر مــا و حرکــت قانومننــد تاریــخ در دورٔه کنونــی، هــامن مضمــون اندیشــٔه اکتــر و در هــامن 

جهــت و مســیری جریــان دارد کــه انقــاب اکتــر راهگشــای آن بــود. انقــاب اکتــر، بــه افســانٔه فناناپذیری 

نظــام رسمایــه داری خامتــه داد، و فصلــی نــو را در تاریــخ گشــود. از مهم تریــن دســتاوردهای انقــاب اکتــر 

و زادٔه آن یعنــی اتحــاد شــوروی، و نیــز از ویژگی هــای بنیادیــن آن هــا، برقــراری تــوازن نیروهــا در پهنــٔه 

جهــان به ســود صلــح و پیرفــت اجتامعــی بــود. لنیــن، ماهیــت ایــن ویژگــی انقــاب اکتــر را »خاصــی 

انســانیت از یــوغ رسمایــه و جنگ هــای امپریالیســتی" نامیــد. بــا پیــروزی انقــاب اکتــر دوران نوینــی در 

تاریــخ بریــت گشــوده شــده. دوران گــذار از رسمایــه داری بــه سوسیالیســم.             
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تأثیرهای انقالب اکترب بر جهان و ایران
ــادی درهــم شکســت  ــان را به طوربنی ــر، تقســیم مســتعمراتی جه ــر سوسیالیســتی اکت ــاب کبی انق

و زمینه هــای امــکان دســتیابی بــه آزادی، اســتقال، و پیرفــت واقعــی را بــرای خلق هــای آســیا، 

ــی خلق هــا  ــش رهای ــاز جنب ــدأ و نقطــٔه آغ ــر، مب ــن فراهــم آورد. انقــاب اکت ــکای التی ــا، و آمری آفریق

ــه در نخســتین  ــت نیســت ک ــود. بی جه ــرن بیســتم ب ــگال امپریالیســم در ق ــیر در چن ــای اس و ملت ه

ــی  ــر برخ ــلطه ب ــامل س ــدف اع ــم به ه ــازٔه  امپریالیس ــاش ت ــادی ت ــت ویکم می ــده بیس ــای س دهه ه

کشــورها و منطقه هایــی ماننــد خاورمیانــه و شــامل آفریقــا کــه اهمیــت ژئوپولیتیکــی دارنــد، دگربــاره 

ــر، ۶/ ۶۵ درصــد منطقه هــای  ــروزی انقــاب اکت ــس از پی ــی دو ســال پ شــاهد هســتیم. در ۱۹۱۹، یعن

ــا ۷/ ۶۷ درصــد ســاکنان آن، در وضعیــت مســتعمره و نیمه مســتعمره   ــن، همــراه ب مســکونی کــرٔه زمی

ــر و پــس از شکســت فاشیســم به وســیلٔه  ــوام گرفــن دســتاوردهای انقــاب اکت ــا ق ــد. ب ــه رس می بردن ب

اتحــاد شــوروی، رقــم ایــن آمــار بــه ۴/ ۱ درصــد تنــزل یافــت. آزادی بیــش از ۱ میلیــارد و نیــم از ســاکنان 

کــرٔه زمیــن از ســتم اســتعامر، نتیجــٔه مســتقیم دســتاوردهای انقــاب اکتــر اســت کــه در تاریــخ بــر و 

ــر ثبــت شــده اســت.                                               ــام زادٔه اکتــر کبی باافتخــار متــام به ن

انقــاب اکتــر در همســایگی کشــورمان ایــران روی داد و به جــای روســیه تــزاری، کشــور شــوراها را 

پدیــد آورد. بــا پیــروزی انقــاب اکتــر، ایــران از خطــر تجزیــه شــدن و به صــورت مســتعمره درآمــدن، و 

درنتیجــه، اضمحــال حاکمیــت ملــی و از دســت دادن اســتقال رهایــی یافــت و مــردم ایــران در وجــود 

زادٔه اکتــر بهریــن پشــتیبان و مدافــع آزادی و اســتقالش را مشــاهده کــرد. دولــت شــوراها، بافاصلــه 

پــس از انقــاب اکتــر ۱۹۱۷، قــرارداد اســارت بار ۱۹۰۷ مبنــی بــر تقســیم ایــران بــه دو منطقــٔه نفــوِذ 

انگلســتان و روســیه تــزاری را بی اعتبــار اعــام کــرد. لنیــن شــخصاً در اعامیه یــی در ۱۴ دســامر 

ــیه  ــتان و روس ــٔه اوت ۱۹۰۷ انگلس ــد، عهدنام ــر ش ــای او منت ــه به امض ــاه ۱۲۹۶( ک ۱۹۱۷ )۲۳ آذرم

دایــر بــر تقســیم ایــران بــه دو منطقــٔه زیرنفــوذ، یــک منطقــٔه بی طــرف و ضمیمه هــای محرمانــٔه  آن 

ــا اســتقال ملــی، متامیــت ارضــی و آزادی  را باطــل دانســت. او تاکیــد کــرد: هرگونــه قــراردادی کــه ب

عمــل ملــت ایــران مغایــرت داشــته باشــند از ایــن لحظــه بی اعتبــار اســت و همــه را بایــد پــاره کــرد 

ــی شــوراها،  ــت انقاب ــه آن هــا اســتناد کــرد. دول ــوان ب ــا دیگــر وجــود خارجــی نداشــته باشــند و نت ت

همــٔه حقــوق، مطالبه هــای مالــی و امتیازهــای اســتعامری دولــت و اتبــاع روســیٔه تــزاری در ایــران و 

همچنیــن کاپیتوالســیون در امــور حقوقــی و قضایــی از ســوی روســیٔه تــزاری در ایــران را نیــز بی اعتبــار 

ــن  ۱۹۱۹ )۵ تیرمــاه ۱۲۹۸  ــی در ۲۶ ژوئ ــت شــوروی اعامیه ی ــن منظــور، از جانــب دول دانســت. بدی

ــزاری از  ــیٔه ت ــه روس ــی ک ــی امتیازهای ــای متام ــمردن عنوان ه ــن برش ــه ضم ــد ک ــیدی( منتر ش خورش

ــامن  ــردم روســیه ای ــان می  رســد: »م ــر به پای ــا جمله هــای زی ــا، ب ــٰی دانســن آن ه ــه و ملغ ــران گرفت ای

ــر از  ــز و پ ــس افتخارآمی ــابقه ای ب ــرا دارای س ــرد زی ــد ُم ــران نخواه ــی ای ــق ۱۵ میلیون ــه خل ــد ک دارن

قهرمانــی اســت و بــر صحایــف تاریــخ و فرهنگــش نام هائــی ثبــت اســت کــه جهــان متمــدن به حــق 
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در برابــر آن رس تکریــم فــرود مــی آورد. چنیــن خلقــی بــا نهیبــی نیرومنــد از خــواب قــرون برخواهــد 

ــل آزاد و  ــه مل ــوف برادران ــد و در صف ــد را از هــم خواهــد دری ــدگان پلی ــر ســتِم درن خاســت و زنجی

بافرهنــگ بــرای خاقیتــی نویــن و نورانــی بــه خیــر و ســعادت رسارس بریــت پــای خواهد گذاشــت...." 

زیــر تأثیــر انقــاب کبیــر سوسیالیســتی اکتــر، جنبــش رهایی بخــش ملــی در میهــن مــا، ایــران، از ســال 

ــیدی( و ۱۹۲۱  ــال های ۱۹۲۰ )۱۲۹۹خورش ــت و در س ــه یاف ــعت و دامن ــیدی( وس ۱۹۱۸ )۱۲۹۷ خورش

ــت.  ــروز یاف ــلحانه ب ــی مس ــورت قیام های ــان به ص ــان و خراس ــان، گی ــیدی( در آذربایج )۱۳۰۰خورش

ایــن خیزش هــای مردمــی، توده هــای وســیعی از کارگــران و دهقانــان و نیــز بــورژوازی متوســط 

ــزرگ  ــخصیت های ب ــری ش ــران"، به ره ــت ای ــزب کمونیس ــت و »ح ــاری را در برگرف ــورژوازی تج و ب

ــن  ــران، از دل همی ــت ای ــی، از رهــران نهضــت مروطی ــدر عمواوغل ــی آن دوران همچــون حی انقاب

ــان  ــد و در جری ــد قانومنن ــن رون ــٔه ای ــت. در ادام ــی آن دوران زاده یاف ــی- اجتامع ــای مردم جنبش ه

بحــران عمومــی رسمایــه داری آســتانٔه جنــگ جهانــی دوم، یعنــی ۷۶ ســال پیــش، وارِث پیشــینٔه انقابــی 

ــاه  ــران، تشــکیل شــد و در مــدت  زمانــی کوت ــودٔه ای ــران، حــزب ت و دموکراتیــک حــزب کمونیســت ای

بــه جریــان عظیــم اجتامعــی تبدیــل گردیــد. زیــر تأثیــر ســازمانگری مؤثــر حــزب تــودٔه ایــران، مــوج 

جنبش هــای ملــی و دموکراتیــک رسارس کشــور را فراگرفــت و در اســتان های آذربایجــان و کردســتان بــه 

پایه گــذاری حکومت هــای خودمختــار منجــر شــد. در همیــن مرحلــه از بحــران عمومــی رسمایــه داری 

ــاره  ــا دوب ــن م ــش در میه ــش رهایی بخ ــال های ۱۹۵۰ - ۱۹۵۳ )۱۳۲۹-۱۳۳۲(، جنب ــی س ــه ط ــت ک اس

ــدق،  ــد مص ــر محم ــت وزیری دک ــران در دورٔه نخس ــردم ای ــردٔه م ــارزه گس ــر مب ــرد. در اث اوج می گی

ــا  ــه ب ــال ۱۳۳۲، ک ــاه س ــای ۲۸ مردادم ــان کودت ــود. در جری ــی می ش ــا مل ــور م ــت در کش ــع نف صنای

برنامه ریــزی و رسکردگــی مســتقیم ســازمان ســیا و  ســازمان اطاعــات )انتلیجنــت رسویــس( انگلســتان 

ــال  ــدت ۲۵ س ــران به م ــد و ای ــیده ش ــون کش ــاک و خ ــه خ ــی ب ــش مردم ــن جنب ــید، ای ــام رس به انج

زیــر ســیطرٔه رژیــم رسکوبگــر و پلیســی- امنیتــی شــاه و اربابــان امپریالیســتی او قــرار گرفــت. آنچــه 

ــر  ــا آرمان هــا و اندیشــه های انقــاب اکت ــش را ب ــن جنب ــاط گسســت ناپذیر ای ــت تاریخــی، ارتب حقانی

ــه  ــت اســت ک ــن واقعی ــد ای ــات می کن ــان را اثب ــری میهن م ــش کارگ ــودِن جنب ــن ریشــه دار ب و همچنی

جنبــش انقابــی در کشــورمان، بــار دیگــر و در برهــٔه زمانــی دیگــری از بحــران رسمایــه داری جهانــی، 

خیــز گرفــت و در طــول ســه ســال مبــارزٔه متنــوع و اوج گیرنــده بــر ضــد اســتبداد حاکــم، در انقــاب 

ــی  ــر، یعن ــد اکت ــه امپریالیســم را رسنگــون کــرد. اهمیــت حضــور فرزن ــم وابســته ب بهمــن ۱۳۵۷، رژی

کشــور اتحــاد شــوروی سوسیالیســتی، در مرزهــای شــاملی کشــورمان و نقــش بازدارنــدٔه آن در برابــر 

تهدیدهــای امپریالیســم بــه مداخلــه در امــور داخلــی و بــر ضــد انقــاب شــکوهمند مــردم میهــن مــا، 

امــری اســت انکارناپذیــر. 

رسمایه داری در اوج بحران و موضوعیت اندیشه ها و آرمان های انقالب اکترب در دوران ما
امســال بریــت مرقــی در اوضاعــی بــه اســتقبال صدمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اکتــر مــی رود 
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ــذرا و  ــه گ ــه و جنب ــی را فراگرفت ــه داری جهان ــٔه اقتصــادی، سیســتم رسمای ــه بحــران ژرف و همه جانب ک

ــان  ــرده اســت. جه ــر آشــکار ک ــان دیگ ــش از هــر زم ــدی اجتامعــی را بی ــن صورت بن ــودن ای ــی ب موقت

ــای  ــده از نابرابری ه ــت آکن ــی اس ــت و یکم، جهان ــرن بیس ــت ق ــٔه نخس ــاری در ده ــه داری انحص رسمای

ضدانســانی و ژرف  شــونده کــه در آن صدهــا میلیــون انســان از ابتدائی تریــن حقــوق طبیعــِی 

زیستی شــان محروم انــد. فقــر دهشــتناک،  محرومیــت، جنــگ و نابــودی محیــط زیســت، آینــدٔه بــر را 

ــی  ــکا، یعن ــا و آمری ــه  در اروپ ــه های برتری طلبان ــارٔه اندیش ــور دوب ــد. ظه ــد می کن ــدی تهدی ــور ج به ط

گرایشــی کــه جهــان را در قــرن بیســتم بــه ســمت دو جنــگ جهانــی و کشــتار ده هــا میلیــون انســان 

ــژادی،  ــی ن ــه برتری طلب ــه ب ــد ترامــپ، ک ــت دونال ــد دول ــی  مانن ــا روی کار آمــدن دولت های کشــانید،  ب

ــکا بــه جهــان آشــکارا روی می کننــد،  ــر دیگــر خلق هــای جهــان و امرونهــی امپریالیســم آمری  تســلط ب

ــد. ــا به صــدا درآمده ان ــان م ــده جه ــی و آین ــت مرق ــرای بری ــه ب ــر خطــری اســت جــدی ک آژی

در برخــورد بــه و ارزیابــی تاریخــی از ماهیــت و جایــگاه انقــاب اکتــر، بــه ایــن پرســش کلیــدی 

ــا در دوران مــا و در چارچــوب جهانــی شــدن و رشــد و  ــد پاســخی روشــن و مشــخص داد کــه: آی بای

ــش  ــت و موضوعیت ــوز اهمی ــان آن هن ــه و آرم ــر و اندیش ــاب اکت ــا انق ــو، آی ــای ن ــرش فناوری ه گس

ــا،  ــامن م ــت؟ به گ ــته اس ــخ پیوس ــه تاری ــق" ب ــی ناموف ــون »تجربه ی ــه همچ ــا اینک ــرده ی ــظ ک را حف

ــان  ــه و آرم ــم اندیش ــم، پرچ ــم- لنینیس ــادآور شدیم،مارکسیس ــش ی ــطرهای پی ــه در س ــه ک هامن گون

ــارٔه:  ــف و توضیحــش درب ــه در تعری ــن مشــخصه های آن ازجمل ــن و مهم تری ــر در عام تری انقــاب اکت

ــِی رشــد اقتصــادی در دوران  ماهیــت امپریالیســم، بحران هــای اقتصــادی نظــام رسمایــه داری، ناموزون

ــن  ــن  در ای ــت داش ــودن و موضوعی ــی ب ــت، علم ــتی، اهمی ــاب سوسیالیس ــوری انق ــم و تئ امپریالیس

ــارزات  ــرش مب ــا آن، گس ــراه ب ــه داری، و هم ــران رسمای ــش بح ــت. ژرف ــرده اس ــظ ک ــا را حف زمینه ه

مردمــی در رسارس جهــان، جســتجو بــرای یافــن راه برون رفــت از معضل هــای بی شــامر کنونــی 

ــود  ــی را به خ ــان مرق ــٔه انس ــن و اندیش ــت، ذه ــا اس ــی آن ه ــل اصل ــه داری عام ــتم رسمای ــه سیس ک

مشــغول داشــته اســت. بحران زایــی نظــام رسمایــه داری و پیامدهــای آن در دهــٔه نخســت ســدٔه 

بیســت ویکم بــر کســی پوشــیده نیســت. در کشــورهای »اتحادیــه اروپــا" برنامه هــای ریاضتــی تحمیــل 

ــران و  ــژه کارگ ــردم و به وی ــر م ــامت را ب ــی و س ــٔه زندگ ــا، عرص ــه توده ه ــا ب ــوی دولت ه ــده از س  ش

زحمتکشــان دشــوارتر کــرده  اســت. تشــدید بحــران و رقابــت در اتحادیــه اروپــا، بــه عنــوان یــک قطــب 

بنــدی امپریالیســتی، از جملــه خــروج بریتانیــا از ایــن اتحادیــه، بحــران کاتالونیــا در اســپانیا، تقویــت 

ــر  ــژاد پرســت در کشــورهای آملــان و اتریــش، و رسنوشــت پ حــزب هــای سیاســی مــاوراء راســت و ن

ــه  ــان، از جمل ــدر و فرانســوی زب ــدٔه دوبخــش فان ــر تنــش فزاین ــر اث ــت مرکــزی بلژیــک، ب ــام دول ابه

اصلی تریــن قطب هــای نیرومنــد نظــام رسمایــه داری جهــان را غرقــه در بحــران، و بــا آینده یــی مبهــم 

ــه  ــاره ب ــی دوب ــی و نگاه ــکار عموم ــدِن اف ــی، روی برگردان ــن اوضاع ــت. در چنی ــرده اس ــه رو ک روب

تجربه هــای گذشــته، ازجملــه تجربــٔه انقــاب اکتــر، رواج بســیار یافتــه اســت. به رغــم تبلیغــات 
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ــش از  ــی بی ــش اساس ــن پرس ــه داری، ای ــانه ای رسمای ــازی های رس ــری و جوس ــم خ ــموم امپریالیس مس

پیــش مطــرح می شــود: بــرای یافــن راه برون رفــت از وضعیــت وخیــم کنونــی و تأمیــن آزادی واقعــی 

ــه  ــدی ب ــخی ج ــه پاس ــور ارائ ــکاش به منظ ــد؟ کن ــود دارن ــی وج ــا و راهکارهای ــه تجربه ه ــان، چ انس

ایــن پرســش کلیــدی، ناگزیــر بــه بررســی دوبــارٔه تجربه هــای ســده گذشــته و مهم تــر از همــه تجربــٔه 

ــود.                                         ــیده می ش ــر، کش ــاب اکت انق

ــم را  ــح و سوسیالیس ــی، صل ــت اجتامع ــری، عدال ــه آزادی، براب ــد ب ــد، امی ــش امی ــر، آت ــاب اکت انق

در وجــود صدهــا میلیــون انســان زحمتکــش و زجرکشــیده جهــان شــعله ور کــرد. امــروزه تراســت های 

ــر  ــان را ب ــده از دروغ ش ــان و آکن ــای بی ام ــه داری، حمله ه ــام رسمای ــغ نظ ــانه های ُمبل ــای رس غول آس

ــه در  ــی بی وقف ــی ای را در تبلیغات ــزش انقاب ــر خی ــی ه ــر و به طورکل ــاب اکت ــم، انق ــد سوسیالیس ض

ــن در  ــش لنی ــوص نق ــر و به خص ــاب اکت ــانه ای، انق ــت های رس ــن تراس ــد. ای ــان می پراکنن رسارس جه

رهــری ایــن انقــاب را اشــتباهی تاریخــی می منایاننــد و آن را درعمــل به زیــان طبقــه کارگــر و مبــارزٔه 

ــانی و  ــای واال و انس ــر، آرمان ه ــاب اکت ــروزی انق ــت پی ــد. بزرگداش ــی می کنن ــران معرف ــی کارگ جهان

ــد برپایــی نخســتین نظــام  ــای دفــاع بــدون چون وچــرا و عــاری از انتقــاد از رون دســتاوردهایش به معن

ــت.  ــی نیس ــای رشق ــتی اروپ ــورهای سوسیالیس ــر کش ــوراها و دیگ ــور ش ــان در کش ــتی جه سوسیالیس

ایــن دســتاوردهای ســرگ اتحــاد شــوروی و دیگــر کشــورهای سوسیالیســتی عبــارت بودنــد از: برپایــی 

ــوق  ــن حق ــه داری،  تأمی ــام رسمای ــای نظ ــر ویرانه ه ــی ب ــد و صنعت ــادی نیرومن ــو و اقتص ــی ن جامعه ی

اجتامعــی شــهروندان کــه در جهــان آن روز بی ســابقه بــود، بهداشــت و آمــوزش رایــگان، حرکــت رسیــع 

ــش در رسارس  ــای آزادی بخ ــه جنبش ه ــاندن ب ــاری رس ــیتی، ی ــری جنس ــمت براب ــه س ــه ناپذیر ب و خدش

ــی در  ــح جهان ــو، حفــظ هم زمــاِن صل ــوغ ســنگین اســتثامر و اســتعامر ن ــی از ی جهــان در مســیر رهای

رویارویــی مــدام  بــا  تهاجــم وقفه ناپذیــر امپریالیســم در تحمیل برتری طلبــی  رسمایــه داری انحصاری اش. 

ــد ســاختامن سوسیالیســم  ــه رون ــروز دیگــر روشــن اســت ک ــن دســتاوردهای اساســی، ام ــا وجــود ای ب

ــازمان یافتٔه  ــجم و س ــده، منس ــار خردکنن ــا فش ــام ب ــه رسانج ــت ک ــوده اس ــه رو ب ــتی هایی روب ــا کاس ب

کشــورهای امپریالیســتی جهــان در ســال های پایانــی قــرن بیســتم، بــه فروپاشــی نظــام سوسیالیســتی در 

ایــن کشــورها منجــر شــد. برخــورد منتقدانــه، علمــی و بــه دور از جزم گرایــی مــا بــه ایــن تجربــٔه تاریخــی 

مهــم، بــرای جنبــش کارگــری و کمونیســتی و نیروهــای مرقــی و پیــرِو جهــان به منظــور  ترســیم نقشــٔه 

راهــی بــرای ســاختامن جامعــٔه آینــده بــری راهگشــایی ای جــدی دربــر خواهــد داشــت. چشــم بســن 

ــت و  ــای خاقی ــان ج ــول زم ــه در ط ــورها ک ــن کش ــاالرانه در ای ــاختارهای دیوان س ــتی ها و س ــر کاس ب

برخــورد علمــی بــا پدیده هــا را گرفــت و از ویژگــی انقابــی حزب هــای حاکــم در ایــن کشــورها کاســت، 

منی توانــد ســاح کارای مبــارزٔه طبقــٔه کارگــر جهانــی و متحدانــش در پیــکار بــا رسمایــه داری انحصــاری 

باشــد. لنیــن، در ســخرنانی مشــهورش به مناســبت چهارمیــن ســالگرد انقــاب اکتــر، بــا تأکیــد بــر مســیر 

ســاختامن سوسیالیســم در اوضــاع مشــخص جهانــی اعــام کــرد: »دشــواری ها را حدوحــری نیســت. مــا 
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ــا دشــواری های بی حدوحــر خــو گرفته ایــم... هــرن دیگــری کــه در انقــاب رضور اســت  ــارزه ب ــه مب ب

عبــارت اســت از: نرمــش، مهــارت بــرای تغییــر رسیــع و آنــی تاکتیــک خــود بــا درنظــر گرفــن رشایــط 

تغییریافتــٔه ابژکتیــف و عینــی و انتخــاب راه دیگــر نیــل به هــدف در صورتــی کــه راه گذشــته در دوران 

ــی از زمــان خــاف مصلحــت و غیرممکــن از آب درآمــد. ..." فروپاشــی کشــورهای سوسیالیســتی  معین

ــاک و درعین حــال عقب گــردی  ــی دردن ــی، تجربه ی ــای رشق در اتحــاد شــوروی و دیگــر کشــورهای اروپ

جــدی در مبــارزه بریــت در راســتای رهایــی از زنجیرهــای ســتم رسمایــه داری اســت. بــا تأمــل بــر ایــن 

تجربــٔه دردنــاک و تحلیــل علمــی و بــه دور از ذهنی گرایــی تاریخــی، بایــد از آن آموخــت و در مبــارزٔه 

ــرد.     ــه کار ب ــی انســان ها ب کنون

جهانی دیگر ممکن است!
ــد مــدت کمونیست هاســت. حزب هــای  ــم. سوسیالیســم هــدف بلن ــای بهــری را می خواهی ــا دنی م

ــودٔه  ــان ت ــان در می ــت موقعیت ش ــرای تقوی ــم، ب ــق سوسیالیس ــان در راه تحق ــت در مبارزه ش کمونیس

ــارزٔه دشــوار و پُرمانعــی را  ــه، می کوشــند. مــا مب ــه ویژگی هــای هــر کشــور جداگان ــا توجــه ب مــردم، ب

ــد  ــان نخواه ــتی اش را از می ــای رسش ــودش تضاده ــت خ ــز به دس ــه داری هرگ ــم. رسمای ــش می بری به پی

ــمند  ــراس، اندیش ــز پ ــی جیم ــود. حت ــر می ش ــش تجاوزگ ــران بیش ازپی ــان بح ــم در زم ــرد. امپریالیس ب

آمریکایــی، بــا تحلیــل اندیشــه های مارکــس و لنیــن، می نویســد: »رسمایــه داری بی چون وچــرا و 

ــق  ــه رون ــت ک ــران اس ــن از کارگ ــون ت ــا میلی ــودی ده ه ــای ناب ــه به به ــت ک ــرده اس ــت ک ــد ثاب بی تردی

می یابــد، و در برابــر خواســت های بی پایــان بــرای اصــاح و نظــم و رعایــت مقــررات، مطلقــاً ناشنواســت. 

ــادی را  ــردم ع ــی م ــد و منی خواهــد ســطح زندگ ــاً وجــود دارد منی توان ــه اآلن واقع ــه داری ک ــن رسمای ای

بــاال بــرد، اشــتغال آن هــا را تضمیــن کنــد، و زندگــی شایســته ای را بــدون تــرس و رسافکندگــی برایشــان 

تأمیــن کنــد. رسمایــه داری در نقطــٔه مقابــل آزادی، برابــری، تصمیم گیــری دموکراتیــک، و ســعادت 

همگانــی قــرار دارد."                                                           

ــگ،  ــی، جن ــش تباه ــه و افزای ــا ادام ــم ی ــا سوسیالیس ــرار دارد: ی ــر ق ــای ب ــش پ ــط دو راه پی فق

بی ثباتــی، اُفــت اخاقــی جامعــه، و ویرانــی محیط زیســت. فقــط قــدرت زحمتکشــان، مالکیــت 

ــر را در  ــوع ب ــد ن ــه می توان ــت ک ــاد اس ــی اقتص ــزی منطق ــد، و برنامه ری ــایل تولی ــر وس ــی ب همگان

ــد.  ــرار ده ــه ق ــد همه جانب ــعه و رش ــیر توس مس

ــان  ــرن بیســتم  جه ــود کــه در دهــٔه دوم ق ــردی ب ــر واقعــٔه تاریخــی منحربه ف ــر اکت انقــاب کبی

ــی  ــه های علم ــد از اندیش ــژه و بهره من ــی ای وی ــط تاریخ ــر زادٔه رشای ــر کبی ــرد. اکت ــون ک ــا را دگرگ م

ــی  ــا در یک صــد ســال گذشــته دگرگونی های ــان م ــود. در جه ــن ب ــس و لنی و دوران ســاِز مارکــس، انگل

شــگرف رخ داده انــد. پیرفــت علــم و انقــاب انفورماتیــک جهانــی دیگــر زاده اســت کــه در آن روابــط 

ــنی  ــوز به روش ــه هن ــا آنچ ــد. ام ــدا کرده ان ــمگیر پی ــی چش ــی تغییرهای ــادی و سیاس ــی، اقتص اجتامع
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پابرجاســت، نظــام نابرابــر و ضدانســانی طبقاتــی ای اســت کــه رسمایــه داری بــه جهــان مــا تحمیــل کــرده 

اســت. وجــود طبقــات و جامعــٔه طبقاتــی زائیــدٔه خیــال کمونیســت ها نیســت، واقعیتی ســت ســهمناک 

در جامعــٔه بــری. بحــران کنونــی نظــام طبقاتــی رسمایــه داری جهانــی پیامــِد مســتقیم سیاســت های 

نولیرالیســتی ای اســت کــه در دهه هــای اخیــر دنبــال شــده اند. دیویــد هــاروی، مارکسیســت و اســتاد 

دانشــگاه نیویــورک، بــه ایــن نتیجــه رســید کــه رسمایــٔه مالــِی قــامری در دهــٔه ۱۳۵۰/۱۹۷۰ رسانجــام 

ــاِی  ــد به ــادی ش ــت اقتص ــدِف فعالی ــه ه ــوری ک ــرد، به ط ــدا ک ــی پی ــٔه صنعت ــر رسمای ــاال را ب ــت ب دس

ــای  ــابداران به ج ــدرت حس ــن »ق ــان لنی ــه بی ــی، و ب ــع مال ــد. مناف ــه تولی ــورس و ن ــازار ب ــهام در ب س

ــوم  ــر مفه ــم تغیی ــد. نولیرالیس ــب ش ــت و غال ــم رواج یاف ــگان حاک ــات و نخب ــن طبق ــان"، بی مهندس

»وضعیــت اجتامعــی" را موجــب شــده اســت. همــٔه آنچــه را کــه از دموکراســی و حقــوق بــر به جــا 

ــد از  ــی جدی ــی نوع ــی و حتّ ــری طبقات ــه از برت ــامجت و بی وقف ــا س ــت. ب ــته اس ــار گذاش ــده، کن مان

ــده از  ــر ش ــزارش منت ــاس گ ــر اس ــد. ب ــاع می کن ــد و دف ــخن می گوی ــان س ــت" در جه ــتم »کاس سیس

ــی اســت- یــک درصــد از جمعیــت  ســوی ســازمانی همچــون »آکس فــم«- کــه یــک ســازمان بین امللل

ــروت ۶۲  ــان اســت. مجمــوع ث ــت جه ــٔه ۹۹ درصــد جمعی ــروت بقی ــی بیشــر از ث ــک ثروت ــان مال جه

ــا  ــت دنی ــٔه جمعی ــن نیم ــای فقیرتری ــوع دارایی ه ــادل مجم ــان، مع ــراد در جه ــن اف ــن از ثرومتندتری ت

ــوان: »چــرا  ــا عن ــش ب ــون، فیلســوف انگلیســی، در کتاب ــری ایگلت ــارد نفــر( اســت. تِ ــی ۳/ ۵ میلی )یعن

مارکــس درســت می گفــت"، به درســتی پیش بینــی می کنــد کــه »رسمایــه داری اگــر برایــش ســود 

ــی  ــر در مقیاس ــی ب ــای تباه ــن به معن ــت، و ای ــد داش ــی خواه ــاری ضداجتامع ــد، رفت ــته باش داش

ــر  ــا شــش براب ــا ۲۰۱۶ ، شــامر میلیاردرهــا در دنی ــٔه ســال های ۲۰۰۰ ت  تصورناشــدنی اســت." در فاصل

شــد و بــه ۱۸۱۰ نفــر رســید. در همیــن مــّدت، بیشــر از یــک میلیــارد نفــر از جمعیــت جهــان در فقــر 

ــدام  ــون کــودک دچــار ســوِءتغذیه اند. این هــا هیچ ک ــه ۴۰۰ میلی ــک ب ــد. نزدی ــق زندگــی می کردن مطل

ــی تنگدســتان، ارتباطــی مســتقیم  ــر و بی نوای ــدان و فق ــد شــدن ثرومتن ــان ثرومتن ــی نیســتند. می اتفاق

وجــود دارد.  

ایــن اســت ســیامی رسمایــه داری جهانــی در قــرن بیســت ویکم. برخــاف مدعیــان و مجیزگویــان ایــن 

ــر  ــاب اکت ــروزی انق ــد، پی ــد و می دانن ــت می خوانن ــخ" بری ــان تاری ــه آن را »پای نظــام ضدانســانی ک

نشــان داد کــه جهانــی دیگــر ممکــن اســت و می تــوان بــر ویرانه هــای نظــام رسمایــه داری، بــا معیارهایــی 

ــا کــرد. راه برپایــی ایــن  ــر شــالودٔه برابــری، عدالــت اجتامعــی و صلــح برپ انســانی جهانــی دیگــر را ب

دنیــای نــو، هامن طــور کــه تجربــٔه هزاره هــای تاریــخ مــدون بــر نشــان داده اســت، نــه آســان اســت 

ــی  ــم و پرداخــت هزینه های ــی عظی ــی ســرگ، فداکاری های ــاز  از رضورت انجــام تاش های ــی نی ــه ب و ن

ــرای آن. آنچــه روشــن اســت ایــن اســت کــه بحــران فزاینــده و حل ناشــدنی رسمایــه داری  ســنگین از ب

جهانــی و ماهیــت ضدانســانی آن رضورت تاریخــی برپایــی نظامــی نــو را طلــب می کنــد. مــا، وفــادار 

بــه اندیشــه ها و آرمــان اکتــر کبیــر، در کنــار اکرثیــت قاطــع جامعــٔه بــری، بــرای برپایــی ایــن نظــام،  
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یعنــی جامعــٔه نــو سوسیالیســتی، بــا فراگیــری از تجربه هــای گذشــته و درک دقیــق رضورت هــای عینــی 

ــم. ــه می دهی ــان ادام ــه مبارزه م ــان ب ــرن بیســت و یکم، همچن ــی ق و ذهن

کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران

۸ آبان ماه ۱۳۹۶ برابر با ۳۰ اکتر ۲۰۱۷

 

به نقل از »نامٔه مردم«،  شامرٔه  ۱۰۳۷، ۸ آبان ۱۳۹۶ 



ــک حــزب سیاســی  ــرد؟« رضورت وجــود ی ــد ک ــه بای ــاب »چ ــن در کت ــزی و اساســی لنی ــٔه مرک نکت

ــه منظــور  ــی ب ــاط تشــکیاتی، و متشــکل از کادرهــای تشــکیاتی حرفه ی یکپارچــه، دارای نظــم و انضب

ــارزٔه سیاســی اســت. ــٔه مب پیشــُرد پیروزمندان

ــزاری حاکــم  ــٔه قــرن نوزدهــم میــادی، در روســیه حکومــت ســلطنت مطلقــٔه اســتبدادی ت در میان

بــود. هنــوز نــه مجلســی در کار بــود و نــه کشــور قانــون اساســی داشــت )شــبیه بــه حکومــت ســلطنت 

مطلقــٔه شــاهان قاجــار در آن زمــان در ایــران.( از لحــاظ نظــام اقتصادی-اجتامعــی نیــز در روســیه بــه 

طــور عمــده نظــام فئودالــی و »رسواژ« حاکــم بــود کــه در آن رِسف هــا یــا رعیت هــا همــراه بــا زمیــن 

کشــاورزی خریــد و فــروش می شــدند. اّمــا همپــای شــکل گیری رسمایــه داری در اروپــا، در روســیه نیــز 

رسمایــه داری کم کــم جــای پــای خــود را بــاز می کــرد. رشــد رسمایــه داری در روســیه، و در نتیجــه رشــد 

طبقــٔه کارگــر در آن کشــور، از نیمــٔه دّوم قــرن نوزدهــم میــادی و به ویــژه پــس از الغــای »رسواژ« در 

ســال ۱۸۶۱ شــدت گرفــت. در آخریــن دهــٔه قــرن نوزدهــم، رسمایــه داری صنعتــی و طبقــٔه کارگــر روســیه 

رشــد چشــمگیری داشــت، اگرچــه هنــوز هــم روســیه کشــوری بــا اقتصــاد عمــدٔه کشــاورزی و از لحــاظ 

ــا( محســوب می شــد. ــه اروپ ــده )نســبت ب اقتصــادی عقب مان

ــه  ــت رشایــط بســیار غیرانســانی کار در کارخانه هــا و کارگاه هــای روســیٔه آن زمــان، از جمل ــه علّ ب

ســاعت کار روزانــه ۱۲ تــا ۱۵ ســاعت و دســتمزدهای بســیار انــدک و نبــود قوانیــن و مقــررات حامیتــی 

از کارگــران، در دو-ســه دهــٔه آخــر قــرن نوزدهــم اعتصاب هــای کارگــری فراوانــی در ایــن کشــور بــرای 

»چه باید کرد؟«

مروری بر یک اثر کالسیک لنینیسم و 
زمینه های تاریخی و اجتامعی آن 
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ــج  ــود. به تدری ــده ب ــاز ش ــیه آغ ــر در روس ــٔه کارگ ــداری طبق ــت. بی ــورت می گرف ــط کار ص ــود رشای بهب

کارگــران پــی بردنــد کــه بــرای نتیجه بخــش بــودن مبــارزه، نیــاز بــه ســازمان دارنــد، و بــه ایــن ترتیــب بود 

کــه فکــر ایجــاد اتحادیه هــای صنفی-کارگــری مطــرح شــد. البتــه رژیــم تــزاری نیــز بیــکار منی نشســت 

ــن اتحادیه هــا  ــا را تارومــار می کــرد. برخــی از رهــران ای ــن اتحادیه هــای نوپ ــا خودکامگــی متــام ای و ب

ــا مارکسیســت ها متــاس  ــا ب ــد ی ــا خــود مارکسیســت بودن ــده می شــدند، ی ــران برگزی ــان کارگ ــه از می ک

ــیال  ــش »سوس ــٔه ۱۸۸۰ جنب ــط ده ــج از اواس ــیه به تدری ــت روس ــی مارکسیس ــاالن سیاس ــتند. فع داش

دموکراســی« را  پدیــد آوردنــد. در آن دوره، جنبــش سوســیال دموکراســی هنــوز دوران تکویــن جنینــی 

خــود را می گذرانــد و بــه علّــت کم شــامر بــودن، آمادگــی تشــکیاتی الزم و کافــی بــرای رشکــت منظــم 

و ســازمان یافته در مبــارزات کارگــری را نداشــت. همیــن، یکــی از دغدغه هــای روشــنفکران و مبــارزان 

ــود. یکــی از نخســتین گروه هــای مارکسیســتی روســیه، »آزادی  ــن جــوان ب ــه لنی مارکسیســت،  از جمل

کار« بــود کــه پلخانــوف در ســال ۱۸۸۳ در تبعیــد )در ژنــو، ســوئیس( بنیــان آن را گذاشــت و بــه انتشــار 

ــری جنبــش  ــی اوج گی ــٔه ســال های ۱۸۹۴- ۱۸۹۸ و در پ ــات مارکــس و انگلــس پرداخــت. در فاصل نظری

ــکل  ــی ش ــرده تر اجتامع ــش گس ــک جنب ــه ی ــه مثاب ــی ب ــیال دموکراس ــش سوس ــردم، جنب ــای م توده ه

ــرات در کنگــرٔه  ــوغ خــود شــد. اعــام تأســیس حــزب سوســیال دموک گرفــت و وارد دورٔه کودکــی و بل

مؤسســان در بهــار ۱۸۹۸ )بــا وجــود آنکــه در عمــل حزبــی بــه وجــود نیامــد( در همیــن دوره صــورت 

گرفــت. ســال های پــس از آن دوره، دورٔه برخوردهــای نظــری و تشــتّت و تاشــی و نوســان های نظــری و 

عملــی در جنبــش سوســیال دموکراســی بــود. در ایــن دوره، هــدف مارکسیســت های انقابــی- کــه لنیــن 

یکــی از برجســته ترین چهره هــا در میــان آنهــا بــود- هدایــت سیاســی مبــارزٔه طبقــٔه کارگــر بــه مثابــه 

پیگیرتریــن نیــروی اجتامعــی تــا رسنگــون ســاخن ســلطنت اســتبدادی تــزاری و برانــدازی رسمایــه داری، 

و حرکــت بــه ســوی انقــاب سوسیالیســتی بــود. اّمــا در ایــن برهــه، »سوســیال دموکراســی« فقــط بــه 

صــورت گروه هــا و محفل هــای کوچــک و پراکنــده وجــود داشــت و هنــوز ارتبــاط ســازمانی گســرده ای 

نیــز بــا جنبــش توده یــی کارگــری نداشــت. اوج جنبــش توده یــی ســال های آخــر قــرن نوزدهــم و اوایــل 

قــرن بیســتم در روســیٔه تــزاری، انقــاب مروطیــت روســیه بــود کــه از ژانویــٔه ۱۹۰۵ )حــدود ۲ ســال و 

نیــم پیــش از انقــاب مروطیــت در ایــران( در زمــان نیــکای دّوم- آخریــن تــزار روســیه- آغــاز شــد و 

در نهایــت، در ســال ۱۹۰۷، بــه برقــراری رژیــم ســلطنتی مروطــه، تدویــن قانــون اساســی، و تشــکیل 

مجلــس مناینــدگان »دومــا« منجــر شــد )بــاز هــم شــبیه دســتاوردهای انقــاب مروطیــت ایــران(.

مارکسیســت های انقابــی روســی در دهــٔه آخــر قــرن نوزدهــم عــاوه بــر مقابلــٔه نظــری بــا 

جریان هــای غیرانقابــی در درون جنبــش سوســیال دموکراســی، بــا جریان هــای سیاســی-اجتامعی 

ــی«  ــت های علن ــا و »مارکسیس ــه نارودنیک ه ــه از آن جمل ــد ک ــارزه می کردن ــز مب ــتی نی ضدمارکسیس

ــزاری را تبلیــغ  ــزاری و بهبــود ســلطنت مطلقــٔه ت ــا حکومــت ت ــد. نارودنیک هــای لیــرال، آشــتی ب بودن

ــد«  ــا سوســیال دموکرات هــا می جنگن ــه ب ــد و چگون ــق کیانن ــن در جــزؤه »دوســتان خل ــد. لنی می کردن



۱۷ چه باید کرد؟

)۱۸۹۴( دربــارٔه نارودنیک هــا نوشــت: »تصّورشــان ایــن بــود کــه اگــر از حکومــت تــزاری بــا مهربانــی 

ــران و  ــاد کارگ ــٔه اتح ــاب اندیش ــن کت ــن در همی ــود.« لنی ــت می ش ــا درس ــٔه کاره ــود، هم ــش ش خواه

دهقانــان بــه منظــور رسنگــون کــردن تزاریســم و مالــکان و بــورژوازی را مطــرح کــرد. »مارکسیســت های 

علنــی« هــم روشــنفکران بــورژوا لیــرال و »رفیقــان نیمه راهــی« بودنــد کــه در پوشــش ظاهــری 

ادبیــات مارکسیســتی التقاتــی نظریــات خــود را دربــارٔه ناگزیــر بــودن جایگزیــن شــدن فئودالیســم بــا 

رسمایــه داری در نریــات مجــاز حکومــت تــزاری منتــر می کردنــد بــدون اینکــه اشــاره ای بــه نابــودی 

ناگزیــر رسمایــه داری و گــذار بــه ســوی سوسیالیســم چیــزی بگوینــد. هــدف »مارکسیســت های علنــی« 

ایــن بــود کــه جنبــش کارگــری را تابــع منافــع جامعــهٔ  بــورژوازی کننــد و آن را بــه ســود طبقــٔه بــورژوازی 

بــا منافــع ایــن طبقــه ســازگار کننــد. برخــی از »مارکسیســت های علنــی« بعــد از انقــاب اکتــر ۱۹۱۷ 

بــه گارد ســفید ضــد انقــاب پیوســتند.

والدیمیــر ایلیــچ لنیــن در دســامر ۱۸۹۵، یعنــی وقتــی کــه یــک سوســیال دموکــرات ۲۵ ســاله بــود، 

بــه علـّـت فعالیت هــای سیاســی در شــهر پرزبــورگ دســتگیر شــد و چهــار ســال را در تبعیــد در ســیری 

ــیٔه  ــتان، در روس ــان و انگلس ــل آمل ــورهایی مث ــاف کش ــان، برخ ــه در آن زم ــت ک ــی اس ــد. گفتن گذران

تــزاری فعالیــت سوســیال دموکرات هــا غیرقانونــی و بنابرایــن غیرعلنــی بــود و سوســیال دموکرات هــای 

همــواره مــورد پیگــرد پلیــس بودنــد. لنیــن دو ســال پیــش از دســتگیری اش بــرای اقامــت بــه پرزبــورگ 

ــن  ــود. در همی ــده ب ــی ش ــای محل ــیال دموکرات ه ــتی سوس ــای مارکسیس ــود و وارد محفل ه ــه ب رفت

ــه  ــز ۱۸۹۵( ک ــرد )پایی ــر« ک ــٔه کارگ ــارزه در راه آزادی طبق ــاد مب ــکیل »اتح ــه تش ــدام ب ــه او اق فاصل

ــه ۲۰ گــروه مارکسیســتی پراکنــده در پرزبــورگ را متحــد کــرد، و تاشــش ایــن بــود کــه در  نزدیــک ب

نهایــت، حــزب واحــد طبقــٔه کارگــر روســیه را کــه هنــوز وجــود نداشــت ایجــاد کنــد. لنیــن وظیفــٔه ایــن 

تشــکیات تــازه )اتحــاد مبــارزه...( را برقــرار کــردن ارتبــاط نزدیــک بــا جنبــش توده یــی کارگــران و وارد 

ــٔه  ــار در روســیه برنام ــرای نخســتین ب ــارزه...« ب شــدن در رهــری سیاســی آن می دانســت. »اتحــاد مب

عمــل آمیخــن جنبــش کارگــری و صنفــی بــا جنبــش سیاســی در راه رسنگونــی رژیــم تــزاری را در پیــش 

گرفــت. بــه عبــارت دیگــر، ایــن ســازمان نخســتین نطفــٔه جــّدی یــک حــزب سیاســی انقابــی به شــامر 

ــکا داشــت. ــه جنبــش کارگــری ات می رفــت کــه ب

ــا کنگــرٔه اّول سوســیال  ــس ی ــد، کنفران ــدش در ســیری را می گذران ــن دوران تبعی ــه لنی ــی ک در زمان

ــود  ــی ب ــه تاش ــد ک ــکیل ش ــک تش ــهر مینس ــال ۱۸۹۸ در ش ــارس س ــاه م ــیه در م ــای روس دموکرات ه

توســط محفل هــای »اتحــاد مبــارزه...« از چنــد شــهر روســیه بــرای تشــکیل رســمی یــک حــزب رسارسی 

واحــد. ولــی آن تــاش بــه جایــی نرســید و بیشــر رشکت کننــدگان در آن کنگــرٔه مؤسســان )کــه اساســاً 

ــه پــس از برگــزاری کنگــره دســتگیر شــدند. مهم تریــن دســتاورد  عــدٔه کم شــامری بودنــد( نیــز بافاصل

ــر تشــکیل حــزب سوســیال دموکــرات  ــود کــه در آن ب ــا کنگــره، انتشــار »مانیفســت« ب آن کنفرانــس ی

کارگــری روســیه تأکیــد شــده بــود، ولــی هنــوز برنامــٔه عمــل و اساســنامه و تشــکیات و رهــری واحــدی 
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وجــود نداشــت. بــه همیــن دلیــل، تشــتّت در محفل هــای سوســیال دموکراســی همچنــان ادامــه یافــت 

و رشایــط بــرای پدیــد آمــدن جریان هایــی غیرانقابــی فراهــم شــد. یکــی از عمده تریــن ایــن جریان هــا، 

جریانــی بــود کــه »اکونومیســم« یــا اقتصادگرایــی نــام گرفــت. ایــن جریــان معتقــد بــود کــه کارگرهــا 

فقــط بایــد بــه مبــارزهٔ  صنفــی و اقتصــادی بپردازنــد، نیــازی بــه حــزب سیاســی جداگانــٔه طبقــٔه کارگــر 

ــورژوازی  ــه عهــدٔه ب ــد ب ــزاری را بای ــا حکومــت ت ــارزٔه سیاســی ب ــه، اساســاً مب ــن مرحل نیســت، و در ای

ــکار  ــم و ان ــینی از مارکسیس ــع را عقب نش ــن موض ــی ای ــت های انقاب ــا مارکسیس ــت. اّم ــرال گذاش لی

رضورت وجــود و عمــل حــزب مســتقل سیاســی طبقــٔه کارگــر، و در عمــل، عامــل تبدیــل شــدن طبقــٔه 

ــورژوازی می دانســتند. ــه رو سیاســی ب ــی و دنبال ــه طفیل کارگــر ب

لنیــن در ســال های تبعیــد در ســیری )۱۸۹۵- ۱۸۹۹( بخشــی از وقــت خــود را بــه مطالعــهٔ  نظــری 

و تحلیــل ماهیــت رسمایــه داری روســیه گذرانــد. در زمینــٔه کار عملــی، و بــا توجــه بــه تشــتّت موجــود 

در میــان گروه هــای انقابــی، او رضورت انتشــار یــک روزنامــٔه مارکسیســتی رسارسی را مطــرح کــرد کــه 

ــن  ــه در رسارس رسزمی ــی را ک ــون روس ــرد انقابی ــای منف ــه گروه بندی ه ــد ک ــی باش ــت َمحمل می توانس

پهنــاور امپراتــوری تــزاری روســیه پراکنــده بودنــد، در نهایــت در یــک حــزب رسارسی سوســیال دموکــرات 

)انقابــی( پیرامــون خــود گــرد آورد.

طرحــی کــه لنیــن ریختــه بــود پــس از پایــان دورٔه تبعیــد او عملــی شــد. در پاییــز ســال ۱۹۰۰، لنیــن 

بــه خــارج از روســیه رفــت و بــا گــروه »آزادی کار« کــه دیگــر مارکسیســت های روس مثــل پلخانــف و 

آکِســلرود در آن فعــال بودنــد، در مــورد نریــٔه رسارسی مــورد نظــرش صحبــت کــرد. بــه ایــن ترتیــب 

ــه( در دســامر ۱۹۰۰ در شــهر  ــا جرق ــر ی ــای اخگ ــه معن ــٔه ایســکرا )ب ــه نخســتین شــامرٔه نری ــود ک ب

الیپزیــگ )در آملــان(، و شــامره های بعــدی نیــز هــر کــدام در شــهری و کشــوری دیگــر چــاپ و منتــر 

ــه،  ــن نری ــٔه ای ــت تحریری ــزد«. در هیئ ــر شــعله برمی خی ــود: »از اخگ ــن ب ــٔه آن چنی ــه رسلوح شــد، ک

هــم مارکسیســت های کهنــه کاری مثــل پلخانُــف و آکِســلرود حضــور داشــتند و هــم رهــران برجســتٔه 

جوانــی مثــل لنیــن و مارتـُـف. در یــک دورٔه ســه ســاله از ۱۹۰۰ تــا ۱۹۰۳، ایســکرا توانســت موافقــت اکرث 

کمیته هــای سوســیال دموکــرات روســیه بــا پیشــنهاد لنیــن دربــارٔه حــزب رسارسی واحــد را جلــب کنــد. 

ــٔه سیاســی و حــزب سیاســی رسارسی  ــای روزنام ــارٔه مزای ــدد ایســکرا درب ــن در شــامره های متع لنی

مطالــب توضیحــی زیــادی نوشــت. بــه اعتقــاد لنیــن، نخســتین گام، انتشــار هــامن نریــٔه رسارسی در 

روســیه بــه جــای رصف هزینــه و انــرژی بــرای انتشــار ده هــای نریــٔه محلی جداگانــه بود: »بــدون چنین 

ــی  ــٔه اصل ــه وظیف ــی خــود را، ک ــه و فعالیت هــای تبلیغات ــم تبلیغــات همه جانب ــا منی توانی ــه ای، م نری

و دامئــی سوســیال دموکراســی بــه طــور کلــی، و به خصــوص وظیفــه ای مــرم در لحظــٔه کنونــی اســت- 

ــان گســرده ترین  ــه سوسیالیســم در می ــوط ب ــه سیاســت و موضوع هــای مرب ــه ب ــه عاق ]لحظــه ای[ ک

قرهــای مــردم کشــور ایجــاد شــده اســت- بــه طــور اصولــی و منســجم، و خیلــی سیســتامتیک بــه پیــش 

ــد و  ــی دارن ــی محل ــه فقــط فعالیت هــای تبلیغات ــه »سوسیالیســت ها«یی ک ــود ک ــد ب ــم.« او معتق بری
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ــٔه  ــدٔه طبق ــش اوج گیرن ــد از جنب ــد، دارن ــت می کنن ــران رشک ــی کارگ ــارزات اقتصادی-صنف ــط در مب فق

ــرای  ــط ب ــی اش را نه فق ــی آمادگ ــای انقاب ــه »پرولتاری ــرد ک ــتدالل می ک ــد. او اس ــب می افتن ــر عق کارگ

حامیــت کــردن از فراخــوان بــه مبــارزٔه سیاســی، بلکــه خیلــی آشــکارا بــرای درگیــر شــدن در پیــکار نشــان 

داده اســت.« )مقالــٔه »از چــه بایــد آغــاز کــرد؟«، ایســکرا شــامرٔه ۴، مــه ۱۹۰۱(

انتشــار ایســکرا هم زمــان بــا بحران هــای اقتصــادی در اروپــا بــود کــه روســیه را نیــز در بــر گرفــت 

و بــا اعتصاب هــای اقتصــادی و تظاهــرات سیاســی بــر ضــد حکومــت تــزاری در جنبــش کارگــری همــراه 

بــود. در همیــن زمــان، جنبش هــای اعراضــی دهقانــی بــر ضــد مالــکان، و اعراض هــای دانشــجویی، از 

جملــه در اعــراض بــه فرســتادن دانشــجویان بــه رسبــازی اجبــاری و تعطیــل کــردن دانشــگاه ها، بــه راه 

افتــاد. وظایــف ایســکرایی ها فقــط کار ســازمانی و تدارکاتــی در مبــارزه نبــود. لنیــن و یــاران او مبــارزٔه 

ــرده  ــاز ک ــز آغ ــم( را نی ــی« )اکونومیس ــه »اقتصادگرای ــش، از جمل ــای جنب ــر گرایش ه ــا دیگ ــی ب سیاس

ــو  ــه دِ ل ــیه و رابوچی ــری«( را در روس ــی »اندیشــٔه کارگ ــا میســل )یعن ــه روزنامه هــای رابوچای ــد ک بودن

)یعنــی »آرمــان کارگــر«( را در بیــرون از کشــور منتــر می کردنــد. هامن طــور کــه گفتــه شــد، اینــان بــه 

حــزب طبقــٔه کارگــر اعتقــادی نداشــتند و فکــر می کردنــد کــه وظیفــٔه سوسیالیســت ها فقــط حامیــت از 

مبــارزٔه اقتصــادی و صنفــی کارگــران اســت، و فعــاالن سوســیال دموکراســی و کارگــران هیچ کــدام هنــوز 

بــرای کار و فعالیــت سیاســی آمادگــی و تــدارک کافــی ندارنــد. لنیــن »اقتصادگرایــان« را منونــٔه روســی 

ــان  ــه اقتصادگرای ــت ک ــت و می گف ــتاین می دانس ــری ادوارد برنش ــه ره ــی ب ــت های« آملان »رویزیونیس

تــاش دارنــد »نظریــٔه مارکسیســم را محــدود کننــد و حــزب کارگــران انقابــی را بــه حزبــی رفورمیســت 

ــٔه »اعراضــی از ســوی سوســیال دموکرات هــای روس«، ســپتامر ۱۸۹۹، در پاســخ  ــد.« )مقال ــل کنن تبدی

بــه »مانیفســت« اقتصادگرایــان( مبــارزه بــا تــرور فــردی نیــز از دیگــر عرصه هــای پیــکار ایســکرایی ها 

بــود. بــه اعتقــاد آنــان، تــرور فــردی نــه نیروهــای دولــت، بلکــه نیروهــای انقــاب را بــه هــم می ریــزد 

ــد. ــامان می کن و نابس

محــور مرکــزی دیــدگاه لنیــن در آن دورٔه تشــتّت جنبــش سوســیال دموکراســی ایــن بــود کــه مبــارزٔه 

ــه شــکل اعتصاب هــای کارگــری محلــی و رسارسی، و تظاهــرات و گردهامیی هــای اّول مــاه  طبقاتــی )ب

مــه( به رسعــت در حــال رشــد و گســرش بــود، ولــی سوسیالیســت  ها یــا سوســیال دموکرات هــای 

انقابــی هنــوز ســازمان و تشــکلی نداشــتند کــه بتوانــد مبــارزات پراکنــده را در یــک جبهــٔه مشــرکت 

علیــه خودکامگــی حکومــت تــزاری متحــد کنــد، و آن مبــارزه را بــه طــور رسارسی رهــری کنــد. بدتــر 

از آن، گرایش هایــی نیــز در جنبــش دیــده می شــد )از جملــه اقتصادگرایــان( کــه هیــچ ایــرادی در ایــن 

ــارزٔه طبقاتــی آن  ــر آن بــود کــه در رشایطــی کــه جنبــش طبقــٔه کارگــر و مب ــد. لنیــن ب وضــع منی دیدن

ــٔه رسارسی  ــک روزنام ــار ی ــد، انتش ــا پراکنده ان ــیال دموکرات ه ــد و سوس ــود را می گذران ــد خ دوران رش

مارکسیســتی نخســتین گام، و بســر مناســب و مؤثــری بــرای رســیدن بــه هــدف نهایــی، یعنــی تأســیس 

حــزب واحــد سیاســی طبقــٔه کارگــر بــا ایدئولــوژی و تشــکیات هامهنــگ بــرای هدایــت مبــارزٔه سیاســی 
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ضداســتبدادی اســت.

ــوان فرعــی  ــا عن ــد کــرد؟ ب ــاب مشــهور و ارزشــمند چــه بای ــن کت ــه لنی ــود ک ــه ای ب ــن زمین در چنی

ــید و  ــان رس ــه پای ــال ۱۹۰۲ ب ــل س ــاب در اوای ــن کت ــگارش ای ــا« را نوشــت. ن ــش م ــاد جنب »مســائل ح

نخســتین بــار در اشــتوتگارت آملــان چــاپ و منتــر شــد. لنیــن در آن زمــان از تبعیــد ســیری بازگشــته 

ــه  ــٔه »از چ ــن رسمقال ــاب، لنی ــن کت ــن ای ــش از نوش ــرد. پی ــی می ک ــوئیس( زندگ ــو )در س ــود و در ژن ب

ــم آن دورٔه  ــوع مه ــه موض ــارٔه س ــه ۱۹۰۱( درب ــکرا )م ــٔه  ایس ــامرٔه ۴ نری ــرد؟« را در ش ــاز ک ــد آغ بای

ــازمانی، و  ــف س ــی، وظای ــات سیاس ــوای تبلیغ ــت و محت ــی »رسش ــی، یعن ــیال دموکراس ــش سوس جنب

ــرد؟ در  ــد ک ــه بای ــاب چ ــود. کت ــته ب ــیه« نوش ــو در رسارس روس ــازمان پیکارج ــک س ــزی ی ــٔه پی ری نقش

واقــع توضیــح تکمیلــی و تفصیلــی هــامن مقالــه اســت، و عــاوه بــر آن، بــه تفصیــل بــه مســئلٔه مهــم 

ــٔه توده هــا  ــال جنبــش خودانگیخت ــا اقتصادگرایــی و نقــش سوســیال دموکراســی در قب »اکونومیســم« ی

می پــردازد، و دربــارٔه تفــاوت میــان سیاســت اتحادیه یــی و سیاســت سوســیال دموکراتیــک، و نیــز نقشــٔه 

ــد. ــی می ده ــای مفّصل ــی رسارسی توضیح ه ــٔه سیاس ــک روزنام ــاد ی ایج

ــی در مــورد »آزادی  ــی در سوســیال دموکراســی بین امللل ــان معیّن ــه اّدعــای جری ــاب ب فصــل اّول کت

ــن  ــط ای ــم توس ــی مارکسیس ــردن روح انقاب ــی ک ــک« و ته ــه و دگامتی ــم »کهن ــه مارکسیس ــاد« ب انتق

ــه داری  ــای رسمای ــزه شــدن و تشــدید تضاده ــی آن »پرولری ــه در خط مش ــان اختصــاص دارد، ک جری

ــم و  ــان لیرالیس ــی می ــاد اصول ــده... تض ــام ش ــه اع ــی بی پای ــدف نهای ــوم ه ــت، مفه ــده اس ــی ش نف

سوسیالیســم... و تئــوری مبــارزٔه طبقاتــی... نفــی شــده اســت.« لنیــن در ایــن بخــش می نویســد: »کســی 

کــه عمــداً چشــم فــرو نبســته باشــد، منی توانــد نبینــد کــه مشــی »انتقــادی« نــو در سوسیالیســم جــز 

گونــٔه نوینــی از اپورتونیســم چیــز دیگــری نیســت... »آزادی انتقــاد« چیــزی نیســت جــز آزادی تبدیــل 

سوســیال دموکراســی بــه حــزب دموکــرات رفرم طلــب و آزادی رســوخ اندیشــه های بورژوایــی و عنــارص 

بورژوایــی در سوسیالیســم.« در همیــن بخــش اســت کــه لنیــن بــه »مارکسیســم مجــاز« یــا علنــی نیــز 

ــود...  ــل ب ــارت کام ــات آن در اس ــه مطبوع ــتبدادی ک ــوری... اس ــد: »در کش ــد و می نویس ــاره می کن اش

ناگهــان تئــوری مارکسیســم انقابــی... ولــی قابل فهــم بــرای همــٔه »عاقه منــدان«، بــه مطبوعــاِت در بنــد 

سانســور راه می یابــد.« اّمــا لنیــن »اتحــاد بــا مارکسیســت های مجــاز« یــا »دموکرات هــای بــورژوا« را در 

مرحلــه ای از فعالیــت سوســیال دموکراســی و بــرای مقابلــه بــا دشــمنی خطرناک تــر مــردود منی دانســت 

بــه رشط آنکــه »نخســت مرزهــا را بــا قاطعیــت و رصاحــت متــام مشــخص کنیــم« و »سوسیالیســت ها 

امــکان کامــل داشــته باشــند تضــاد آشــتی ناپذیر میــان منافــع طبقــٔه کارگــر و منافــع بــورژوازی را بــه 

طبقــٔه کارگــر توضیــح دهنــد« و اســتقال خــود را داشــته باشــند. در همین جــا لنیــن از نامــٔه مارکــس 

دربــارٔه برنامــٔه »گتــا« یــاد می کنــد کــه مارکــس در آن »التقــاط در تدویــن اصــول را ســخت نکوهــش 

ــن در  ــک ت ــه عقب نشــینی های تئوری ــد و ب ــا اصــول را روا ندانی ــد« و می نویســد: »ســوداگری ب می کن

ندهیــد.« و توضیــح می دهــد کــه »بــدون تئــوری انقابــی، جنبــش انقابــی وجــود نخواهــد داشــت... 
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نقــش مبــارز پیــرو را فقــط حزبــی می توانــد ایفــا کنــد کــه تئــوری پیــرو رهنمونــش باشــد« و تأکیــد 

می کنــد کــه »سوسیالیســم از هنگامــی کــه علــم شــده، می طلبــد کــه بــه مثابــه علــم بــا آن رفتــار شــود، 

ــود کــه هــواداران »آزادی انتقــاد« در عمــل جنبــش کارگــری  ــی ب ــن در حال ــد.« ای ــی آن را بیاموزن یعن

ــد. ــل می کردن ــورژوا لیرال هــا تبدی ــه رو ب ــه دنبال ــای روســیه را ب نوپ

در فصــل دّوم کتــاب، لنیــن بــه موضــوع »خودانگیختگــی توده هــا و آگاهــی سوسیالیســتی« 

می پــردازد و در هــامن آغــاز تأکیــد می کنــد کــه »رابطــٔه میــان عنــر آگاه و خودانگیختگــی اهمیــت 

عــاّم عظیمــی دارد«. در ایــن فصــل از چــه بایــد کــرد؟ لنیــن بــا اشــاره بــه اعتصاب هــای کارگــری دهــٔه 

ــا اعتصاب هــای خودانگیختــٔه دو-ســه دهــٔه پیــش از آن می نویســد:  آخــر قــرن نوزدهــم در مقایســه ب

»اعتصاب هــای ســال های نــود بــه میزانــی بــس بیشــر بازتــاب آگاهــی را بــه مــا می منایاننــد: 

ــدام  ــرای اق ــه چــه لحظــه ای ب ــش حســاب می شــود ک ــردد، از پی خواســت های مشــخصی عرضــه می گ

مناســب تر اســت، و غیــره... اعتصاب هــای سیســتامتیک ]دهــٔه ۱۸۹۰[ مظاهــری از نطفه هــای مبــارزٔه 

طبقاتــی بودنــد، ولــی فقــط نطفه هــای آن. ایــن اعتصاب هــا رصفــاً مبــارزات صنفــی اتحادیه یــی بودنــد، 

ــض آشــتی ناپذیر  ــه تناق ــران ب ــد... کارگ ــک نبودن ــارزٔه سوســیال دموکراتی ــوز مب ــی به خودی خــود هن ول

ــم  ــوالً ه ــد و اص ــی منی بردن ــن پ ــی امروزی ــی و اجتامع ــام سیاس ــای نظ ــش و رساپ ــع خوی ــان مناف می

ــاظ،  ــن لح ــتند. از ای ــک نداش ــیال دموکراتی ــی سوس ــر، آگاه ــان دیگ ــه بی ــد و ب ــی برن ــتند پ منی توانس

اعتصاب هــای دهــٔه ۱۸۹۰ به رغــم پیرفــت عظیــم خــود، در قیــاس بــا »عصیان«هــای پیشــین همچنــان 

جنبش هــای رصفــاً خودانگیختــه باقــی ماندنــد.« در ادامــٔه همیــن بحــث اســت کــه لنیــن دیــدگاه خــود 

را دربــارٔه جنبــش طبقــٔه کارگــر روســیه در اواخــر قــرن نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم آشــکارا مطــرح 

می کنــد کــه »آگاهــی سوســیال دموکراتیــک فقــط از خــارج محیــط کارگــری می توانســت بــدان محیــط 

ــا نیــروی خــودش بــه چیــزی جــز آگاهــی اتحادیه یــی... و واداشــن  ــرده شــود... طبقــٔه کارگــر تنهــا ب بُ

ــن در اینجــا  ــد برســد«. اشــارهٔ  لنی ــاز کارگــران منی توان ــون مــورد نی ــا آن قان ــن ی ــه وضــع ای دولت هــا ب

ــیال دموکراســی  ــش سوس ــا جنب ــندیکایی ب ــا س ــی ی ــش اتحادیه ی ــاوت هدف هــای جنب ــه موضــوع تف ب

ــادآوری  ــن ی ــت. لنی ــزاری( اس ــتبداد ت ــی اس ــورد، رسنگون ــن م ــی )در ای ــای سیاس ــاد تحوّ ل ه ــرای ایج ب

ــد کــه  ــه انتشــار روزنامــه ای کردن ــد کــه »سوســیال دموکرات هــای روس در دهــٔه ۱۸۹۰ اقــدام ب می کن

می خواســت مبــارزٔه اعتصابــی را بــا جنبــش انقابــی ضــد ســلطنت مســتبد در آمیــزد.« مخاطــب اصلــی 

لنیــن در ایــن بحــث، جریــان »اقتصادگرایــان« )اکونومیســت ها( در جنبــش کلــی سوســیال دموکراســی 

ــه عامــل آگاهــی سوسیالیســتی کــم بهــا  ــاب«، ب ــر شــعار »جنبــش کارگــری ن روســیه اســت کــه در زی

می دادنــد. لنیــن می نویســد: »کرنــش کــردن در برابــر جریــان خودانگیختــهٔ  جنبــش کارگــری و هرگونــه 

کــم بهــا دادن بــه نقــش »عنــر آگاه« یعنــی بــه نقــش سوســیال دموکراســی، معنایــش تقویــت نفــوذ 

ایدئولــوژی بورژوایــی در میــان کارگــران اســت.« لنیــن توضیــح می دهــد کــه »آگاهــی سوسیالیســتی... 

ــارزهٔ   ــرون وارد مب ــه از بی ــری اســت ک ــه »عن ــی« نیســت بلک ــارزٔه طبقات ــی مســتقیم مب ــٔه الزام نتیج
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طبقاتــی پرولتاریــا شــده اســت، نــه اینکــه بــه طــور طبیعــی و خودانگیختــه از آن پدیــد آمــده باشــد.« 

ــا را از  ــه پرولتاری ــٔه سوســیال دموکراســی اســت ک ــه »وظیف ــد ک ــد می کن ــن تأکی ــل، لنی ــن دلی ــه همی ب

ــر  ــد، دیگ ــد می آم ــی پدی ــارزٔه طبقات ــن آگاهــی خودبه خــود از مب ــر ای ــد... اگ ــار کن ــن آگاهــی رسش ای

ــه توســط  ــوژی مســتقلی ک ــه از ایدئول ــال ک ــه »ح ــد ک ــه می کن ــود«، و اضاف ــن کار منی ب ــه ای ــازی ب نی

خــود توده هــای کارگــر... طرح ریــزی شــده باشــد منی توانــد ســخنی در میــان باشــد، مســئله بدین ســان 

ــان ایــن دو چیــزی  ــا ایدئولــوژی سوسیالیســتی. می ــا ایدئولــوژی بورژوایــی ی می توانــد مطــرح باشــد: ی

وجــود نــدارد«، و »اصــوالً در جامعــه ای کــه تضــاد طبقاتــی در آن النــه کــرده و آن را از درون می خــورد، 

ایدئولــوژی غیرطبقاتــی یــا فراطبقاتــی هرگــز منی توانــد وجــود داشــته باشــد. از ایــن رو، کــم بهــا دادن 

ــت  ــای تقوی ــه معن ــه دوری جســن از آن، ب ــه هــر صــورت، و هــر گون ــوژی سوسیالیســتی ب ــه ایدئول ب

ــردن  ــوذ ک ــرای نف ــوان و وســایل بیشــری ب ــورژوازی امــکان و ت ــی اســت« چــون ب ــوژی بورژوای ایدئول

ــای آن نیســت کــه »کارگــران در  ــه معن ــن ب ــد کــه ای ــد می کن ــن تأکی ــه لنی ــان کارگــران دارد. البت در می

ــه در نقــش کارگــر، بلکــه در نقــش  ــی آنهــا ن ــد؛ ول ــوژی سوسیالیســتی رشکــت ندارن طرح ریــزی ایدئول

تئوریســین سوسیالیســم در ایــن کار رشکــت می کننــد.« پافشــاری لنیــن در مبــارزه بــا ایــن جریــان بــه 

ــرا« )اکونومیســت(  ــی و ســندیکایی و »اقتصادگ ــن جریان هــای رِصف اتحادیه ی ــه ای ــود ک ــن ب ــت ای علّ

خــود را مارکسیســت و سوســیال دموکــرات معرفــی می کردنــد، و از دیــدگاه لنیــن و دیگــر انقابیــون، 

ــم  ــردن تزاریس ــون ک ــر رسنگ ــدف بزرگ ت ــرای ه ــر ب ــٔه کارگ ــی طبق ــارزٔه سیاس ــر مب ــی ب ــر مخّرب تأثی

داشــتند. در واقــع لنیــن بــا آنهــا بــه مثابــه نیروهــای درون جنبــش عمومــی سوســیال دموکراســی مبــارزٔه 

ــرد. ــری می ک نظ

ــه  ــت را ب ــت ها سیاس ــد، »اکونومیس ــح می ده ــاب توضی ــّوم کت ــل س ــن در فص ــه لنی ــور ک هامن ط

طــور مطلــق نفــی منی کننــد، بلکــه فقــط مفهــوم سوســیال دموکراتیــک سیاســت را همیشــه بــا مفهــوم 

صنفــی و اتحادیه یــی آن اشــتباه می کننــد.« در همین جاســت کــه لنیــن هــدف بنیــادی سوســیال 

ــد: »هــدف سوســیال دموکراســی از رهــری  ــان می کن دموکراســی در جنبــش کارگــری را به رصاحــت بی

مبــارزٔه طبقــٔه کارگــر فقــط تأمیــن رشایــط بهــر بــرای فــروش نیــروی کار نیســت، بلکــه عــاوه بــر آن، 

ــه توانگــران  ــه خــود را ب ــه تهی دســتان را وامــی دارد ک ــری اســت ک برانداخــن نظــام اجتامعــی بیدادگ

بفروشــند.« در حالــی کــه اقتصادگرایــان از گســرش مبــارزٔه سیاســی در ورای مبــارزٔه اقتصــادی پرهیــز 

می کردنــد، »سوســیال دموکراســی انقابــی مبــارزه در راه رفــورم را بــه عنــوان جزئــی از کل، تابــع مبــارزٔه 

ــار هــر  ــد »رفت ــران بای ــه کارگ ــد اســت ک ــن معتق ــازد.« لنی ــی در راه آزادی و سوسیالیســم می س انقاب

یــک از طبقــات اجتامعــی دیگــر را... در نظــر بگیرنــد« چــون »خودشناســی طبقــٔه کارگــر بــا تصــّورات 

کامــاً روشــن ایــن طبقــه از چگونگــی مناســبات میــان همــٔه طبقــات جامعــه پیونــد ناگسســتنی دارد... 

ــی و  ــیامی اجتامع ــادی و س ــت اقتص ــارٔه رسش ــد درب ــود بای ــرات ش ــیال دموک ــه سوس ــرای آنک ــر ب کارگ

سیاســی مالــک و کشــیش، منصــب دار و دهقــان، دانشــجو و ولگــرد، تصــّور روشــنی داشــته باشــد.« در 
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مقابــل اقتصادگرایــان کــه بــر فعالیــت »سیاســی« ســندیکایی مترکــز می کردنــد، لنیــن افشــاگری سیاســی 

ــد کــه »دانشــجو و افــراد  ــا کارگــران بفهمن ــه را وظیفــٔه سوســیال دموکرات هــا می دانســت ت همه جانب

اقلیت هــای مذهبــی و دهقــان و نویســنده نیــز دســتخوش آزار و بیــداد هــامن نیرویــی ســیاهی اســت 

ــش  ــن در بخ ــی دارد.« لنی ــتم روا م ــه س ــن بی رحامن ــی اش چنی ــر گام از زندگ ــود او در ه ــر خ ــه ب ک

ــر  ــد: »مگ ــد و می پرس ــاره می کن ــردی اش ــرور ف ــودن ت ــرّب ب ــر و مخ ــه بی اث ــل ب ــن فص ــری از ای دیگ

ــی  ــایل تهییج ــداع وس ــه اب ــد ب ــه بای ــت ک ــم اس ــدر ک ــا آن ق ــیه پلیدی ه ــی روس ــط زندگ ــن محی در ای

خــاص ]تــرور[ پرداخــت؟ اگــر کســی را هیچ چیــز و حتّــی خودرسی هــای رژیــم اســتبدادی روســیه نیــز 

نتوانــد تهییــج کنــد... او بــه جنــگ میــان دولــت و مشــتی تروریســت بــا خونــردی کســی کــه انگشــت 

ــن اســت کــه  ــه سوســیال دموکرات هــا ای ــن ب ــی کــرده اســت خواهــد نگریســت.« رهنمــود لنی در بین

»هیجان هــای مــردم را جمــع کنیــم و بــه صــورت ِســیلی عظیــم درآوریــم« و »از زیــر بــار فوری تریــن 

وظیفــٔه انقابیــون روســیه یعنــی ســازمان دهی کار تبلیغــات سیاســی همه جانبــه« طفــره نرویــم. لنیــن 

ــه کارگــران، سوســیال دموکرات هــا  ــرای رســاندن دانــش سیاســی ب ــد کــه »ب ــد می کن در همین جــا تأکی

ــان  ــه می ــد ب ــه »بای ــد ک ــا نکنن ــن اکتف ــه ای ــط ب ــد« و فق ــی برون ــات اهال ــٔه طبق ــان هم ــه می ــد ب بای

ــا نقــل قــول از مانیفســت کمونیســت کــه »کمونیســت ها از هــر جنبــش  کارگــران رفــت«. او ســپس ب

ــی را در  ــک عموم ــف دموکراتی ــد وظای ــا بای ــه »م ــد ک ــادآوری می کن ــد« ی ــتیبانی می کنن ــی پش انقاب

برابــر متــام مــردم بیــان داریــم و روی آنهــا تکیــه کنیــم بــدون آنکــه حتّــی بــرای یــک لحظــه معتقــدات 

سوسیالیســتی خــود را پنهــان داریــم.«

در بخش هــای پایانــی همیــن فصــل اســت کــه لنیــن مجــدداً رضورت ایجــاد یــک روزنامــٔه سوســیال 

ــش شایســتٔه  ــک ارگان سیاســی، جنب ــدون ی ــح می دهــد و می نویســد: »ب ــک رسارسی را توضی دموکراتی

عنــوان سیاســی در اروپــای امــروز تصّورپذیــر نیســت... افشــاگری های سیاســی اعــان جنــگ بــه دولــت 

اســت... در دوران مــا فقــط حزبــی کــه افشــاگری واقعــاً بــرای همــٔه مــردم را ســازمان می دهــد می توانــد 

ــارزات  ــٔه افشــاگری های ایســکرا در عرصــٔه مب ــه منون ــی باشــد.« او ســپس ب پیشــاهنگ نیروهــای انقاب

دانشــجویی و دهقانــی و آزار و اذیــت ادبــا و نویســندگان و اســتادان، در کنــار مســائل کارگــری، اشــاره 

می کنــد.

ــف سیاســی و ســازمانی  ــارٔه وظای ــح بیشــر درب ــه توضی ــاز هــم ب ــن ب ــاب، لنی ــارم کت در فصــل چه

ــد  ــردازد. تأکی ــزاری می پ ــتبدادی ت ــم اس ــا رژی ــارزه ب ــری در مب ــش کارگ ــا در جنب ــیال دموکرات ه سوس

ــدارک و ســازمان دهی  ــده کاری و تــاش در ت ــز از خــرده کاری و پراکن ــن بخــش پرهی ــن در ای ــی لنی اصل

یــک حــزب رسارسی بــا برنامــه و نقشــٔه کار مشــخص و منظــم اســت کــه »بتوانــد کار الزم و پایــداری 

و ادامــه کاری در مبــارزٔه سیاســی را تأمیــن کنــد.« بــه اعتقــاد لنیــن، محفل هــای پراکنــدٔه محلــی 

سوســیال دموکرات هــا بیشــر در معــرض دســترد پلیــس بــود و باعــث می شــد کــه کارگــران اعتامدشــان 

ــزوم  ــه آن می پــردازد، ل از روشــنفکران ســلب شــود. موضــوع مهــم دیگــری کــه لنیــن در ایــن فصــل ب
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تربیــت و بهره گیــری از »انقابیــون حرفه یــی« اســت کــه در رشایــط پلیســی و کار غیرعلنــی سوســیال 

دموکرات هــا، فعالیــت انقابــی را کــه حرفــٔه آنهاســت طبــق قواعــد الزم ســازمان می دهنــد، و می تواننــد 

ــوز حــزب سوســیال  ــه هن ــط آن روزگار روســیه ک ــران باشــند. در رشای ــان کارگ ــا از می از روشــنفکران ی

دموکــرات وجــود نداشــت و خیلــی از مبــارزان ســخت رسگــرم مبــارزٔه اقتصادی-صنفــی بودنــد و آن را 

بهریــن راه می دیدنــد، لنیــن شــکل و وظیفــه و نــوع کار ســازمان کارگــری را متفــاوت بــا ســازمان حــزب 

ــر  ــی، و کم ــرده تر و علن ــی و گس ــت صنف ــی می بایس ــت. اّول ــرات می دانس ــیال دموک ــی سوس انقاب

ــدان  ــرات، نه چن ــیال دموک ــی سوس ــون حرفه ی ــامل انقابی ــت ش ــی می بایس ــی دّوم ــد، ول ــکار باش پنهان

گســرده، و تــا حــد امــکان پنهانــکار باشــد. بــه عبــارت دیگــر، لنیــن در اینجــا بــر تلفیــق کار علنــی در 

ــد. در  ــد می کن ــی تأکی ــازمان حزب ــوب س ــی در چارچ ــا کار غیرعلن ــی، ب ــری و صنف ــازمان های کارگ س

ــیال  ــزب سوس ــی در ح ــی حرفه ی ــدٔه انقاب ــاده و ورزی ــران آم ــور ره ــت حض ــر اهمی ــال، او ب ــن ح عی

دموکــرات کــه بــه انــدازٔه کافــی تجربــه اندوختــه باشــند، حــاال چــه روشــنفکر باشــند چــه دانشــجو یــا 

کارگــر، تأکیــد می کنــد. بــا توجــه بــه همیــن اهمیــت ســازمان انقابــی متشــکل از حرفه یی هــا، و شــیؤه 

ارتبــاط آن بــا ســازمان های کارگــری اســت کــه لنیــن می نویســد: »ســازمانی از انقابیــون بــه مــا بدهیــد 

تــا روســیه را دگرگــون ســازیم!« در توضیــح نحــؤه کار انقابیــون نیــز لنیــن بــه موضــوع تقســیم کار بــر 

اســاس تخصــص و تجربــٔه افــراد اشــاره می کنــد کــه امــری الزم بــرای افزایــش کارایــی فعالیــت حزبــی 

اســت. اّمــا گوشــزد می کنــد کــه »رشط الزم بــرای تخصصــی کــردن، مرکزیــت اســت«. در زمینــٔه تربیــت 

کادرهــا حرفه یــی، لنیــن معتقــد اســت کــه »نخســتین و فوری تریــن وظیفــٔه سوسیالیســت ها کمــک بــه 

پــرورش مبــارز انقابــی از میــان کارگرانــی اســت کــه در زمینــٔه فعالیــت حزبــی بــا روشــنفکران انقابــی 

در یــک ســطح قــرار داشــته باشــند... ســطح کارگــران را تــا ســطح انقابیــون بــاال بریــم... کارگــر انقابــی 

ــدل گــردد.« و  ــی ب ــی حرفه ی ــه انقاب ــد ب ــرای آنکــه در کار خــود ورزیدگــی کامــل داشــته باشــد، بای ب

ســپس بــه منونــٔه »ِبِبــل«، انقابــی آملانــی، اشــاره می کنــد کــه از میــان تــودٔه کارگــران برخاســته بــود.

لنیــن در ایــن فصــل بارهــا و بارهــا بــر رضورت وجــود حــزب رسارسی متمرکــز بــرای رهــری مبــارزٔه 

خودانگیختــٔه پرولتاریــا و وارد ســاخن رضبــٔه قطعــی بــر ســلطنت مطلقــه و مصــون داشــن جنبــش از 

ــه آن اشــاره  ــن در اینجــا ب ــه لنی ــٔه دیگــری ک ــد. نکت ــد می کن ــه حمــات ناســنجیده، تأکی دســت زدن ب

می کنــد، خطــر به اصطــاح »دموکراســی گســرده« در رشایــط فعالیــت غیرعلنــی سوســیال دموکرات هــا 

در رژیــم پلیســی تــزاری اســت کــه برخــی از فعــاالن سوســیال دموکــرات مطــرح می کردنــد. او 

می نویســند: »اصــل دموکراســی گســرده دو رشط الزم در بــر دارد: علنــی بــودن کامــل و انتخابــی بــودن 

ــار  متــام مقام هــا. بــدون علنــی بــودن... ســخن گفــن از اصــل دموکراســی خنــده آور اســت.« ایــن گفت

ــر رضورت حــد  ــد ب ــه جــای تأکی ــی ب ــن اوضــاع احوال ــه »در چنی ــه کســانی اســت ک ــن در پاســخ ب لنی

اعــای پنهانــکاری و گزینــش هرچــه دقیق تــر اعضــا، اصــل »دموکراســی گســرده« را تأکیــد می کننــد!« 

ــلطنتی  ــم س ــی رژی ــط ظلامن ــی در محی ــازمان حزب ــرده س ــم گس ــه »دموکراتیس ــد ک ــه می ده و ادام
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بازیچــٔه پــوچ و زیامننــدی اســت.«

فصــل پنجــم و آخــر کتــاب چــه بایــد کــرد؟ مــرور مجــددی اســت دربــارٔه رضورت و مزایــای انتشــار 

ــا  ــن ب ــری لنی ــی و نظ ــدل قلم ــیه، و ج ــای روس ــیال دموکرات ه ــی رسارسی سوس ــٔه سیاس ــم نری منظ

ــکرا  ــٔه رسارسی ایس ــرد؟ نری ــد ک ــه بای ــار چ ــگارش و انتش ــان ن ــه در زم ــه. البت ــن اندیش ــان ای مخالف

مّدتــی بــود کــه منتــر می شــد، ولــی در ایــن بخــش از کتــاب، لنیــن بــاز هــم در مــورد اهمیــت چنیــن 

نریــه ای، در مقایســه بــا »خــرده کاری« در انتشــار نریه هــای محلــی، توضیــح بیشــری می دهــد. بــه 

بیــان لنیــن، انتشــار نریــٔه رسارسی بــه برقــراری رابطــه میــان گروه هــای سوســیال  دموکــرات محلــی 

پراکنــده در رسارس روســیه، بــه »پــروردن ســازمان های سیاســی نیرومنــد«، و بــه ارائــٔه ارزیابــی منظــم 

ــای  ــا انگیزه ه ــون ب ــات گوناگ ــه طبق ــواردی ک ــام م ــی و مت ــی سیاس ــب زندگ ــام جوان ــداوم از »مت و م

گوناگــون بــه اعــراض و مبــارزه برمی خیزنــد« یــاری می رســاند. البتــه لنیــن کامــاً در بیــان ایــن نکتــٔه 

مهــم رصاحــت دارد کــه روزنامــه جــای حــزب را منی گیــرد و فقــط بســر و َمحملــی بــرای ایجــاد اتحــاد 

اســت. او از مخالفــان نریــٔه رسارسی انتقــاد می کنــد کــه »آنچــه را کــه در لحظــٔه کنونــی بــه عنــوان 

ــٔه  ــاد روزنام ــه ایج ــی ک ــد« در حال ــی کرده ان ــدف تلق ــت، ه ــده اس ــه ش ــیله توصی ــبت ترین وس مناس

ــا در دســت داشــن  ــد ب ــون می توانن ــی« را دارد کــه انقابی ــخ راهنامی سیاســی رسارسی فقــط »نقــش ن

آن ســازمان انقابــی بــرای »حملــٔه مشــرک علیــه ســلطنت مســتبد و بــرای رهــری مبــارزٔه واحــد را گــرد 

ــی مشــخص  ــط عین ــٔه رشای ــر پای ــن ب ــد و متشــکل« و گســرده تر و اســتوارتر ســازند. »آرزو«ی لنی آورن

ــه ای »رسآغــازی  ــن نری ــود کــه انتشــار چنی ــن ب ــارزه در آن رشایــط مشــخص، ای زمــان، و نیازهــای مب

ــٔه  بــرای برقــراری پیونــد واقعــی« و »همراهــی و رشکــت کامــاً فعــال و زنــدٔه« انقابیــون در آن نری

ــا  ــه ی ــی جرق ــه معن ــٔه ایســکرا )ب ــام نری ــه ن ــاره ب ــا اش ــن ب ــه لنی رسارسی باشــد. در همین جاســت ک

ــه  ــت ک ــد داش ــی را خواه ــری عظیم ــی از آن َدِم آهنگ ــم جزئ ــه حک ــن روزنام ــد: »ای ــر( می نویس اخگ

ــازد.« او  ــدل می س ــر ب ــی همه گی ــه حریق ــق را ب ــم خل ــٔه خش ــر جرق ــی و ه ــارزٔه طبقات ــر مب ــر اخگ ه

فصــل آخــر کتــاب را بــا ایــن تأکیــد بــه پایــان می بــرد کــه »نقشــٔه ایجــاد روزنامــٔه سیاســی بــرای رسارس 

ــه آیین پرســتی و انشــاپردازی  ــاق ب ــای ات روســیه، نه تنهــا مثــرٔه کار دفــری کســانی نیســت کــه در تنگن

مبتــا شــده اند، بلکــه برعکــس، عملی تریــن نقشــه ای اســت کــه بــا اجــرای آن می تــوان قیــام را از متــام 

جوانــب آغــاز کــرد و خــود را بی درنــگ بــرای آن آمــاده ســاخت، و در عیــن حــال، کارهــای مــرم روزمــرٔه 

خــود را نیــز حتّــی یــک آن از یــاد نــرد.«

ــد شــکل گیری  ــر از رون ــدی مخت ــن ضمــن جمع بن ــرد؟ لنی ــد ک ــاب چــه بای ــار« کت ــان گفت در »پای

جنبــش سوســیال دموکراســی در روســیه، آن را بــه ســه دورٔه تکویــن جنینــی، کودکــی و بلوغ، و تشــتّت و 

تاشــی و نوســان از یک ســو بــه ســوی دیگــر تقســیم می کنــد، و بــا اشــاره بــه مبــارزٔه مارکسیســت های 

جنبــش بــا جریان هــای »انتقــاد آزاد« و »دموکراســی گســرده« و »اقتصادگرایــی« )اکونومیســم( و 

»تروریســم« در دورٔه ســّوم، می نویســد: »مــا ایــامن راســخ داریــم کــه سوســیال دموکراســی روســیه از 
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ــن طبقــه، پســاهنگ  ــرون خواهــد آمــد، و پیشــاهنگ واقعــی انقابی تری ــر بی ــر و پخته ت بحــران، توانات

ــا  ــا ب ــرد: »م ــان می ب ــه پای ــه ب ــن جمل ــا ای ــاب را ب ــپس کت ــرد«، و س ــد ک ــوض خواه ــت را ع اپورتونیس

ــد  ــه بای ــؤال »چ ــه س ــم ب ــه، می توانی ــب پیش گفت ــام مطال ــص مت ــض«، و تلخی ــن »تعوی ــه ای ــوت ب دع

کــرد؟« یــک پاســخ کوتــاه بدهیــم: بایــد بــه دوران ســّوم پایــان داد«، کــه اشــاره بــه رضورت رفــع تشــتّت 

و ایجــاد اتحــاد و مبــارزٔه متحدانــه دارد.

ایــن اثــر لنیــن را نیــز مثــل هــر اثــر دیگــر کاســیک مارکسیسم-لنینیســم بایــد بــا توجــه کامــل بــه 

ــاط  ــد در ارتب ــرد؟ را بای ــد ک ــرد. چــه بای ــه و بررســی ک ــی آن مطالع ــط اجتامع ــٔه تاریخــی و رشای زمین

ــت  ــیه )و در نهای ــرات روس ــیال دموک ــزب سوس ــکل گیری ح ــن از ش ــخص دوره ای معیّ ــاع مش ــا اوض ب

ــٔه تاریخــی مشــخص آن، و بیــرون کشــیدن  ــر بیــرون از زمین بلشــویک( مطالعــه کــرد. مطالعــٔه ایــن اث

پاره هایــی از اینجــا و آنجــای مــن بــه مثابــه دســتورالعمل و حکمــی کلــی و ازلــی، می توانــد منجــر بــه 

اشــتباه هایی اساســی در تحلیــل رشایــط مشــخص منجــر شــود. فعالیــت جنبــش سوســیال دموکراســی 

ــی و تشــکیاتی »کمونیســت«ها  ــا و روســیه، جــزو نخســتین تجربه هــای عمل و مارکسیســت های اروپ

ــل  ــت مث ــارزان مارکسیس ــدٔه مب ــای ارزن ــه، و تحلیل ه ــن تجرب ــود. ای ــرده ب ــی گس ــارزٔه انقاب در مب

ــه  ــود. چ ــم ب ــی مارکسیس ــرو و انقاب ــه های پی ــل درآوردن اندیش ــه عم ــرای ب ــن ب ــی نوی ــن، تاش لنی

بایــد کــرد؟ حــاوی رهنمودهــای عملــی مهــم و مؤثــری بــرای جنبــش سوســیال دموکراســی روســیه در 

رشایــط مشــخص اوایــل قــرن بیســتم اســت، ولــی منی تــوان آن را بــه ســطح دســتور عملــی بــرای مبــارزٔه 

کمونیســت ها در همــه و هــر زمــان و رشایطــی تقلیــل داد، اگرچــه حــاوی اندیشــه هایی بنیــادی 

ــت. ــتی اس ــی کمونیس ــش ترقی خواه ــای جنب ــارٔه رضورت ه درب

هامن طــور کــه پیشــر اشــاره شــد، موضــوع اساســی در چــه بایــد کــرد؟ رضورت وجــود یــک حــزب 

ــری و  ــٔه کارگ ــدٔه طبق ــی پراکن ــش مبارزات ــرد هــم آوردن جنب ــرای گ سیاســی متشــکل متحــد رسارسی ب

ــن  ــود. در همی ــم ب ــزاری حاک ــٔه ت ــم خودکام ــن رژی ــور برانداخ ــه منظ ــارزه ب ــی آن مب ــت سیاس هدای

ــارزه تأکیــد می کنــد  ــر اهمیــت مترکــز ســازمان و فعالیت هــای تشــکیاتی مب ــه اســت کــه لنیــن ب زمین

کــه بــدون آن منی تــوان رژیــم خودکامــه را شکســت داد. لنیــن چــه بایــد کــرد؟ را »خاصــه ای از 

تاکتیک هــای ایســکرا و سیاســت تشــکیاتی ایســکرا در ســال های ۱۹۰۱ و ۱۹۰۲- دقیقــاً یــک خاصــه، 

ــال«، ۱۹۰۷( ــٔه ۱۲ س ــر مجموع ــه ای ب ــد. )از »مقدم ــر« می دان ــه کم ــه بیشــر، ن ن

ــت های  ــت ها« )کمونیس ــه »سوسیالیس ــت ک ــن اس ــن ای ــر لنی ــن اث ــدٔه ای ــای ارزن ــی از درس ه یک

ــاش  ــام ت ــد مت ــه بای ــارزٔه جــاری باشــند، بلک ــده ای محــض در مب ــاً رشکت کنن ــد رصف ــروزی( منی توانن ام

ــد، و متناســب  ــارزٔه جــاری برن ــه درون مب ــی خــود را ب ــه سیاســت های مرق ــد ک ــه کار بندن خــود را ب

ــد. لنیــن در  ــدا کنن ــٔه بعــدی پی ــه مرحل ــارزه ب ــردن مب ــرای پیــش ب ــا وضعیــت موجــود، راه هایــی را ب ب

ــکار در  ــد پی ــادی منی توانن ــارزٔه اقتص ــا مب ــاً ب ــران رصف ــه کارگ ــد ک ــان می کن ــنی بی ــاب به روش ــن کت ای

ــٔه  ــد. تجرب ــه پیــش برن ــه ســوی برقــراری سوسیالیســم را ب ــم اســتبدادی و حرکــت ب ــی رژی راه رسنگون



۲۷ چه باید کرد؟

ــی  ــون حرفه ی ــات انقابی ــا و تبلیغ ــانی ها و رهنموده ــا آگاهی رس ــراه ب ــران، هم ــود کارگ ــی خ مبارزات

حزبــی، چــه روشــنفکر و کارگــر یــا دانشــجو، آن ترکیبــی اســت کــه می توانــد کامیابــی مبــارزٔه متشــکل 

برضــد اســتبداد و در راه دســتیابی بــه عدالــت اجتامعــی و در نهایــت رســیدن بــه سوسیالیســم را محقــق 

کنــد. لنیــن تأکیــد دارد کــه کافــی نیســت کــه خودمــان را »پیشــگام« بنامیــم؛ پیشــگام بــودن را بایــد 

در عمــل و بــا کوشــش ثابــت کــرد و بــه دســت آورد. چکیــده و جوهــر دیــدگاه لنیــن دربــارٔه اهمیــت 

ــد:  ــوان دی ــرد؟ می ت ــد ک ــه بای ــان او در چ ــن بی ــده کاری را در ای ــز از پراکن ــی و پرهی ــکیات انقاب تش

»ســازمانی از انقابیــون بــه مــا بدهیــد تــا روســیه را دگرگــون ســازیم!«

به نقل از »نامٔه مردم« ، شامرٔه  ۱۰۱۶، ۲۰ دی ۱۳۹۵ 





ــای  ــاهد انقاب ه ــادی، ش ــتم می ــرن بیس ــن ق ــای آغازی ــم و دهه ه ــرن نوزده ــی ق ــای پایان دهه ه

فروپاشــی  و  اّول،  امپریالیســتی  جهانــی  جنــگ  آســیا،  و  رشقــی  اروپــای  در  بورژوا-دموکراتیــک 

امپراتوری هــای روســیه، عثامنــی، پــروس، اتریش-مجــار بــود. در چنــان رشایطــی، مســئلٔه ملّــی و 

ــود کــه  ــا حــّد جــدا شــدن از کشــور ســلطه گر، مســئله ای ب حــق تعییــن رسنوشــت سیاســی ملّت هــا ت

ــورد  ــن م ــن در ای ــد. لنی ــه آن توجــه می کردن ــد ب ــر بای ــا و آســیا ناگزی مارکسیســت های روســیه و اروپ

ــن  ــا در تعیی ــق ملّت ه ــارٔه ح ــالٔه »درب ــا، رس ــده ترین آنه ــی از شناخته ش ــه یک ــددی دارد، ک ــار متع آث

رسنوشــت خویــش« اســت. نوشــتٔه حــارض مــروری اســت اجاملــی بــر آن رســالٔه مشــخص، بــه ایــن امیــد 

ــن و  ــته های لنی ــر نوش ــٔه دیگ ــه مطالع ــدٔه را ب ــد، و خوانن ــته کن ــوری آن را برجس ــای مح ــه نکته ه ک

ــون و گاه  ــه جنبه هــای گوناگ ــی ک ــورد مســئلٔه ملّ ــر اندیشــمندان مارکسیســت و ترقی خــواه در م دیگ

ــزد. ــده ای دارد برانگی پیچی

ــه  ــورد توج ــه م ــت ک ــی اس ــرن و نیم ــک ق ــت کم ی ــود دس ــت خ ــن رسنوش ــا در تعیی ــق ملّت ه ح

ــرار  ــت« ق ــوم »ملّ ــن موضــوع، مفه ــرار دارد. در بطــن ای ــاالن سیاســی ق اندیشــمندان اجتامعــی و فع

دارد کــه آن هــم در گــذر زمــان و تحّول هــای اجتامعی-تاریخــی معناهــا و مفهوم هــای متفاوتــی پیــدا 

ــا پایه هــای اقتصــادی و اجتامعــی و فرهنگــی هــر جامعــٔه مــورد نظــر پیونــد پیــدا  کــرده اســت کــه ب

ــته،  ــال گذش ــصت-هفتاد س ــد و ش ــم در ص ــت بگویی ــر اس ــاید به ــا ش ــارص، ی ــخ مع ــد. در تاری می کن

اندیشــمندان ترقی خــواه از جنبه هــای گوناگــون بــه موضــوع ملّت هــا و حــق آنهــا در تعییــن رسنوشــت 

ــد تعریــف و حــل شــود،  ــوان یــک »مســئله« کــه بای ــه عن ــد و اساســاً آن را ب سیاســی خــود پرداخته ان

»دربارٔه حق مّلت ها در 
تعیین 

سرنوشت خویش«

مروری بر یک اثر کالسیک لنینیسم و 
زمینه های تاریخی و اجتامعی آن



صد سال با انقالب کبیر اکترب۳0

ــی« را در بــر می گیــرد،  مطــرح کرده انــد. ایــن دیدگاه هــا و تحلیل هــا طیــف گســرده ای از »مســئلٔه ملّ

کــه در رشایــط زمانــی و جغرافیایی-سیاســی متفــاوت، مضمون هــای متفاوتــی داشــته اســت: از جدایــی 

ــکیل  ــا و تش ــروس و بریتانی ــی و پ ــار و عثامن ــیه و اتریش-مج ــل روس ــی مث ــا از امپراتوری های ملّت ه

کشــورهای مســتقل گرفتــه، تــا اســتقال کشــورهایی مثــل فنانــد و لهســتان پــس از انقــاب اکتــر ۱۹۱۷ 

و تشــکیل کشــور شــوراها متشــکل از جمهوری هــای چندگانــه، یــا مســئلٔه خودمختــاری ملّت هایــی مثــل 

ــک( و کاتالونی هــا )در اســپانیا( و منونه هــای مشــابه آن  ــا فاندرزهــا )در بلژی ــادا( ی کِِبکی هــا )در کان

در بســیاری از کشــورهای دنیــا از جملــه در کشــور مــا ایــران، یــا اســتقال کشــورهای مســتعمره ای مثــل 

هندوســتان )از بریتانیــا( و کنگــو )از بلژیــک( و اســتقال شــامری از کشــورهای دیگــر از اســتعامرگران 

ــل  ــی مث ــٰی منونه های ــا، و حتّ ــکا و آفریق ــارٔه آمری ــال و... در ق ــپانیا و پرتغ ــد و اس ــل هلن ــری مث دیگ

فلســطین کــه حــق حاکمیــت ملّــی بــه کل و بــه زور از آن گرفتــه شــده اســت. بــه طــور کلــی می تــوان 

ــاده و  ــوع س ــه دارد، موض ــی ک ــای متفاوت ــٔه جنبه ه ــا هم ــی« ب ــئلٔه ملّ ــی »مس ــاح کلّ ــه اصط ــت ک گف

ــه طــور مشــخص  ــد ب ــی دارد کــه در هــر مــورد خــاص بای ــد پیچیدگی های رسراســتی نیســت و بی تردی

ــم، برجســته شــدن »مســئلٔه  ــٔه مه ــدا شــود. نکت ــرای آن پی ــا توجــه شــود و راه حــل مناســب ب ــه آنه ب

ملّــی« و »حــق ملّت هــا در تعییــن رسنوشــت خــود« بــه مثابــه مفهــوم و پدیــده ای نــو در جنبش هــای 

ــه ســود پیرفــت ملّت هــا و  ــی و مردمــی در یــک قــرن و نیــم گذشــته اســت کــه حل وفصــل آن ب ملّ

ــن اندیشــمند و آن فعــال  ــده ســاختٔه ذهــن ای ــن پدی ــت دموکراتیــک رضورت دارد. ای ــراری حاکمی برق

اجتامعــی نیســت بلکــه در زمینــٔه عینــی تحّول هــای تاریخــی دو قــرن اخیــر، یعنــی در گــذار نظام هــای 

ــک، و در  ــی و دموکراتی ــای ملّ ــد انقاب ه ــه داری، در رون ــه رسمای ــم ب ــادی از فئودالیس اجتامعی-اقتص

ــا بنیادهــای اقتصــادی اســتعامری و  ــاط ب ــل انقاب هــای سوسیالیســتی بعــدی، و در ارتب ــان تکام جری

اســتثامرگر رخ منــود. زمینــٔه ذهنــی ارزیابــی و حل وفصــل دموکراتیــک »مســئلٔه ملّــی« نیــز مبتنــی بــر 

کار اندیشــمندان و فعــاالن اجتامعی-سیاســی ترقی خــواه و ملـّـی، و به ویــژه چــپ و مارکسیســت، بــوده 

اســت. ایــن رونــد همچنــان ادامــه دارد، و شــیؤه برخــورد بــا آن در مــواردی نیــز بحث برانگیــز و مــورد 

مشــاجره )از جملــه در مــورد کِِبــک و اســکاتلند و یوگســاوی پیشــین و کریمــه( و گاهــی نیــز خونیــن 

بــوده اســت )از جملــه در کردســتان و آذربایجــان ایــران(.

ــه در »مانیفســت  ــد ک ــری بودن ــس از نخســتین اندیشــمندان پرول ــش انگل ــس و فردری کارل مارک

ــی  ــتی و پرولتاریای ــش کمونیس ــد جنب ــی از دی ــئلٔه مل ــت و مس ــوع ملّ ــه موض ــت« ب ــزب کمونیس ح

پرداختنــد. »مانیفســت« در فاصلــٔه ســال های ۱۸۴۷ تــا ۱۸۴۸ نوشــته و منتــر شــد، یعنــی در بحبوحــٔه 

ــی از  ــک در بخش ــای بورژوا-دموکراتی ــار آن، انقاب ه ــا و در کن ــه داری در اروپ ــای ضدرسمای انقاب ه

ــل  ــه ای مث ــی و خودکام ــق ارتجاع ــلطنتی مطل ــای س ــا و رژیم ه ــه امپراتوری ه ــیا علی ــا و در آس اروپ

اتریش-مجــار، پــروس، و روســیه، کــه مضمــون آنهــا برانــدازی نظــام فئودالیســم و قدرت گیــری نظــام 

بــورژوازی )رسمایــه داری( بــود. مارکــس و انگلــس در آن زمــان مبــارزات بورژوا-دموکراتیــک را مرقــی 
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ــرای برانداخــن  ــی ب ــری در راه تحــّول انقاب ــو می دانســتند چــون گام تاریخــی الزم و ناگزی و روبه جل

ــار  ــه داری به شــامر می آمــد. انگلــس در پیش گفت ــن رسمای ــه، و رویــش و اســتقرار نظــم نوی نظــم کهن

چــاپ ایتالیایــی مانیفســت در ســال ۱۸۹۳ در ارتبــاط بــا ایــن انقاب هــا نوشــت: »...میوه هــای انقــاب 

]۱۸۴۸ فرانســه[ در آخریــن تحلیــل نصیــب طبقــٔه رسمایــه دار شــد. اّمــا در کشــورهای دیگــر، در ایتالیــا 

و آملــان و اتریــش، کارگــران از هــامن آغــاز کارشــان فقــط آن بــود کــه بــه بــوژوازی کمــک کننــد تــا 

ــی میــّر نیســت.  بــه حکومــت برســد. ولــی در هیــچ کشــوری تســلّط بــورژوازی بــدون اســتقال ملّ

ــه  ــی بینجامــد ک ــه وحــدت و اســتقال ملّت های ــن جهــت، انقاب هــای ســال ۱۸۴۸ می بایســت ب بدی

ــدون  ــت... ب ــتان اس ــت لهس ــک نوب ــتان. و این ــان، و مجارس ــا، آمل ــد: ایتالی ــد آن بودن ــان فاق ــا آن زم ت

ــه همــکاری  ــّر اســت و ن ــا می ــی پرولتاری ــه اتحــاد بین امللل ــت، ن تحقــق اســتقال و وحــدت هــر ملّ

ــوان  ــا عن ــت ب ــای مشــرک.« در بخــش اّول مانیفس ــا بــرای دســتیابی بــه هدف ه آگاهانــٔه ملّت ه

»بوژواهــا و پرولتارهــا«، رونــد رشــد رسمایــه داری در جامعــٔه انســانی بررســی شــده اســت. در همیــن 

ــا  ــی ب ــتقل از درون جامعه های ــه و مس ــای جداگان ــکل گیری ملّت ه ــئلٔه ش ــه مس ــه ب ــت ک ــش اس بخ

جمعیت هــا و روابــط و مناســبات پراکنــده اشــاره شــده اســت. در ایــن بخــش می خوانیــم: »بــورژوازی 

پراکندگــی موجــود در جمعیــت، در وســایل تولیــد، و در مالکیــت را بیــش از پیــش از میــان می بــرد. 

بــورژوازی جمعیــت را مراکــم، وســایل تولیــد را متمرکــز، و مالکیــت را در دســتان معــدودی متمرکــز و 

ــوده اســت. ایالت هــا و اســتان های  ــد، مترکــز سیاســی ب ــن رون ــر ای مراکــم کــرده اســت. پیامــد ناگزی

ــن، دولت هــا،  ــق، قوانی ــع و عای ــه مناف ــا یکدیگــر، ک ــده ب ــد و پراکن ــاط نیم بن ــا دارای ارتب مســتقل، ی

ــع  ــک نف ــون، ی ــک قان ــت، ی ــک دول ــت، ی ــک ملّ ــی مســتقلی داشــتند، در چارچــوب ی و نظــام مالیات

ــی، یــک مــرز، و یــک تعرفــٔه گمرکــی بــه یکدیگــر بــه هــم پیوســتند.« بــه عبــارت دیگــر،  طبقاتــی ملّ

تبدیــل جوامــع پراکنــده ای مثــل جوامــع ملوک الطوایفــی و ایلــی و شاهزاده نشــین و غیــره بــه ملّــت-

ــورت  ــوی ص ــاز دوران پهل ــار و آغ ــر دوران قاج ــژه در اواخ ــران به وی ــه در ای ــد آنچ ــا، هامنن دولت ه

ــدٔه  ــه داری و »رواج متــّدن« و رشــد و تحــّول آین ــرای توســعه و رشــد نظــام رسمای ــٔه الزم ب گرفــت، پای

طبقــٔه کارگــر را فراهــم آورد.

در ارتبــاط بــا رهایــی ملّت هــای تحــت ســتم، مارکــس )و نیــز انگلــس( نوشــته هایی به ویــژه 

ــدا  ــادی دارد. مارکــس در ابت ــرن نوزدهــم می ــر ســلطٔه انگلســتان در ق ــد در زی ــت ایرلن ــارٔه وضعی درب

بــر ایــن عقیــده بــود کــه وقتــی کارگــران انگلیســی، نظــام رسمایــه داری در کشــور اســتعامرگر بریتانیــا 

را براندازنــد، ایرلندی هــا هــم از قیــد اســتثامر آزاد خواهنــد شــد. اّمــا بعدتــر، مارکــس بــه ایــن نتیجــه 

ــت ایرلنــد بــه دســت خودشــان بهریــن راه بــرای کارگــران  رســید کــه اســتقال و تعییــن رسنوشــت ملّ

و زحمتکشــان ایرلنــدی بــرای مبــارزه بــا رسمایــه داری و رهایــی از آن اســت. او از کارگــران انگلیســی و 

حــزب کارگــران انگلســتان )کشــور اســتعامرگر یــا ســتمگر( می خواســت کــه از اســتقال و حــق تعییــن 

رسنوشــت ملّــت تحــت ســتم )در ایــن مــورد ایرلنــد( حامیــت کننــد. مارکــس به درســتی اعتقــاد داشــت 
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ــد و  ــز از قی ــت دیگــر باشــد، زحمتکشــان کشــور ســتمگر نی ــی تحــت ســتم ملّ ــا زمانــی کــه ملّت کــه ت

بنــد آزاد نخواهنــد شــد. او در مــورد آمریــکا در دورٔه بــرده داری نیــز چنیــن نوشــت: »در ایــاالت متحــد 

آمریــکای شــاملی، تــا زمانــی کــه بردگــی بخشــی از آن جمهــوری را معیــوب می کــرد و زشــت می منــود، 

ــر  ــود، کارگ ــت داغ زده می ش ــر سیاه پوس ــه کارگ ــادام ک ــود. م ــج ب ــری فل ــتقل کارگ ــش مس ــر جنب ه

سفیدپوســت هرگــز آزاد نخواهــد بــود.« )کاپیتــال، جلــد اّول، فصــل دهــم، بخــش ۷(.

ــرن  ــن ق ــای آغازی ــادی و دهه ه ــم می ــرن نوزده ــر ق ــه در اواخ ــود ک ــری ب ــمند دیگ ــن اندیش لنی

بیســتم بــه طــور جــّدی و از دیــد طبقاتــی بــه مســئلٔه ملـّـی و حــق تعییــن رسنوشــت ملّت هــا پرداخــت، 

ــتان  ــه از ســوی برخــی از »دوس ــود، از جمل ــرو ب ــز روب ــی نی ــا و مقاومت های ــا مخالفت ه ــه ب ــه البت ک

ــل  ــی مث ــا ملّیت هــای گوناگون ــود کــه ملّت هــا ی سوســیال دموکــرات«. در آن زمــان روســیه کشــوری ب

لهســتانی، فنانــدی، اوکراینــی، گرجــی، و آذری زیــر حکومــت تــزاری و ســلطٔه »روس هــای کبیــر« )یــا 

ــرار  ــا ق ــن روس ه ــدٔه ای ــه ش ــتم نهادین ــورد س ــی م ــد و اقلیت های ــی می کردن ــکاروس( در آن زندگ ِولی

داشــتند. بــه دلیــل همیــن ســلطٔه خشــن و خودکامــٔه ارشاف تــزاری بــر ملّت هــای دیگــر، روســیٔه تــزاری 

را »زنــدان خلق هــا« می خواندنــد. آنچــه از آن بــا عنــوان »ســتم ملـّـی« نــام بــرده می شــود، همیــن ســتم 

مضاعفــی اســت کــه عــاوه بــر اســتثامر زحمتکشــان )در هــر دو ملـّـِت کشــور ســلطه گر و زیــر ســلطه(، 

بــر ملّت هــای اقلیــت و تحــت ســلطه روا داشــته می شــود. لنیــن نوشــته های متعــددی دربــارٔه مســئلٔه 

ــی و حــق ملّت هــا در تعییــن رسنوشــت خــود دارد، کــه حاکــی از اهمیــت ایــن مســئله در اواخــر  ملّ

قــرن نوزدهــم و دهه هــای اّول و دّوم قــرن بیســتم میــادی اســت. در کنگــرٔه چهــارم انرناســیونال دّوم 

)لنــدن، ۱۸۹۶( و پــس از آن در برنامــٔه حــزب سوســیال دموکــرات کارگــری روســیه )مصــّوب کنگــرٔه دّوم، 

۱۹۰۳( بــه ایــن مســئله توجــه شــده بــود. در برنامــٔه حزبــی حــزب سوســیال دموکــرات، جــزو مــوادی 

کــه بایــد در قانــون اساســی جمهــوری دموکراتیــک پــس از رسنگونــی تــزار باشــد، ایــن بنــد ذکــر شــده 

بــود: »حــق تعییــن رسنوشــت بــرای همــٔه ملّت هایــی کــه در درون محــدودٔه کشــور هســتند.« در رونــد 

اوج گیــری انقــاب بورژوا-دموکراتیــک ۱۹۰۵- ۱۹۰۷ یکــی از مســائلی کــه مطــرح بــود، اتحــاد و مبــارزٔه 

انرناسیونالیســتی زحمتکشــان ملّیت هــای گوناگــون در جنبــش کارگــری روســیه تــزاری چندملیتــی بــود. 

ــان  ــژه می ــان ملّت هــا و به وی ــاف می ــه اخت ــی افراطــی روس و ب ــه ملّی گرای ــورژوازی )امپریالیســم( ب ب

ــت بــا ملّتــی دیگــر دامــن مــی زد و تفرقــه ایجــاد می کــرد و از آن بــه ســود خــود  زحمتکشــان هــر ملّ

ــرد،  ــه می ک ــز رخن ــری نی ــازمان های کارگ ــان س ــّدی در می ــا ح ــی ت ــن ملّی گرای ــرد. ای ــرداری می ک بهره ب

کــه بــه اتحــاد جنبــش کارگــری و خصلــت طبقاتــی و انرناسیونالیســتی آن صدمــه مــی زد. بــه همیــن 

دلیــل، برخــورد بــه »مســئلٔه ملـّـی« یکــی از موضوع هــای مهــم در جنبــش سوســیال دموکراتیــک روســیه 

بــود. لنیــن سیاســت بلشــویک ها در حــزب سوســیال دموکــرات کارگــری روســیه دربــارٔه مســئلٔه ملّــی و 

ــژه از ســال ۱۹۱۳  ــد، به وی ــاه و بلن حــق ملّت هــا در تعییــن رسنوشــت خــود را در چندیــن نوشــتٔه کوت

ــت. او در دو  ــح داده اس ــر ۱۹۱۷، توضی ــاب اکت ــروزی انق ــس از پی ــال های پ ــه در س ــد، و البت ــه بع ب
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نوشــتٔه خــود بــا عنوان هــای »ماحظاتــی انتقــادی دربــارٔه مســئلٔه ملّــی« )اواخــر ســال ۱۹۱۳( و »حــق 

ملّت هــا در تعییــن رسنوشــت خویــش« )بهــار ۱۹۱۴( ایــن موضــوع را بــا تفصیــل بیشــری بیــان کــرده 

اســت. در آســتانٔه جنــگ جهانــی اّول و فروپاشــی امپراتوری هایــی مثــل عثامنــی و روســیه و اتریــش-

مجــار و پــروس، ایــن مســئله حادتــر هــم می شــد و لنیــن بــاز هــم در مقاله هــای گوناگــون بــه موضــوع 

ــه  ــیه ب ــاکن روس ــای س ــر ملّت ه ــه دیگ ــی ک ــر«، نام ــای کبی ــا »روس ه ــا« )ی ــی ِولیکاروس ه ــرور ملّ »غ

ــی و موضــع کمونیســت ها و دیگــر نیروهــای سیاســی نســبت  ــد(، و مســئلٔه ملّ ــت روس داده بودن ملّ

بــه ایــن موضــوع پرداخــت. بلشــویک های دیگــری نیــز در ایــن بــاره دســت بــه قلــم برده انــد، از جملــه 

ژوزف اســتالین در نوشــته ای بــا عنــوان »مارکسیســم و مســئلٔه ملـّـی« کــه در آن از دیــدگاه طبقاتــی بــه 

ــن  ــا در تعیی ــل حــق ملّت ه ــی در مقاب ــاری فرهنگی-ملّ ــت، پیشــنهاد خودمخت ــل ملّ ــی مث موضوع های

رسنوشــت سیاســی خــود، ناسیونالیســم و تجزیه طلبــی، و به ویــژه بــه مســئلٔه ملّــی در روســیه پرداختــه 

اســت. 

در رشایــط آن روز روســیه کــه در التهــاب انقــاب و در آســتانٔه جنــگ جهانــی اّول بــود، لنیــن مســئلٔه 

ــع  ــد مناف ــت و آن را از دی ــاب می دانس ــع انق ــد جام ــی از رون ــی و جزئ ــوع طبقات ــک موض ــی را ی ملّ

ــه سوسیالیســم  ــیدن ب ــورژوازی ناسیونالیســت( در راه رس ــع ب ــر مناف ــا )در براب زحمتکشــان و پرولتاری

بررســی و تحلیــل می کــرد. لنیــن در یکــی از نوشــته های خــود بــه زبــان آملانــی بــا عنــوان »پرولتاریــای 

ــن رسنوشــت خویــش« )۱۹۱۵( می نویســد: »درســت هامن طــور کــه  ــی و حــق ملّت هــا در تعیی انقاب

مارکــس در ســال ۱۸۶۹ خواســتار جدایــی ایرلنــد شــد، آن هــم نــه بــه خاطــر شــکاف افتــادن میــان ایرلنــد 

و بریتانیــا، بلکــه بــا هــدف اتحــاد آزادانــٔه بعــدی میــان آنهــا، نــه بــه طــوری کــه »انصــاف بــرای ایرلنــد« 

را تأمیــن کنــد، بلکــه بــه ســود مبــارزٔه انقابــی پرولتاریــای بریتانیــا، بــه هــامن ترتیــب مــا هــم امتنــاع 

سوسیالیســت های روســی از مطــرح کــردن خواســت آزادی حــق تعییــن رسنوشــت بــرای ملّت هــا را- بــه 

آن معنــا کــه پیشــر اشــاره کردیــم ]یعنــی حــق جدایــی کــه قبــاً ذکــر کــرده بــود[، خیانــت مســتقیم 

بــه دموکراســی، انرناسیونالیســم، و سوسیالیســم می دانیــم.« او در نوشــتٔه دیگــری بــا عنــوان »انقــاب 

سوسیالیســتی و حــق ملّت هــا در تعییــن رسنوشــت خویــش« )۱۹۱۶( در مــورد پذیــرش حــق جدایــی 

ملّت هــای تحــت ســتم ایــن طــور نوشــت: »درســت هامن طــور کــه نــوع بــر فقــط بــا گــذر از یــک 

دورٔه انتقالــی دیکتاتــوری طبقــٔه ســتم دیده می توانــد بــه هــدف الغــای طبقــات دســت یابــد، بــه هــامن 

ترتیــب هــم نــوع بــر فقــط بــا گــذر از یــک دورٔه انتقالــی رهایــی کامــل همــٔه ملّت هــای ســتم دیده، 

ــد.«  ــل آی ــر ملّت هــا نای ــزی ناگزی ــه هــدف درهم آمی ــد ب ــرای جــدا شــدن، می توان ــا ب ــی آزادی آنه یعن

در همیــن نوشــته اســت کــه لنیــن بــر وظیفــٔه عاجــل کشــورهای سوسیالیســتی پیروزمنــد در تــداوم و 

ــن  ــر شناســایی حــق ملّت هــای ســتم دیده در تعیی ــه ب ــی، از جمل ــل حقــوق دموکراتیــک بورژوای تکمی

رسنوشــت خویــش تأکیــد می کنــد. او در بخــش ششــم ایــن اثــر، بــه ســه دســته از کشــورها در ارتبــاط 

ــه داری  ــٔه رسمای ــد: »اّول، کشــورهای پیرفت ــن رسنوشــت ملّت هــا اشــاره می کن ــا موضــوع حــق تعیی ب



صد سال با انقالب کبیر اکترب۳۴

ــف  ــم هــامن وظای ــن ملّت هــای حاک ــای ای ــف پرولتاری ــکا. وظای ــاالت متحــد آمری ــی و ای ــای غرب اروپ

پرولتاریــا در انگلســتان در قــرن نوزدهــم نســبت بــه ایرلنــد اســت. دّوم، اروپــای رشقــی: اتریــش، بالــکان، 

ــژه  ــک به وی ــی بورژوا-دموکراتی ــای ملّ ــه جنبش ه ــود ک ــرن بیســتم ب ــا در ق ــیه. در اینج ــژه روس و به وی

ــد  ــا، متح ــه در اینج ــن وظیف ــوارترین و مهم تری ــید. دش ــّدت بخش ــی را ش ــارزٔه ملّ ــت و مب ــّول یاف تح

ــران ملّت هــای ســتمگر اســت.  ــارزٔه کارگ ــا مب ــران ملّت هــای ســتم دیده ب ــی کارگ ــارزٔه طبقات ــردن مب ک

ســّوم، کشــورهای نیمه مســتعمره ای مثــل چیــن، ایــران، و ترکیــه، و همــٔه مســتعمره هایی کــه مجمــوع 

ــد  ــی بی قی ــون نفــر اســت. سوسیالیســت ها نه فقــط خواهــان رهای ــر ۱۰۰۰ میلی ــغ ب ــا بال جمعیــت آنه

ــش  ــر در جنب ــارص انقابی ت ــد از عن ــه بای ــتند... بلک ــاوان هس ــدون ت ــتعمره ها ب ــوری مس و رشط و ف

بورژوا-دموکراتیــک رهایــی ملّــی در ایــن کشــورها قاطعانــه حامیــت کننــد و بــه خیــزش آنهــا در برابــر 

ــاری رســانند.« ــد، ی ــه آنهــا ســتم می کنن قدرت هــای امپریالیســتی ای کــه ب

ــاً دو نقطــٔه  ــری را کام ــی و انرناسیونالیســم پرول ــن ناسیونالیســم بورژوای ــه لنی ــده می شــود ک دی

ــی و پیشــُرد منافــع بــورژوازی در داخــل  ــرای اعــامل ســتم ملّ مقابــل یکدیگــر می دانســت. از اّولــی ب

ــه  ــرای غلب ــان ب ــکار زحمتکش ــی، راه ــد، و دّوم ــتفاده می ش ــی اّول اس ــتی جهان ــگ امپریالیس و در جن

ــن  ــه همی ــود. ب ــٔه ملّت هــا ب ــٔه زحمتکشــان در هم ــک هم ــراری حقــوق دموکراتی ــورژوازی و برق ــر ب ب

ــد،  ــن کن ــا تأمی ــرای ملّت ه ــات را ب ــری امکان ــد براب ــه بتوان ــی ک ــه رشایط ــته ب ــویک  ها بس ــبب، بلش س

ــی در  ــی منطقه ی ــاری سیاس ــا خودمخت ــتقل، ی ــت مس ــکیل دول ــی و تش ــرای جدای ــا ب ــق ملّت ه از ح

داخــل یــک دولــت بزرگ تــر، دفــاع و حامیــت می کردنــد. در همــٔه مــوارد، تأکیــد بــر رسشــت طبقاتــی 

ــت  ــت جمعی ــت اکرثی ــکان موفقی ــی، ام ــار اصل ــت، و معی ــی درون ملّت هاس ــارزٔه طبقات ــئله و مب مس

)زحمتکشــان( و طبقــٔه کارگــر در مبــارزٔه طبقاتــی بــا رسمایــه داری و نزدیــک شــدن بــه جامعــٔه 

ــاب  ــروزی انق ــه پی ــال، بلشــویک ها هامن طــور ک ــرای مث ــوده اســت. ب ــک و سوسیالیســتی ب دموکراتی

بورژوا-دموکراتیــک در روســیه را در رشایــط مشــخص، گامــی مثبــت بــه ســود طبقــٔه کارگــر می دانســتند، 

جنبــش رهایی بخــش ملّــی بورژوایــی ملّت هــای ســتم دیده و مبــارزٔه آنهــا بــا ســتم ملّــی و اســتعامر را 

مرقــی می دانســتند و از آن پشــتیبانی می کردنــد. لنیــن نوشــت: »بــه هــر انــدازه کــه بــورژوازی ملّــت 

ــه  ــدازه هــم مــا طرفــدار او هســتیم. ب ــه هــامن ان ــد، ب ــارزه کن ــر ضــد کشــور ســتمگر مب ســتم دیده ب

هــامن انــدازه کــه بــورژوازی ملـّـت ســتم دیده روی ناسیونالیســم بورژوایــی خــودش ایســتادگی می کنــد، 

ــویکی در  ــازمان های بلش ــتم، س ــرن بیس ــٔه اّول ق ــال های ده ــامن س ــتیم.« در ه ــف آن هس ــا مخال م

ــم  ــج ناسیونالیس ــه تروی ــی ک ــد. در رشایط ــت می کردن ــا فعالی ــیاری از ملّت ه ــان بس ــان زحمتکش می

ــود، کمــک سوســیال دموکرات هــای ســازمان های  ــده شــده ب در جنبــش کارگــری مســئله ای نگــران کنن

حزبــی مــاورای قفقــاز بــه مبــارزٔه زحمتکشــان ملّت هــای روســیه و کشــورهای مجــاور، از آذربایجانــی 

ــس از آن(  ــران و پ ــت ای ــاب مروطی ــان انق ــه در جری ــی )از جمل ــی و ایران ــا ارمن ــه ت ــی گرفت و گرج

منونــٔه انرناسیونالیســم پرولــری بلشــویک ها بــود کــه بــه نوبــٔه خــود، بــه مبــارزٔه بلشــویک ها در رونــد 



۳۵ درباره حق ملّت ها در تعیین رسنوشت خویش

ــرد. ــک می ک ــیه کم ــاب در روس انق

پــس از شکســت انقــاب ۱۹۰۵- ۱۹۰۷ و در دوران حکومــت ارتجاعــی اســتولیپین )صدراعظــم( در 

امپراتــوری روســیه تــزاری، یکــی از مســائلی کــه بلشــویک ها بــا آن روبــرو بودنــد، رهــری انقــاب در 

ــی گوناگــون زیــر ســلطه و ســتمی  روســیٔه چندملیتــی در رشایطــی بــود کــه خلق هــا و اقلیت هــای ملّ

ــل درک  ــی قاب ــم و نفرت ــت، و خش ــا می رف ــر آنه ــر روس« ب ــت کبی ــب »ملّ ــه از جان ــتند ک ــرار داش ق

از »روس هــای کبیــر« و از جملــه از کارگــران آنهــا در میــان ملیت هــای دیگــر دیــده می شــد. در 

ــدا  ــی پی ــر ملیت ــران از ه ــٔه کارگ ــان هم ــاد می ــرای اتح ــی را ب ــد راه ــویک ها بای ــی، بلش ــن رشایط چنی

می کردنــد تــا بتواننــد در رسنگــون کــردن تــزار و حرکــت بــه ســوی سوسیالیســم موفــق شــوند. منی شــد 

احساســات مقابله جویانــٔه موجــود میــان زحمتکشــان ملیت هــای گوناگــون را نادیــده گرفــت. در برابــر 

لنیــن و بلشــویک ها ایــن پرســش قــرار داشــت کــه در چنیــن رشایطــی، چگونــه می تــوان بیــن کارگــران 

ــارزه در راه  ــرای مب ــاد ب ــا اتح ــر ملیت ه ــان دیگ ــران و زحمتکش ــتمگر و کارگ ــت س ــان ملّ و زحمتکش

رسنگونــی تــزار و رسمایــه داری و حرکــت بــه ســوی سوسیالیســم بــه وجــود آورد؟ بلشــویک ها می بایســت 

پیشــگام مبــارزه بــرای تحقــق برابــری حقــوق در زبــان، در آمــوزش، و در فرهنــگ باشــند. در حکومــت 

ارتجاعــی و ســلطه گر تــزار، آن وحــدت ملـّـی ای کــه حاکــامن بــورژوازی مرتجــع بــه ســود ادامــٔه ســلطه و 

ســتم خــود تبلیــغ می کردنــد، بــرای زحمتکشــان و به ویــژه زحمتکشــان ملیت هــای ســتم دیده کارســاز 

نبــود. در چنیــن رشایطــی بــود کــه اگــر ملّــت ســتم دیده بــه پــا می خاســت و بــرای رهــا کــردن خــود 

ــن و بلشــویک ها  ــرد، لنی ــارزه می ک ــک مب ــه ای دموکراتی ــذاردن جامع ــاد گ ــزاری و بنی ــوغ ســلطٔه ت از ی

مســئلٔه حــق تعییــن رسنوشــت سیاســی تــا حــّد جدایــی از کشــور ســلطه گر مطــرح می کردنــد. از دیــد 

لنیــن، هرگونــه وحدتــی در میــان ملیت هــا بایــد داوطلبانــه باشــد. او از سوســیال دموکرات هــای روس 

ــن  ــد و در عی ــارزه کنن ــتمگر مب ــت س ــورژوازی ملّ ــای ب ــلطه گری و تبعیض ه ــا س ــه ب ــت ک می خواس

حــال از مبــارزان ملّــت ســتم دیده می خواســت کــه ضمــن هشــیاری نســبت بــه ناسیونالیســم افراطــی 

بــورژوازی ملّــت خــود و نیفتــادن در دام آن، در راه حفــظ انرناسیونالیســم طبقاتــی و اتحــاد خــود بــا 

طبقــٔه کارگــر ملّتــی کــه از آن جــدا می شــوند بکوشــند. او در »تز هایــی دربــارٔه مســئلٔه ملّــی« )۱۹۱۳( 

نوشــت: »کارگرانــی کــه وحــدت سیاســی بــا بــورژوازی خــودی را باالتــر از وحــدت کامــل بــا پرولتاریــای 

ــع  ــد مناف ــم، و برض ــع سوسیالیس ــد مناف ــان، برض ــع خودش ــد مناف ــد، برض ــرار می دهن ــا ق همهٔ ملّت ه

ــد.« ــل می کنن ــی عم دموکراس

پــس از ایــن مقدمــه، نگاهــی اجاملــی می اندازیــم بــه محتــوای یکــی از نوشــته های عمــدٔه لنیــن در 

زمینــٔه مســئلٔه ملّــی،  یعنــی رســالٔه او بــا عنــوان »دربــارٔه حــق ملّت هــا در تعییــن رسنوشــت خویــش« 

ــتی  ــگ امپریالیس ــتانٔه رشوع جن ــت در آس ــی درس ــه ۱۹۱۴، یعن ــا م ــه ت ــای فوری ــٔه ماه ه ــه در فاصل ک

ــاب ۱۹۰۵  ــت انق ــس از شکس ــیه پ ــی در روس ــش انقاب ــدد جنب ــری مج ــی اّول و در دورٔه اوج گی جهان

نوشــته شــده اســت.
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حق ملّت ها در تعیین رسنوشت خویش یعنی چه؟
لنیــن در پیش گفتــار ایــن اثــرش اشــاره می کنــد کــه یکــی از انگیزه هــای او در نــگارش ایــن رســاله، 

پاســخ گویی بــه مقالــه ای اســت کــه روزا لوکزامبــورگ، سوســیال دموکــرات برجســتٔه لهســتانی-آملانی و از 

رهــران چــپ انرناســیونال دّوم، دربــارٔه »مســئلهٔ ملّی و خودمختــاری« در نقــد برنامــٔه مارکسیســت های 

روســیه نوشــته اســت. در ابتــدای کار، لنیــن به روشــنی می نویســد کــه مســئلٔه ملّــی را نبایــد در 

تعریف هــای حقوقــی بلکــه در زمینــٔه تاریخی-اقتصــادی جنبش هــای ملّــی جســتجو کــرد. او ســپس بــه 

تشــکیل دولت هــای ملّــی در دوران پیــروزی نهایــی رسمایــه داری بــر فئودالیســم در رونــد جنبش هــای 

ملـّـی اشــاره می کنــد. او می نویســد: »بــرای پیــروزی کامــل تولیــد کاالیــی، بــازار داخلــی بایــد بــه دســت 

ــان واحــد حــرف  ــه زب ــد اتحــاد دولتــی رسزمین هایــی کــه ساکنانشــان ب بــورژوازی تســخیر شــود و بای

ــی آزاد... و رشط  ــٔه بازرگان ــط مبادل ــن رشای ــی از مهم تری ــان یک ــدت زب ــردد... وح ــی گ ــد عمل می زنن

ارتبــاط محکــم بــازار بــا تولیدکننــدگان خــرد و کان و فروشــنده و خریــدار اســت... بــه همیــن دلیــل، 

بــرای اروپــای غربــی و حتــی بــرای متــام جهــان متمــدن، تشــکیل دولــت ملـّـی بــرای دوران رسمایــه داری 

ــی بهریــن رشایــط را بــرای  جنبــٔه عمومــی و عــادی دارد.« یــا در جایــی دیگــر می نویســد: »دولــت ملّ

رشــد و تکامــل رسمایــه داری ]از جملــه در کشــورهای آســیایی[ فراهــم مــی آورد... مارکسیســت ها 

ــه  ــی را ب ــرای تشــکیل دولت هــای ملّ ــش ب ــان و گرای ــه آرم ــد اقتصــادی را ک ــل نیرومن ــد عوام منی توانن

وجــود مــی آورد از نظــر دور دارنــد.« و درســت در همیــن اّول کتــاب اســت کــه لنیــن تریــح می کنــد 

ــر  ــم، ناگزی ــل کنی ــه و تحلی ــی را تجزی ــای ملّ ــادی جنبش ه ــط تاریخی-اقتص ــم رشای ــر بخواهی ــه »اگ ک

ــا در جــدا  ــی حــق آنه ــش یعن ــن رسنوشــت خوی ــن نتیجــه می رســیم کــه حــق ملّت هــا در تعیی ــه ای ب

شــدن از مجموعــٔه ملّت هــای غیرخــودی و تشــکیل دولــت مســتقل« و تأکیــد می کنــد کــه »نادرســت 

ــٔه  ــم.« نکت ــه بفهمی ــی جداگان ــزی جــز حــق موجودیــت دولت ــن رسنوشــت را چی اســت اگــر حــق تعیی

مهــم و قابل توجــه دیگــری کــه لنیــن در اینجــا بــه آن اشــاره می کنــد ایــن اســت کــه »مســئلٔه اســتقال 

اقتصــادی وعــدم وابســتگی اقتصــادی ملّت هــا ]را نبایــد[ جایگزیــن مســئلٔه حــق ملّت هــای در تعییــن 

رسنوشــت سیاســی خویــش در جامعــٔه بــورژوازی و مســئلٔه اســتقال دولتــی آنهــا« کــرد. تــا اینجــا قصــد 

لنیــن ایــن اســت کــه مفهــوم حــق تعییــن رسنوشــت سیاســی، و مضمــون آن یعنــی دولــت ملـّـی را روشــن 

کنــد. در ادامــه ایــن رســاله، لنیــن بــه طــور مفّصــل بــه دیــدگاه مارکسیســتی و شــیوهٔ برخورد پرولتاریــا 

ــی و رشط حامیــت از آن می پــردازد. نســبت بــه خواســت بورژوا-دموکراتیــک دولــت ملّ

در بخــش دّوم رســاله، لنیــن بــا یــادآوری اینکــه هرگونــه تحلیــل مارکسیســتی بایــد »در چارچــوب 

ــن تاریخــی« صــورت گیــرد، تأکیــد  ــن« و »خصوصیــات مشــخص هــر کشــور در دورٔه معیّ تاریخــی معیّ

ــق  ــت مطل ــم و حکوم ــتگی فئودالیس ــد دو دورٔه »ورشکس ــی بای ــئلٔه ملّ ــل مس ــه در تحلی ــد ک می کن

ــی« و  ــای ملّ ــدن جنبش ه ــی ش ــت... و توده ی ــک و دول ــٔه بورژوا-دموکراتی ــدن جامع ــود آم ــه وج و ب

ــان  ــتی ناپذیر می ــاد آش ــن تض ــّدت یاف ــه داری و »ش ــای رسمای ــکیل دولت ه ــل تش ــد از تکمی دورٔه بع
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پرولتاریــا و بــورژوازی را کــه می تــوان آن را آســتانٔه ورشکســتگی رسمایــه داری نامیــد« از یکدیگــر 

متامیــز کــرد. نکتــه ای کــه لنیــن در ضمــن ایــن بحــث در اینجــا مطــرح می کنــد، توجــه بــه مســئلٔه تضــاد 

روبنــای سیاســی بــا زیربنــای اقتصــادی در رونــد تحــّول جامعــه اســت. او می نویســند کــه در جامعــه یــا 

»منطقــه ای دارای حــدود ملـّـی مشــخص کــه رونــد رشــد و تکامــل رسمایــه داری در آن بــا رسعــت انجــام 

پذیــرد« )در اینجــا مــورِد لهســتان در آن زمــان(، تضــاد بــا نظــام دولتــی پدرشــاهی ماقبــل رسمایــه داری 

جامعــٔه ســتمگر )یعنــی روســیه( پیــدا می شــود و »جدایــی ایــن منطقــٔه پیــرو محتمل تــر می شــود.« 

در همین  جــا لنیــن روشــن می کنــد کــه برنامــٔه حزبــی مارکسیســت های روســیه در آن زمــان )از جملــه 

در مــورد اصاحــات ارضــی و حــق تعییــن رسنوشــت بــرای ملّت هــا( مربــوط بــه رشایطــی اســت کــه در 

ــی بورژوا-دموکراتیــک وجــود داشــته باشــد، و بــه هیچ وجــه بــا برنامه هــای احــزاب  آن جنبش هــای ملّ

ــارت دیگــر،  ــه عب ــی قابل مقایســه نیســت. ب ــای غرب ــا وضعیــت اروپ ــاط ب سوسیالیســتی دیگــر در ارتب

ــا  ــت در آنه ــک مّدت هاس ــات بورژوا-دموکراتی ــه اصاح ــورهایی ک ــان کش ــود می ــاوت موج ــه »تف او ب

بــه پایــان رســیده، و کشــورهایی کــه ایــن اصاحــات در آنهــا هنــوز بــه پایــان نرســیده اســت« اشــاره 

ــن  ــر ای ــح بیش ــت. در توضی ــت ملّت هاس ــن رسنوش ــق تعیی ــل ح ــم در تحلی ــی مه ــه عامل ــد ک می کن

ــک فقــط  ــی و در آســیا دوران انقاب هــای بورژوا-دموکراتی ــای رشق ــن می نویســد: »در اروپ مطلب، لنی

ــک رشــته جنبش هــای  ــاز ی ــن... آغ ــه ، چی ــران، ترکی ــاز شــد. انقاب هــای روســیه، ای در ســال ۱۹۰۵ آغ

ــی... بــه همیــن  ــی بورژوا-دموکراتیــک و کوشــش هایی اســت بــرای تشــکیل دولت هــای مســتقل ملّ ملّ

ــن دوران اســت، وجــود  ــدن ای ــال گذران ــا کشــورهای هم جــوار خــود در ح ــراه ب ــیه هم ــه روس دلیل ک

بخــش حــق ملّت هــا در تعییــن رسنوشــت خویــش در برنامــٔه مــا ]حــزب سوســیال دموکــرات روســیه[ 

ــورژوا- ــاب ب ــرن از انق ــم ق ــان نی ــه در آن زم ــد ک ــال می زن ــش را مث ــپس اتری ــن س ــت.« لنی الزم اس

دموکراتیــک آن گذشــته بــود و در آن مروطیــت بــورژوازی مســتقر شــده بــود بــه طــوری کــه مجارهــا و 

چک هــا از تــرس همســایٔه درنده خوتــر و نیرومندتــر مایــل بــه مانــدن در اتریــش بودنــد، در حالــی کــه 

در روســیٔه اســتبدادی مطلــق تــزاری، ملّت هــای غیــرروس متایلــی بــه مانــدن در کنــار »روس هــای کبیــر« 

ــت  ــی درس ــئلٔه ملّ ــورد مس ــیه در م ــژٔه روس ــط وی ــر، »رشای ــارت دیگ ــه عب ــتند. ب ــا( نداش )ِولیکاروس ه

ــبت  ــتمگری نس ــیه »س ــه در روس ــم« و اینک ــش دیدی ــه در اتری ــت ک ــزی اس ــل آن چی ــٔه مقاب در نقط

ــای  ــب بیشــر اســت، و ملّت ه ــتمگری در کشــورهای همســایه به مرات ــرروس، از س ــای غی ــه ملیت ه ب

ــد« و  ــری برخوردارن ــی بیش ــتقال ملّ ــه از اس ــد ک ــی دارن ــا هم قوم های ــوی مرزه ــتم دیده در آن س س

به عــاوه، »ســطح رشــد رسمایــه داری و ســطح عمومــی فرهنــگ در ملیت هــای غیــرروس، اغلــب باالتــر 

ــم  ــه حک ــه »ب ــد ک ــح می کن ــن تری ــه لنی ــت ک ــب اس ــن ترتی ــت.« بدی ــیه[ اس ــور ]روس ــز کش از مرک

وجــود خصوصیــات تاریخــی مشــخص در روســیه، موضــوع شناســایی حــق ملّت هــا در تعییــن رسنوشــت 

ــه  ــن ب ــن توضیح هــای لنی ــٔه ای ــد.« هم ــدا می کن ــی پی ــژه مرم ــت به وی ــی اهمی ــش در دوران کنون خوی

ایــن منظــور اســت کــه نشــان دهــد کــه بحــث او در ایــن رســاله، کامــاً متناســب بــا رشایــط خــاص و 
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ــاص  ــط خ ــز رشای ــری نی ــورد دیگ ــر م ــت، و در ه ــان اس ــیٔه آن زم ــادی روس ــای اجتامعی-اقتص زمینه ه

ــار مشــرک در همــٔه  ــا محــور و معی ــه شــود. اّم ــد در نظــر گرفت ــی بای ــل مســئلٔه ملّ آن مــورد در تحلی

تحلیل هــای طبقاتــی مارکسیســتی از حــق تعییــن رسنوشــت ملّت هــا، امــکان توســعٔه رسمایــه داری در 

برابــر نظــام اقتصادی-سیاســی کهنــه، برقــراری و توســعٔه آزادی هــای دموکراتیــک )دموکراســی بورژوایــی 

و بعــداً پرولتاریایــی(، رهایــی اقتصادی-اجتامعــی زحمتکشــان، برابــری کامــل حقــوق ملّت هــا، و البتــه 

ــت. ــٔه ملّت هاس ــان هم ــران و زحمتکش ــتگی کارگ هم پیوس

ــٔه  ــود برنام ــه ب ــه گفت ــورگ ک ــاد روزا لوکزامب ــه انتق ــخ ب ــاله اش در پاس ــارم رس ــل چه ــن در فص لنی

حــزب سوســیال دموکــرات کارگــری روســیه »هیچ گونــه دســتور عملــی بــرای سیاســت روزمــرٔه پرولتاریــا 

ــت  ــر اهمی ــر ب ــار دیگ ــد« ب ــل منی کن ــک ح ــدگاه پراتی ــه از دی ــی را به هیچ وج ــائل ملّ ــد و مس منی ده

تحلیــل مشــخص هــر مــورد خــاص و بــه قــول معــروف چــک ســفید نــدادن تأکیــد می کنــد. او می نویســد 

ــارزٔه  ــع مب ــع مناف ــا تاب ــرای پرولتاری ــی ب ــت های ملّ ــک، »خواس ــاب بورژوا-دموکراتی ــد انق ــه در رون ک

طبقاتــی اســت. از نظــر تئــوری، منی تــوان از پیــش تضمیــن کــرد کــه آیــا جــدا شــدن ملّــت اســت کــه 

انقــاب بورژوا-دموکراتیــک را بــه پایــان ]موفــق[ خواهــد رســاند، یــا تأمیــن برابــری حقــوق آن بــا ملـّـت 

دیگــر. در هــر دو مــورد، نکتــٔه مهــم بــرای پرولتاریــا، تأمیــن امــکان رشــد طبقــٔه خــود اســت... تربیــت 

توده هــا بــا روح دموکراســی پیگیــر و سوسیالیســم اســت.« لنیــن در اینجــا در مــورد ســاده کــردن مســئله 

بــه »دادن پاســخ آری یــا نــه« بــه مســئلٔه جدایــی، آن طــور کــه بــورژوازی می خواهــد و آن را »پراتیــک« 

ــن  ــر ای ــه پراتیک ت ــورژوازی »از هم ــد ب ــه از دی ــد ک ــد و می نویس ــدار می ده ــد، هش ــودن می منایان ب

ــن هســتیم، نــه اینکــه  اســت کــه خیلــی ســاده گفتــه شــود آری، طرفــدار جــدا شــدن فــان ملّــت معیّ

گفتــه شــود طرفــدار حــق جــدا شــدن همــه و هرگونــه ملّتــی هســتیم.« در اینجــا لنیــن نظــرش را ایــن 

ــم  ــتار آنی ــه و خواس ــرای هم ــدن ب ــدا ش ــق ج ــایی ح ــتار شناس ــا خواس ــد: »م ــدی می کن ــور جمع بن ط

ــه  ــه هــر گون ــی شــود ک ــد ارزیاب ــه جــدا شــدن از آن دی ــوط ب ــک از مســائل مشــخص مرب ــه هــر ی ک

عــدم برابــری حقــوق و هــر گونــه امتیــاز و هــر گونــه جنبــٔه اســتثنایی را برانــدازد... آیــا ملّتــی کــه بــر 

ــل  ــر تحلی ــاز ب ــٔه بحــث ب ــر.« او در ادام ــد آزاد باشــد؟ خی ملّت هــای دیگــر ســتم روا مــی دارد می توان

مشــخص از وضعیــت مشــخص تأکیــد می کنــد و می نویســد: »اینکــه مثــاً آیــا بــرای اوکراییــن تشــکیل 

یــک دولــت مســتقل مقــّدر اســت یــا نــه بــه هــزار عامــل مربــوط اســت کــه از پیــش منی تــوان تعییــن 

کــرد. مــا جــداً طرفــدار آن چیــزی هســتیم کــه جنبــٔه مســلّم دارد، و آن حــق اوکراییــن در تشــکیل چنیــن 

دولتــی اســت. مــا توده هــا را بــا روح اذعــان بــه ایــن حــق و بــا روح نفــی امتیــاز دولتــی هــر یــک از 

ــا  ــد آری ی ــا می خواهن ــه »از م ــد ک ــه می ده ــم.« او ادام ــرورش می دهی ــر، پ ــت دیگ ــر ملّ ــا ب ملّت ه

ــک  ــٔه پراتی ــن وظیف ــه »مهم تری ــی ک ــد« در حال ــم می کنن ــدم رصاحــت مته ــه ع ــا را ب ــم و م ــه بگویی ن

پرولتاریــای روس بــزرگ و پرولتاریــای ملّت هــای غیــرروس، تبلیــغ و ترویــج علیــه امتیــاز دولتــی و ملـّـی 

برضــد دیگــری، و بــه ســود حــق برابــر کلیــٔه ملّت هــا در تشــکیل دولــت ملّــی خویــش اســت.«
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ــه تفکیــک »تعییــن رسنوشــت سیاســی« از »تعییــن رسنوشــت  ــن در بخــش بعــدی رســاله اش ب لنی

ــه آنچــه سوســیال دموکرات هــای مارکسیســت مطــرح  ــد ک ــح می کن ــد و تری فرهنگــی« اشــاره می کن

ــن  ــد. لنی ــر کرده ان ــه ســلطنت طلبان مروطــه در برنامه شــان ذک ــه دّومــی ک ــی اســت، ن ــد، اّول می کنن

اشــاره می کنــد کــه بورژوا-لیرال هــا می گوینــد کــه »شناســایی حــق جــدا شــدن، خطــر از هــم پاشــیدن 

ــت  ــب درس ــی، مطل ــور کل ــه ط ــی، ب ــر دموکراس ــه »از نظ ــی ک ــد، در حال ــش می ده ــور« را افزای کش

عکــس ایــن اســت: شناســایی حــق جــدا شــدن، خطــر از هــم پاشــیدن کشــور را می کاهــد.« لنیــن در 

ایــن بحــث مثــال جالبــی را مطــرح می کنــد کــه بــه درک مســئله کمــک می کنــد. می نویســد: »مســئلٔه 

ــی  ــه معن ــد ک ــاد برمی آورن ــد و فری ــا آزادی طــاق مخالف ان ــان ب ــم. مرتجع طــاق را در نظــر می گیری

آن از هــم پاشــیدن خانــواده اســت. مرتجعــان از روی ریــا از امتیازهــای جنــس مــرد و از بدتریــن نــوع 

ســتمگری نســبت بــه زن دفــاع می کننــد. دموکراســی بــر آن اســت کــه آزادی طــاق معنایــش از هــم 

پاشــیدن روابــط خانوادگــی نیســت، بلکــه برعکــس، تحکیــم ایــن روابــط بــر یگانــه پایه هــای ممکــن و 

پایــدار در یــک جامعــٔه متمــدن، یعنــی بــر پایه هــای دموکراتیــک اســت. اگــر هــواداران آزادی تعییــن 

رسنوشــت، یعنــی هــواداراِن آزادِی جــدا شــدن را متهــم بــه تشــویق و ترغیــب بــه تجزیه طلبــی کنیــم، 

بــه هــامن درجــه احمقانــه و سالوســانه اســت کــه هــواداران آزادی طــاق را متهــم بــه ترغیــب و تشــویق 

بــه انهــدام روابــط خانوادگــی مناییــم. هامن گونــه کــه در جامعــٔه بــورژوازی، مدافعــان امتیــاز و فســاد، 

ــه هــم در  ــه هــامن گون ــد، ب ــت می کنن ــا آزادی طــاق مخالف ــورژوازی اســت، ب ــالودٔه ازدواج ب ــه ش ک

ــی نفــی حــق جــدا شــدن ملّت هــا، معنایــش  ــن رسنوشــت، یعن ــه داری، نفــی آزادی تعیی کشــور رسمای

فقــط دفــاع از امتیازهــای ملّــت ســلطه گر و شــیوه های پلیســی ادارٔه امــور در مقابــل شــیوه های 

دموکراتیــک اســت.«

ــرای  ــی ب ــّدر و راه حل ــر مق ــی ام ــه جدای ــد ک ــد می کن ــم تأکی ــاز ه ــن ب ــث، لنی ــن بح در ادامهٔ همی

همــٔه مــوارد نیســت. او می نویســد: »توده هــای مــردم فقــط وقتــی تصمیــم بــه جــدا شــدن می گیرنــد 

ــه  ــد و ب ــل کن ــل تحم ــاً غیرقاب ــرک را کام ــی مش ــی، زندگ ــای ملّ ــی و اصطکاک ه ــتمگری ملّ ــه س ک

ــه عبارت پردازی هــای  ــن حــال نســبت ب ــد.« او در عی ــد بزن ــون اقتصــادی پای بن ــٔه مناســبات گوناگ کلی

ناسیونالیســم بــورژوازی هشــدار می دهــد: »منافــع طبقاتــی بــورژوازی روس کبیــر... ]در مقابــل 

فریــب  بورژوایــی  شــیوه های  بــه  بیشــر  داشــن  اعتــامد  در  فئودالــی[  چــامق داری  شــیوه های 

توده هاســت کــه ترســاندن خرده بورژواهــا و دهقانــان از شــبح »از هــم پاشــیدن کشــور« و اغفــال آنهــا 

از راه عبارت پردازی هایــی دربــارٔه پیونــد »آزادی مــردم« بــا ارکان تاریخــی کشــور و غیــره، از آن جملــه 

اســت.« لنیــن منافــع طبقــٔه کارگــر و مبــارزٔه وی بــا رسمایــه داری را در »همبســتگی کامــل و فرده تریــن 

ــد.  ــی کــه باشــد« می دان ــورژوازی از هــر ملیت ــه سیاســت ناسیونالیســتی ب وحــدت، و دســت رد زدن ب

ــه می دهــد، خــواه در کشــور  ــه رشــد خــود ادام ــه هــر حــال ب ــه داری ب ــه »رسمای ــن می نویســد ک لنی

واحــد بــا ملیت هــای رنگارنــگ، خــواه در کشــورهای یک ملیتــی. در هــر کــدام از ایــن حالت هــا، کارگــر 
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ــا از  ــن اســتثامر، وارســتگی پرولتاری ــا ای ــق ب ــارزٔه موف ــٔه مب ــر دســتخوش اســتثامر اســت و الزم مزدبگی

ناسیونالیســم اســت.« در ایــن زمینــه اســت کــه لنیــن نفــی حــق تعییــن رسنوشــت سیاســی یــا حــق جــدا 

ــد. ــلطه گر می دان ــت س ــای ملّ ــتیبانی از امتیازه ــل پش ــدن را در عم ش

ــروژ از ســوئد  ــال مشــخص جــدا شــدن ن ــارٔه مث ــی را درب ــن در فصــل ششــم رســالٔه خــود نکات لنی

در تابســتان ســال ۱۹۰۵ مطــرح می کنــد. بــه نوشــتٔه لنیــن، »اتحــاد نــروژ بــا ســوئد داوطلبانــه نبــوده 

اســت... نــروژ را در موقــع جنگ هــای ناپلئــون به رغــم ارادٔه نروژی هــا بــه ســوئد تســلیم کردنــد... بــا 

وجــود خودمختــاری وســیعی کــه نــروژ از آن برخــوردار بــود )مجلــس خــودی و غیــره( طــی ده هــا ســال 

میــان نــروژ و ســوئد برخــورد و درگیــری بــود و نروژی هــا بــا متــام قــوا می کوشــیدند یــوغ آریستوکراســی 

ســوئد را از گــردن خــود بــه دور کننــد... در جریــان همه پرســی ای کــه بعــداً صــورت گرفــت، اکرثیــت 

قریــب بــه اتفــاق بــه نفــع جــدا شــدن کامــل نــروژ از ســوئد رأی داد... ایــن مثــال بــه مــا نشــان می دهــد 

کــه جــدا شــدن ملّت هــا در چــه زمینــه ای امکان پذیــر اســت و مــورد پیــدا می کنــد.« لنیــن ایــن مثــال 

را منونــٔه خوبــی از حــق ملّت هــا در تعییــن رسنوشــت خویــش می دانــد کــه در برنامــٔه سوســیال 

دموکرات هــا منعکــس شــده بــود. او در اینجــا نیــز بــاز بــه مســئلٔه برخــورد طبقاتــی بــه مســئلٔه ملّــی 

ــش از همــه  ــش و بی ــد هــر مســئلٔه دیگــر، »آنچــه پی ــز مانن ــد و می نویســد در اینجــا نی اشــاره می کن

ــش در داخــل ملّت هاســت.« او ســپس  ــن رسنوشــت خوی ــا در تعیی ــورد نظــر ماســت، حــق پرولتاری م

بــه موضــع پرولتاریــا در مــورد مشــخص جدایــی نــروژ از ســوئد می پــردازد و می نویســد: »اگــر اکرثیــت 

در نــروژ طرفــدار ســلطنت بــود و پرولتاریــا طرفــدار جمهــوری، در ایــن صــورت در برابــر پرولتاریــا بــه 

ــت از  ــا تبعی ــط آن فراهــم باشــد؛ ی ــه رشای ــی ک ــاب، در صورت ــا انق ــاز می شــد: ی ــی دو راه ب طــور کل

اکرثیــت و کار طوالنــی تبلیغــی و ترویجــی.« نکتــٔه بااهمیــت دیگــری کــه لنیــن در اینجــا بــه آن اشــاره 

ــت  ــه موجــب تقوی ــود ک ــران ســوئدی ب ــا توســط کارگ ــایی حــق جــدا شــدن نروژی ه ــد »شناس می کن

ــٔه آنهــا  ــروژی و ســوئدی و تقویــت همبســتگی کامــل طبقاتــی برادران ــان کارگــران ن اتحــاد محکــم می

شــد... گســیخته شــدن رشــتٔه ارتباطــی کــه ســاطین اروپــا و آریســتوکرات های ســوئد بــه نــروژ تحمیــل 

کــرده بودنــد، باعــث تقویــت ارتبــاط میــان کارگــران ســوئدی و نــروژی شــد.« لنیــن ایــن بخــش را ایــن 

ــرد: »سوســیال دموکراســی انرناسیونالیســت از اصــل شناســایی حــق ملّت هــا در  ــان می ب ــه پای طــور ب

ــد.« ــروی می کن تعییــن رسنوشــت خویــش پی

ــال  ــدن در س ــیونال دّوم در لن ــارم انرناس ــرٔه چه ــع کنگ ــورد موض ــاله اش در م ــٔه رس ــن در ادام لنی

۱۸۹۶ دربــارٔه حــق تعییــن رسنوشــت ملّت هــا توضیح هایــی می دهــد. در ایــن کنگــره در مــورد مســئلٔه 

اســتقال لهســتان بحث هایــی شــده بــود. )یــادآوری می شــود کــه در آن زمــان لهســتان بــه ســه بخــش 

ــر ســلطٔه امپراتوری هــای روســیه، پــروس )آملــان بعــدی(، و اتریــش- ــود کــه زی ــه شــده ب عمــده تجزی

مجــار بودنــد. در پایــان جنــگ جهانــی اّول و فروپاشــی ایــن ســه امپراتــوری و پیــروزی انقــاب اکتــر 

۱۹۱۷ در روســیه، لهســتان در ســال ۱۹۱۸ توانســت اســتقال خــود را بــه مثابــه کشــوری واحــد بازیابــد.( 
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در کنگــرٔه انرناســیونال، قــراری بــه ایــن صــورت بــه تصویــب رســیده بــود: »کنگــره اعــام مــی دارد کــه 

ــر  ــران ه ــه کارگ ــبت ب ــت و نس ــش اس ــت خوی ــن رسنوش ــا در تعیی ــٔه ملّت ه ــل هم ــق کام ــوادار ح ه

ــتگی  ــار همبس ــد، اظه ــر می کش ــره زج ــی و غی ــی و ملّ ــتبداد نظام ــوغ اس ــر ی ــون زی ــه اکن ــوری ک کش

ــع  ــه مناف ــران آگاه ب ــوف کارگ ــه صف ــد ب ــوت می کن ــورها دع ــٔه کش ــران هم ــره از کارگ ــد. کنگ می کن

ــی و تحقــق مقاصــد  ــه داری جهان ــر رسمای ــه ب ــا در راه غلب ــد ت ــان بپیوندن ــی خــود در همــٔه جه طبقات

ــا  ــاط ب ــه در ارتب ــی ک ــا در بحث های ــد.« اّم ــارزه کنن ــا مب ــاق آنه ــی به اتف ــی جهان ــیال دموکراس سوس

موضــوع مشــخص اســتقال لهســتان صــورت گرفتــه بــود، کائوتســکی )از همراهــان لنیــن در آن زمــان( 

ــد اســتقال لهســتان را در  ــود کــه »در حــال حــارض انرناســیونال منی توان ــن نظــر را مطــرح کــرده ب ای

ــه  ــتی را ب ــن خواس ــد چنی ــاً می توانن ــتان کام ــت های لهس ــی سوسیالیس ــد، ول ــرار ده ــود ق ــٔه خ برنام

ــح و  ــٔه انرناســیونال منظــور شــد، »از یــک طــرف اذعــان کامــاً رصی ــد.« آنچــه در قطعنام ــان آورن می

بــدون هیچ گونــه ســوءتعبیر بــه حــق کامــل ملّت هــا در تعییــن رسنوشــت خویــش، و از طــرف دیگــر، 

ــه  ــود. ب ــی خــود« ب ــارزٔه طبقات ــی در مب ــه وحــدت بین امللل ــران ب ــه هــامن رصاحــت از کارگ ــی ب دعوت

ــن  ــد، »ای ــان می کن ــن بی ــط معیّ ــن مــورد، و در آن رشای ــن، کــه در واقــع جــان کام را در ای ــاد لنی اعتق

قطعنامــه کامــاً صحیــح اســت و بــرای کشــورهای اروپــای رشقــی و آســیا در آغــاز قــرن بیســتم، هامنــا 

ــه  ــر دو بخــش آن، یگان ــد ناگسســتنی ه ــاط و پیون ــن ارتب ــا در نظــر گرف ــه ب ــه اســت ک ــن قطعنام ای

ــه دســت می دهــد.« در هــر  ــی ب ــا را در مــورد مســئلٔه ملّ رهنمــود صحیــح سیاســت طبقاتــی پرولتاری

دو مــورد، یعنــی هــم جنبــش ملّــی لهســتان علیــه ســلطنت اســتبدادی مطلــق تــزاری روســیه در دهــٔه 

ششــم قــرن نوزدهــم )کــه در نهایــت بــا بی رحمــی متــام توســط نیروهــای تــزاری رسکــوب شــد(، و هــم 

ــل  ــیا در اوای ــی و آس ــای رشق ــک در اروپ ــای بورژوا-دموکراتی ــی در دوران انقاب ه ــای ملّ در جنبش ه

قــرن بیســتم و دوران پیدایــش حزب هــای مســتقل پرولــری، »وظیفــٔه ایــن احــزاب در مــورد سیاســت 

ملـّـی بایــد دو جنبــه داشــته باشــد: یکــی شناســایی حــق کلیــٔه ملّت هــا در تعییــن رسنوشــت خویــش؛ و 

دیگــری، اتحــاد بســیار فــرده و ناگسســتنی مبــارزٔه طبقاتــی پرولرهــای همــٔه ملّت هــای ســاکن یــک 

ــد. ــر می دان ــه یکدیگ ــده ب ــر و یاری دهن ــل یکدیگ ــن دو بخــش را مکم ــن ای کشــور.« لنی

لنیــن در بخــش بعــدی رســاله اش یــک بــار دیگــر بــه موضــوع ارزیابــی مشــخص از رشایــط تاریخــی 

ــادن در دام  ــز از افت ــتم، و پرهی ــت س ــای تح ــه ملّت ه ــبت ب ــت ها نس ــف سوسیالیس ــخص، وظای مش

موضع گیری هــای  از  را  مثال هایــی  و  می پــردازد،  عظمت طلــب«  »بــورژوازی  عبارت پردازی هــای 

ــر  ــد ذک ــا قیام هــای رهایی بخــش و اســتقال طلبانه در لهســتان و ایرلن ــاط ب ــس در ارتب مارکــس و انگل

می کنــد. »بــرای مثــال، انگلــس در تاریــخ ۲۳ مــه ۱۸۵۱ بــه مارکــس می نویســد کــه بررســی تاریــخ او را 

بــه نتیجــٔه بدبینانــه ای در مــورد لهســتان می رســاند... ]چــون[ در روســیه بیــش از لهســتان خواب آلــود 

عنــارص متــدن و فرهنــگ و صناعــت و بــورژوازی اســت. انگلــس ]در آن زمــان[ بــه موفقیــت قیام هــای 

ارشافــی لهســتان ایــامن نــدارد. ولــی هیچ یــک از ایــن اندیشــه ها مانــع آن نشــد کــه انگلــس و مارکــس 
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۱۲ ســال بعــد هنگامــی کــه روســیه هنــوز در خــواب بــود ولــی لهســتان بــه غلیــان آمــده بــود، مراتــب 

همــدردی عمیــق و پرشــور خــود را نســبت بــه جنبــش لهســتان ابــراز دارنــد.« نتیجــه ای کــه لنیــن از 

ــرد،  ــس می گی ــا انگل ــش ب ــان گفتگوهــای انرناســیونال و مکاتبه های ــادی مارکــس در جری ــرات انتق تذک

ایــن اســت کــه »وقتــی کــه جنبش هــای توده یــی ملّــی پدیــدار گردیــد، روی گردانــدن از آن و امتنــاع از 

پشــتیبانی از عوامــل مرقــی آن معنایــش دچــار شــدن بــه تعّصــب خرافــات ناسیونالیســتی اســت، یعنــی 

ــِت منونــه بدانــد.« مارکــس دربــارٔه ایرلنــد نیــز نظریــات مشــابهی  ــِت خــود را ملّ ]آن جنبــش ملّــی[ ملّ

متکــی بــه ارزیابــی مشــخص از رشایــط تاریخــی مشــخص داشــته اســت. او در دهــم دســامر ۱۸۶۹ در 

ــه  ــردم ک ــّور می ک ــا تص ــد: »مّدت ه ــن می نویس ــد چنی ــارٔه ایرلن ــیونال درب ــورای انرناس ــه ش ــزارش ب گ

ممکــن اســت رژیــم ایرلنــد را از طریــق بــه جنبــش درآوردن طبقــٔه کارگــر انگلســتان رسنگــون کــرد. ولــی 

بررســی عمیق تــر مســئله مــرا بــه عکــس ایــن نظریــه معتقــد کــرد. طبقــٔه کارگــر انگلســتان تــا زمانــی 

کــه گریبــان خــود را از مســئلٔه ایرلنــد خــاص نکــرده اســت، هیــچ کاری انجــام نخواهــد داد. ریشــه های 

ــی  ــرای جنبش هــای ملّ ــن می نویســد کــه »مارکــس ب ــد اســت.« لنی ارتجــاع انگلســتان در اســارت ایرلن

ــه  ــوط ب ــه آزادی کامــل همهٔ ملیت هــا فقــط من ــد ک ــرا می دان ــل منی شــود، زی ــی قائ ــه مطلقیت هیچ گون

پیــروزی طبقهٔ کارگــر اســت... مارکــس جــدا شــدن ایرلنــد از انگلســتان را تبلیــغ می کنــد ولــو اینکــه پــس 

از جدایــی کار بــه تشــکیل فدراســیون بکشــد.« در همین جــا لنیــن بــه دو نکتــٔه مهــم اشــاره می کنــد. 

یکــی اینکــه حــق ملّت هــا در تعییــن رسنوشــت خویــش یــک حــق سیاســی بــرای تشــکیل یــک دولــت 

مســتقل اســت و بــا فدراســیون و خودمختــاری یکــی نیســت )اگرچــه می توانــد هــر دو را در بــر گیــرد(، 

ــا در مــورد خودمختــاری بایــد متذکــر شــد کــه آنچــه مارکسیســت ها  و ســپس اضافــه می کنــد کــه »اّم

از آن دفــاع می کننــد، »حــق« خودمختــاری نیســت، بلکــه خــود خودمختاری، یعنــی اصــل عــام و جامــع 

دولــت دموکراتیــک ]از جملــه برابــری حقــوق ملّیت هــا[ اســت کــه از لحــاظ ملّــی رنگارنــگ اســت، و 

اختــاف رشایــط جغرافیایــی و غیــره در آن شــدید اســت.«

لنیــن در ادامــٔه بحــث بــا نکته هایــی کــه روزا لوکزامبــورگ بــه صــورت انتقــاد از سوســیال 

ــرٔه دّوم حــزب در ســال  ــی در کنگ ــل مســئلٔه ملّ ــه تحلی ــرده اســت، ب دموکرات هــای روســیه مطــرح ک

۱۹۰۳ و برنامــٔه تصویــب شــده در آن کنگــره رجــوع می کنــد. لنیــن در هــامن اّول بحــث تأکیــد می کنــد: 

ــوط  ــک روس مرب ــه ]در[ نوشــته های سوســیال دموکراتی ــادآور می شــویم ک ــی ی ــر هــر مطلب ــّدم ب »مق

بــه حــق ملّت هــا در تعییــن رسنوشــت خویــش، منظــور از ایــن حــق همیشــه حــق جــدا شــدن بــوده 

اســت.« او ســپس نوشــتٔه پلخانــف در آن زمــان را نقــل می کنــد کــه »اگــر مــا از تــرس اینکــه بــه تعّصــب 

ــی هم میهنــان طایفــٔه ِولیــکاروس ]روس هــای کبیــر[ مــا بَربخــورد، جرئــت نکنیــم آن را ]حــق جــدا  ملّ

شــدن را[ بــه میــان بکشــیم، در ایــن صــورت شــعار »پرولرهــای متــام کشــورها متحــد شــوید!" بــدل بــه 

دروغ رشم آوری می شــود.« در اینجــا پلخانــف، کــه در آن زمــان از همراهــان قــرص و محکــم لنیــن بــود، 

تحلیلــی طبقاتــی از مســئلٔه ملّــی ارائــه می دهــد و تأکیــد می کنــد کــه در هــر صــورت، بهــروزی طبقــٔه 



۴۳ درباره حق ملّت ها در تعیین رسنوشت خویش

ــد مــورد توجــه باشــد و  ــت ســتم دیده- بای ــورژوازی ملّ ــه ناسیونالیســم ب ــت ســتم دیده- و ن ــر ملّ کارگ

ــد. در ادامــٔه  ــت ســتم دیده حامیــت کن ــرادران خــود در ملّ ــد از ب ــز بای ــت ســتمگر نی طبقــٔه کارگــر ملّ

ــی« توســط مارکسیســت های لهســتان، یا  ــاری فرهنگــی و ملّ ــه مطــرح کــردن »خودمخت بحــث، لنیــن ب

مطــرح کــردن »حــق تعییــن رسنوشــت فرهنگــی خویــش« توســط حــزب کادت هــا )ســلطنت طلب های 

مروطه خــواه( در برابــر »حــق ملّت هــا در تعییــن رسنوشــت سیاســی خویــش« کــه بلشــویک ها 

مطــرح می کردنــد، اشــاره می کنــد. بــه اعتقــاد بلشــویک ها، در رشایــط آن روزگار روســیه، کــه از 

ــا  ــی می بایســت از حــق ملّت ه ــرد، نیروهــای مرق ــج می ب ــک رن ــی دموکراتی ــک نظــام حکومت ــود ی نب

ــاز  ــن ب ــد. لنی ــاع کنن ــادر، دف ــور م ــدن از کش ــدا ش ــّد ج ــا ح ــش، ت ــی خوی ــت سیاس ــن رسنوش در تعیی

ــی از  ــر یک ــه »اگ ــود ک ــده ب ــه ش ــنی در آن گفت ــه به روش ــد ک ــل می کن ــره نق ــای کنگ ــم از بحث ه ه

ــی از  ــرات[ مامنعت ــیال دموک ــزب ]رسارسی سوس ــد، ح ــی کن ــیه زندگ ــدود روس ــد در ح ــا نتوان ملیت ه

آن نخواهــد کــرد.« دربــارٔه رشایــط اســتفاده از حــق جــدا شــدن و اِعــامل آن توســط ملّــت ســتم دیده، 

لنیــن بــه ســؤالی کــه یکــی از منشــویک ها مطــرح کــرده بــود پاســخ می دهــد. ســؤال ایــن بــود: »اگــر 

پرولتاریــای لهســتان بخواهــد بــه اتفــاق پرولتاریــای متــام روســیه در چارچــوب یــک کشــور مبــارزه کنــد، 

در حالــی کــه طبقــات ارتجاعــی جامعــٔه لهســتان برعکــس بخواهنــد لهســتان را از روســیه جــدا کننــد 

ــا بایــد  و در همه پرســی، اکرثیــت آرا را بــه ســود جدایــی بــه دســت آورنــد، مــا بایــد چــکار کنیــم؟ آی

در پارملــان مرکــزی ]روســیه[ همــراه بــا رفقــای لهســتانی خــود برضــد جــدا شــدن رأی بدهیــم، یــا بــرای 

اینکــه حــق تعییــن رسنوشــت را نقــض نکنیــم، بــه ســود جدایــی رأی بدهیــم؟« و پاســخ لنیــن ایــن اســت 

کــه »حــق جــدا شــدن متضمــن حل وفصــل مســئله در پارملــان منطقــه ای اســت کــه می خواهــد جــدا 

ــوز  ــه هن ــی لهســتان )ک ــش ملّ ــزاری و جنب ــط آن روزی روســیٔه ت ــزی.« در رشای ــان مرک ــه پارمل شــود، ن

زیــر ســیطرٔه روســیه و پــروس و اتریش-مجــار بــود(، لنیــن مبــارزٔه پرولرهــای رسارس روســیه بــا ارتجــاع 

ــا اینجــا  ــد. همــٔه منونه هــا و مثال هایــی کــه ت ــا طبقــات مرتجــع ارجــح می دان ــارزه ب ــر مب داخلــی را ب

ذکــر شــد، پیرامــون حــق ملّت هــا در تعییــن رسنوشــت سیاســی و حــق جدایــی آنهــا از ملّــت ســلطه گر 

اســت، کــه حتـّـی در همیــن حــّد هــم دیــده می شــود کــه تحلیــل طبقاتــی آن چــه پیچیدگی هایــی دارد.

پایان سخن
لنیــن در بخــش پایانــی رســاله اش جمع بنــدی ای از آنچــه تــا اینجــا مطــرح کــرده اســت بــه دســت 

ــه طــور  ــٔه مارکسیســم ب ــا آنجــا کــه نظری ــد: »ت می دهــد. او ایــن جمع بنــدی را ایــن طــور آغــاز می کن

ــس  ــت. هیچ ک ــرو نیس ــکالی روب ــچ اش ــا هی ــت ب ــن رسنوش ــق تعیی ــئلٔه ح ــت، مس ــر اس ــّد نظ ــی م کل

منی توانــد ایــن واقعیــت را نفــی کنــد کــه تعییــن رسنوشــت، فقــط بــه مفهــوم حــق جــدا شــدن اســت، 

یــا اینکــه تشــکیل دولت هــای ملّــی مســتقل، گرایــش همــٔه انقاب هــای بورژوا-دموکراتیــک اســت.« او 

ســپس بــه مــورد خــاص امپراتــوری روســیه و وضعیــت لهســتان اشــاره می کنــد کــه در آن »پرولتاریــای 

ملّت هــای ســتم دیده و ســتمگر در کنــار یکدیگــر مبــارزه می کننــد.« در نهایــت،  لنیــن وظیفــٔه سوســیال 



صد سال با انقالب کبیر اکترب۴۴

ــواع  ــری از ان ــم و جلوگی ــا در راه سوسیالیس ــی پرولتاری ــارزٔه طبقات ــدت مب ــظ وح ــا را »حف دموکرات ه

نفــوذ ناسیونالیســتی« می دانــد. در جایــی مثــل روســیه کــه در آن »ملّتــی بــا اســیر کــردن ملّــت دیگــر 

ــی  ــه ملّت های ــی« ب ــب »تجزیه طلب ــد« زدِن برچس ــم می کن ــیه محک ــام روس ــاع را در مت ــای ارتج پایه ه

کــه در فکــر جدایــی هســتند، بــه اعتقــاد لنیــن »زهــر ناسیونالیســم اســت کــه فضــای سیاســی رسارس 

روســیه را مســموم می کنــد.« او ســپس بــه مثــال طــاق بــاز می گــردد و بــه ایــن نکتــه اشــاره می کنــد 

ــغ  ــض تبلی ــیه ذره ای ناق ــا از طــرف مارکسیســت های رسارس روس ــی ملّت ه ــایی حــق جدای ــه »شناس ک

ــور  ــت، هامن ط ــتم دیده نیس ــت س ــامن ملّ ــا به ــان ی ــت های ف ــرف مارکسیس ــدن از ط ــدا ش ــد ج برض

کــه شناســایی حــق طــاق ناقــض آن نیســت کــه در فــان یــا بهــامن مــورد برضــد طــاق موضع گیــری 

شــود.« همــٔه اینهــا بــاز هــم بــه توجــه بــه رشایــط خــاص تاریخــی و اجتامعــی در تحلیــل طبقاتــی اشــاره 

ــی دارد اشــاره  ــت ســلطه گر در مســئلٔه ملّ ــار دیگــر بــه نقشــی کــه ارتجــاع ملّ دارد. در ادامــه، لنیــن ب

ــد و می نویســد: »ماهیــت فوق العــاده ارتجاعــی مّاک هــای روس موجــب پیدایــش )و تقویــت(  می کن

ــان  ــود.« ج ــتم دیده می ش ــای س ــی از ملّت ه ــان برخ ــه« در می ــاح »تجزیه طلبان ــای به اصط گرایش ه

ــه آمــده اســت:  ــارٔه وظایــف و برنامــٔه مارکسیســت های روســیه در ایــن جمل کام لنیــن در بحــث درب

»برابــری کامــل حقــوق ملّت هــا، حــق ملّت هــا در تعییــن رسنوشــت خویــش، و به هم پیوســتگی 

ــٔه  ــٔه متــام جهــان، و تجرب ــی ای کــه مارکسیســم، تجرب کارگــران همــٔه ملّت هــا؛ چنیــن اســت برنامــٔه ملّ

ــران می آمــوزد.« ــه کارگ روســیه ب

در انتهــای رســالٔه »دربــارٔه حــق ملّت هــا در تعییــن رسنوشــت خویــش« لنیــن بــاز هــم بــرای تأکیــد 

ــم  ــزب را مبه ــٔه ح ــه برنام ــانی ک ــه کس ــخ ب ــیه و در پاس ــرات روس ــیال دموک ــزب سوس ــٔه ح ــر برنام ب

می دانســتند، بخشــی از نوشــتٔه یکــی از منشــویک ها را نقــل می کنــد کــه در آن، در ارتبــاط بــا مســئلٔه 

ملـّـی آن طــور کــه در رســالٔه لنیــن بــه آن پرداختــه شــده اســت، و تفــاوت آن بــا جنبه هــای دیگــر مســئلٔه 

ملّــی، نکتــٔه مهمــی نهفتــه اســت. در نوشــتٔه آن منشــویک آمــده اســت: »]شناســایی حــق ملّت هــا در 

تعییــن رسنوشــت خویــش[ در کنگــرٔه ســال ۱۹۰۳ بــه هــامن مفهومــی درک می شــد کــه انرناســیونال 

سوسیالیســتی بــه آن داده بــود، یعنــی بــه مفهــوم تعییــن رسنوشــت سیاســی یــا بــه عبــارت دیگر، حــق 

ــن  ــول تعیی ــب، فرم ــن ترتی ــی. بدی ــتقال سیاس ــت اس ــش در جه ــت خوی ــن رسنوش ــا در تعیی ملّت ه

رسنوشــت ملّــی کــه حاکــی از جدایــی منطقه یــی اســت، به هیچ وجــه بــا ایــن نکتــه ارتبــاط نــدارد کــه 

ــی را در مــورد ملیت هایــی کــه قــادر یــا مایــل بــه  ــن، مناســبات ملّ چگونــه بایــد در درون کشــور معیّ

خــروج از دایــرٔه کشــور مزبــور نیســتند تنظیــم کــرد.« لنیــن پــس از نقــل ایــن نوشــته، می نویســد کــه 

نویســندٔه ایــن مطلــب »به خوبــی از مفهــوم واقعــی )و منحــر( تعییــن رسنوشــت آگاه اســت« و ایــن 

ــد. ــد می کن بخــش از نوشــته را به طــور تلویحــی تأیی

دیدگاه هــای لنیــن در برخــورد طبقاتــی بــا مســئلٔه ملـّـی حــاوی جنبه هــای کلیــدی گوناگونــی اســت، 

از جملــه )۱(برقــراری جامعــٔه دموکراتیــک در کشــور چندملیتــی و تأمیــن برابــری حقــوق ملّت هــا در 



۴۵ درباره حق ملّت ها در تعیین رسنوشت خویش

کشــور واحــد، )۲(حــق ملّت هــا در تعییــن رسنوشــت سیاســی خــود تــا حــّد جدایــی و تشــکیل دولــت 

ــم  ــا ناسیونالیس ــی ب ــر ملّت ــری ه ــازمان های پرول ــر و س ــٔه کارگ ــارزٔه طبق ــاد و مب ــتقل، و )۳(اتح مس

بورژوایــی. در تحلیــل طبقاتــی مســئلٔه ملـّـی از دیــد منافــع زحمتکشــان در هــر مــورد و رشایــط تاریخــی 

و اجتامعــی خــاص اینهــا عواملی انــد کــه در نظــر داشــن آنهــا رضورت دارد.

به نقل از »نامۀ مردم«، شامرۀ ۱۰۱۸، ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۵





پــس از انقــاب ضدســلطنتی فوریــٔه ۱۹۱۷ در روســیه و در آســتانٔه انقــاب بــزرگ اکتر سوسیالیســتی 

در آن کشــور، در حالــی کــه حــزب بلشــویک ها خــود را بــرای بــه دســت گرفــن قــدرت دولتــی آمــاده 

می کــرد، یکــی از موضوع هــای مهــم بــرای جنبــش انقابــی روســیه، موضــوع قــدرت دولتــی و خصلــت 

و شــکل آن پــس از پیــروزی انقــاب سوسیالیســتی بــود. در زمانــی کــه تنهــا تجربــٔه انقــاب پرولــری و 

»کمونیســتی« زحمتکشــان دنیــا، تجربــٔه کوتاه مــّدت ۴۶ ســال پیــِش کمــون پاریــس در فاصلــٔه ماه هــای 

ــه از  ــد ک ــئله ای می دیدن ــر مس ــود را در براب ــویک های روس خ ــود، بلش ــه ۱۸۷۱ ب ــا ۲۸ م ــارس ت ۱۸ م

ــوان  ــاس آن بت ــر اس ــا ب ــت ت ــری داش ــکاش و نتیجه گی ــی و کن ــه بررس ــاز ب ــی نی ــری و عمل ــاظ نظ لح

گام هــای حــزب پرولــری را بــرای دورٔه پــس از پیــروزی انقــاب سوسیالیســتی برنامه ریــزی کــرد. تــا آن 

ــود  ــود، فقــط در نوشــته های مارکسیســتی ب ــت سوسیالیســتی مطــرح ب ــارٔه دول ــان، هــر آنچــه درب زم

ــم  ــن دورٔه پرتاط ــش، در همی ــال پی ــد س ــید. ص ــا فرامی رس ــل درآوردن گفته ه ــه عم ــان ب ــون زم و اکن

ــمندان  ــر اندیش ــس و دیگ ــس و انگل ــار مارک ــکافانٔه آث ــی موش ــرور و بررس ــس از م ــن پ ــه لنی ــود ک ب

پیــرو، و بــا توجــه بــه زمینه هــای اجتامعی-اقتصــادی آن دوره، کتــاب مشــهور »دولــت و انقــاب« را 

ــت و  ــی ماهی ــوط کل ــول و خط ــه در آن اص ــت ک ــپتامر ۱۹۱۷ نوش ــای اوت و س ــای ماه ه در فاصله ه

خصلــت و شــکل دولــت پرولری-سوسیالیســتی بیــان شــده اســت.

آموزش مارکسیسم دربارٔه دولت و وظایف پرولتاریا در انقالب

ــان در  ــی دّوم همچن ــگ جهان ــه جن ــی ک ــال ۱۹۱۷،  در حال ــٔه س ــن، در فوری ــش از ای ــال پی ــد س ص

»دولت و انقالب«

مروری بر یک اثر کالسیک لنینیسم و 
زمینه های تاریخی و اجتامعی آن
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جریــان بــود، در روســیه انقــاب ضدســلطنتی بــه پیــروزی رســید. رژیــم تــزاری پــس از بیشــر از ۳۰۰ 

ــده  ــور عم ــه ط ــی )ب ــای دولت ــار دوم ــّدی در اختی ــا ح ــی ت ــدرت دولت ــود، و ق ــده ب ــون ش ــال رسنگ س

مناینــدٔه بــورژوازی و مالــکان بــزرگ( و تــا حــدودی هــم زیــر نفــوذ شــورای کارگــران و رسبــازان پروگــراد 

ــم  ــود. به رغ ــا( ب ــی »اِس اِر»ه ــت های انقاب ــویک ها و سوسیالیس ــری منش ــر ره ــده زی ــور عم ــه ط )ب

ــُرد  ــاب و پیش ــتاوردهای انق ــردن دس ــر ک ــگ و عمیق ت ــه جن ــان دادن ب ــرای پای ــویک ها ب ــاش بلش ت

خواســت های زحمتکشــان کشــور، رهــران شــوراها در عمــل بــا مناینــدگان دومــا در دولــت موقــت همراه 

شــدند کــه هدفشــان مهــار زدن بــه شــتاب انقــاب بــود. چنــد مقــام وزارت در اختیــار »سوسیالیســت ها« 

گذاشــته شــد کــه یکــی از آنهــا کرنســکی بــود کــه مّدتــی بعــد نخســت وزیر دولــت موقــت شــد. دولــِت 

حاکــم همچنــان بــه جنــگ ادامــه مــی داد و قراردادهــای ناعادالنــه و محرمانــٔه تــزاری همچنــان بــه قوت 

خــود باقــی بــود. در میانــٔه تابســتان هــامن ســال، تظاهــرات زحمتکشــان بــرای پایــان دادن بــه جنــگ 

و برقــراری صلــح- کــه بلشــویک ها در تــدارک و برگــزاری آن نقشــی اساســی داشــتند- بــا خشــونت بــه 

دســت نیروهــای دولــت موقــت رسکــوب شــد. در همیــن احــوال بــود کــه لنیــن و حــزب بلشــویک دیگــر 

مســئلٔه قــدرت دوگانــٔه بورژوازی-شــوراها را حــل شــده بــه ســود بــورژوازی ارزیابــی کردنــد و پــس از 

بررســی وضعیــت نیروهــای خــود و نفــوذ بلشــویک ها در میــان زحمتکشــان، بــه ایــن نتیجــه رســیدند 

ــی دیگــر غیرممکــن  ــه شــوراهای انقاب ــت ب ــال آرام حاکمی ــه پیرفــت مســاملت آمیز انقــاب و انتق ک

شــده اســت. چنیــن شــد کــه بلشــویک ها قیــام مســلحانه و بــه دســت گرفــن قــدرت را در برنامــٔه خــود 

ــی ارتــش روس را  ــزاری کــه رسفرماندهــی عال ــرال ارتــش ت ــوف، ژن ــرال کورنیل ــای ژن ــد. کودت قــرار دادن

بــه عهــده اســت، و شکســت او در ایــن کودتــا، نیــز در همیــن ایـّـام رخ داد. در اواخــر هــامن تابســتان، 

ــرد  ــر پیگ ــر اث ــه ب ــی ک ــن در حال ــر، لنی ــتی اکت ــاب سوسیالیس ــوع انق ــش از وق ــاه پی ــد م ــی چن یعن

دولــت موقــت هنــوز زندگــی مخفیانــه داشــت، کتــاب »دولــت و انقــاب« را بــر مبنــای آموزش هــای 

مارکسیســم نوشــت کــه مســئلٔه اصلــی در آن، برخــورد بــه دولــت بورژوایــی و در هــم شکســن ماشــین 

دولتــی بــورژوازی و جایگزیــن کــردن آن بــا نــوع متفاوتــی از ســاختار دولتــی بــود.

لنیــن پیــش از ایــن نیــز ایــن فکــر را مطــرح کــرده بــود کــه مســئلٔه دولــت را بایــد از لحــاظ نظــری و 

اندیشــگی بررســی کــرد، تــا ضمــن انتقــاد و روشــنگری دربــارٔه تحریف هایــی کــه در آمــوزش مارکسیســم 

صــورت می گرفــت، ماهیــت و ویژگی هــای کلــی دولــت پرولــری روشــن شــود. او پــس از مطالعــٔه آثــار 

مارکــس و انگلــس و نوشــته های سوســیال دموکرات هــای روســی و آملانــی و دیگــران، یادداشــت هایی را 

بــا عنــوان »برخــورد مارکسیســم بــا دولــت« تهیــه کــرد کــه کتــاب »دولــت و انقــاب« بــر اســاس هــامن 

ــن  ــی لنی ــوده اســت کــه هفــت فصــل داشــته باشــد، ول ــرار ب ــاب ق ــن کت یادداشــت ها نوشــته شــد. ای

ــٔه انقاب هــای ســال های ۱۹۰۵ و ۱۹۰۷ روســیه« اختصــاص داشــت،  ــه »تجرب فصــل هفتــم آن را کــه ب

نانوشــته رهــا کــرد، چــون هامن طــور کــه خــودش بعــد از پیــروزی انقــاب در یادداشــتی )۳۰ نوامــر 

۱۹۱۷( در ایــن بــاره نوشــت: »بــه دســت آوردن تجربــٔه انقــاب در عرصــٔه عمــل دل پذیرتــر و ســودمندتر 
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ــار پــس از انقــاب سوسیالیســتی  ــارٔه آن اســت.« کتــاب »دولــت و انقــاب« نخســتین ب از نوشــن درب

اکتــر، در ســال ۱۹۱۸ چــاپ و منتــر شــد و ســپس چــاپ دّوم آن در ســال ۱۹۱۹ بــا افــزودن یــک بنــد 

بــه فصــل دّوم کتــاب منتــر شــد.

لنیــن در پیش گفتــاری کــه بــرای چــاپ اّول کتــاب نوشــت، پس از اشــاره به ادامــٔه جنگ امپریالیســتی 

جهانــی دّوم و وخیم تــر شــدن وضعیــت زندگــی زحمتکشــان به ویــژه در دنیــای رسمایــه داری، نوشــت: 

ــی  ــت اهمیــت عمل ــه دول ــد و مســئلٔه برخــورد آن ب ــری آشــکارا توســعه می یاب ــی پرول »انقــاب جهان

ــار،  ــاِن سوسیالیســم در گفت ــن جری ــارص اپورتونیســت و »ای ــه عن ــا اشــاره ب ــد.« او ســپس ب ــدا می کن پی

ــد، نوشــت:  شوونیســم در عمــل« کــه خواســتار ادامــٔه »دفــاع از میهــن« در جنــگ امپریالیســتی بودن

»مبــارزه بــرای بیــرون کشــیدن توده هــای زحمتکــش از زیــر نفــوذ بــورژوازی بــه طــور کلــی، و بــورژوازی 

امپریالیســتی بــه طــور خــاص، بــدون مبــارزه بــا خرافــات اپورتونیســتی دربــارٔه دولــت ممکــن نیســت.« 

ــه  ــت ب ــا نخس ــد: »م ــیم می کن ــور ترس ــن ط ــاب را ای ــرح کت ــوب و ط ــن چارچ ــار لنی ــن پیش گفت در ای

بررســی آمــوزش مارکــس و انگلــس دربــارٔه دولــت می پردازیــم و ضمــن آن به ویــژه دربــارٔه جنبه هایــی 

ــه  ــا مــورد تحریــف اپورتونیســتی قــرار گرفت ــه دســت فراموشــی ســپرده شــده ی ــن آمــوزش کــه ب از ای

اســت، بــه تفصیــل ســخن خواهیــم گفــت... مســئلٔه برخــورد انقــاب سوسیالیســتی پرولتاریــا بــه دولــت 

ــا  ــه توده ه ــئله ب ــن مس ــح ای ــاظ توضی ــه از لح ــد، بلک ــدا می کن ــی پی ــی عمل ــت سیاس ــط اهمی نه فق

ــیار  ــدٔه بس ــه داری، در آین ــتبداد رسمای ــوغ اس ــود از ی ــی خ ــش از رهای ــه پی ــد ک ــرم می یاب ــت م اهمی

نزدیــک چــه بایــد بکننــد.«

ــی  ــل قول های ــاب نق ــارس کت ــد، در رست ــاره می کن ــاب اش ــار کت ــن در پیش گفت ــه لنی ــور ک هامن ط

ــده  ــا خوانن ــت ت ــده اس ــت آورده ش ــی و دول ــٔه طبقات ــارٔه جامع ــس درب ــس و انگ ــی از مارک گاه طوالن

ــک، و در  ــم دیالکتی ــگامان ماتریالیس ــار پیش ــری در آث ــِت پرول ــوع دول ــری موض ــالوده های نظ ــا ش ب

ــات  ــادی از نظری ــش زی ــود. بخ ــنا ش ــری آش ــٔه ب ــی جامع ــّول اجتامع ــا از تح ــی آنه ــای علم تحلیل ه

ــه« و  ــی در فرانس ــگ داخل ــاب »جن ــت از دو کت ــرده اس ــل ک ــش نق ــن کتاب ــن در ای ــه لنی ــس ک مارک

ــا« گرفتــه شــده اســت. کتــاب اّول مــن ســخرنانی مارکــس در برابــر شــورای عمومــی  »نقــد برنامــٔه گُت

انرناســیونال اّول در روز ۳۰ مــاه مــه ۱۸۷۱، یعنــی دو روز پــس از شکســِت کمــون پاریــس اســت. در 

ــاب، دو ســخرنانی دیگــر  ــاب، انگلــس در چــاپ جدیــدی از ایــن کت بیســتمین ســالگرد انتشــار ایــن کت

ــزود.  ــاب اف ــن کت ــه ای ــز ب ــپتامر ۱۸۷۰ را نی ــه و س ــای ژویی ــیونال در ماه ه ــس در شــورای انرناس مارک

ــا« حاشیه نویســی و نقــد مارکــس بــر برنامــٔه پیشــنهادی حــزب کارگــران آملــان اســت  »نقــد برنامــٔه گُت

کــه در بهــار ۱۸۷۵ نوشــته شــده اســت. گُتــا نــام شــهری در آملــان اســت کــه کنگــرٔه وحــدِت دو ســازماِن 

ــال ۱۸۶۳  ــورژوا، در س ــال، سوسیالیســت خرده ب ــد الس ــه فردینان ــان« ک ــران آمل ــی کارگ ــٔه عموم »اتحادی

بنیــاد گذاشــته بــود، و »حــزب سوســیال دموکــرات کارگــران آملــان« بــه رهــری آگوســت ببــل و ویلهلــم 

ــت و  ــال می گذش ــت الس ــه از درگذش ــود ک ــال ب ــان ۱۱ س ــد. در آن زم ــزار ش ــا برگ ــت در آنج لیبکنش
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طرفــداران او رهــری اتحادیــه را بــه عهــده داشــتند. لیبکنشــت بــا الســالی ها کنــار آمــده بــود، و ببــل 

ــن شــد، ُمهــر و نشــان  ــه آن کنگــره تدوی ــه ب ــرای ارائ ــود. در نتیجــه، برنامــه ای کــه ب ــدان ب ــز در زن نی

الســالی ها را بــر خــود داشــت. چنیــن شــد کــه انگلــس و مارکــس کــه در آن زمــان خــود در انگلســتان 

در مهاجــرت بودنــد »برنامــٔه گتــا« را بــه نقــد کشــیدند تــا اشــتباه های اساســی آن برنامــه بــه پــای آنهــا 

ــٔه  ــد برنام ــه »نق ــه کنگــره، ب ــٔه پیشــنهادی ب ــن برنام ــر ای نوشــته نشــود. حاشیه نویســی های مارکــس ب

گُتــا« معــروف شــد کــه در آن بــه موضوع هــای بنیــادی کمونیســم علمــی از قبیــل نقــش دولــت، انقــاب 

ــم  ــم، انرناسیونالیس ــه کمونیس ــه داری ب ــذار از رسمای ــا، دوران گ ــوری پرولتاری ــتی و دیکتات سوسیالیس

پرولــری و حــزب طبقــٔه کارگــر، و جــز اینهــا پرداختــه شــده اســت. لنیــن در کتــاب »دولــت و انقــاب« 

ــکی  ــارس ۱۸۷۵( و کائوتس ــل )م ــه بب ــای او ب ــٔه نامه ه ــامن دوره، از جمل ــس در ه ــته های انگل از نوش

ــا عنــوان »منشــأ خانــواده، مالکیــت خصوصــی، و دولــت«  )فوریــه ۱۸۹۱(، و نیــز از اثــر معــروف او ب

ــژه  ــش به وی ــن کتاب ــن در ای ــی دارد. لنی ــل قول های ــز نق ــد نی ــر ش ــته و منت ــال ۱۸۸۴ نوش ــه در  س ک

بــه نظریــات کائوتســکی، سوســیال دموکــرات آملانــی، دربــارٔه ماهیــت دولــت ســخت انتقــاد می کنــد، 

ــا را  ــٔه ادارٔه آن توســط پرولتاری ــی موجــود و ادام ــی بورژوای ــن دســتگاه دولت ــه دســت گرف چــون او ب

کافــی می دانســت و بــه در هــم شکســن آن و ایجــاد دولــت نــوع تــازه ای بــا ماهیتــی متفــاوت پــس از 

پیــروزی انقــاب پرولــری بــاور نداشــت. نکتــٔه محــوری و مرکــزی در کتــاب »دولــت و انقــاب« همیــن 

اکتفــا نکــردن بــه تصاحــب دســتگاه دولتــی بورژوایــی، و رضورت در هــم شکســن ســاختار کهنــٔه آن و 

ایجــاد دســتگاهی بــا ماهیــت پرولــری و بــا ســاختاری کامــاً متفــاوت بــا دولــت بورژوایــی اســت. در 

صــد ســال گذشــته، منونه هایــی از ایــن دســتگاه نویــن دولتــی بــه شــکل شــورایی در کشــورهایی مثــل 

اتحــاد شــوروی، ویتنــام، و کوبــا تجربــه شــده اســت.

جامعٔه طبقاتی و دولت
ــتی ناپذیری  ــول آش ــت محص ــه »دول ــد ک ــان می کن ــه را بی ــن نکت ــاب ای ــاز کت ــامن آغ ــن در ه لنی

ــت«  ــت خصوصــی، و دول ــواده، مالکی ــس در »منشــأ خان ــی اســت« و ســپس از انگل ــای طبقات تضاده

ــل  ــه تحمی ــه جامع ــارج ب ــه از خ ــت ک ــی نیس ــه نیروی ــت به هیچ وج ــد: »دول ــول می کن ــل ق ــن نق چنی

شــده باشــد. دولــت محصــول جامعــه در مرحلــٔه معیّنــی از تکامــل آن، و مظهــر ایــن نکتــه اســت کــه 

جامعــه بــه قطب هــای آشــتی ناپذیری کــه تــوان رهایــی از آنهــا را نــدارد تجزیــه شــده اســت. ولــی بــرای 

ــارزٔه بی مثــر یکدیگــر  اینکــه ایــن قطب هــا، یعنــی طبقــاِت دارای منافــع اقتصــادی متضــاد در یــک مب

و جامعــه را از هــم ندرنــد، قدرتــی رضورت پیــدا کــرد کــه به ظاهــر مافــوق جامعــه اســت تــا از شــّدت 

برخوردهــا بکاهــد و جامعــه را در چارچــوب نظــِم محــدود نــگاه دارد. ایــن قــدرت کــه از درون جامعــه 

برخاســته اســت ولــی خــود را مافــوق آن جــا می دهــد و بیــش از پیــش خــود را بــا آن بیگانــه می ســازد، 

دولــت اســت.« لنیــن ایــن بیــان انگلــس را »اندیشــٔه اصلــی مارکسیســم دربــارٔه نقــش تاریخــی و اهمیت 

دولــت« می دانــد و نتیجــه می گیــرد کــه خــوِد »وجــود دولــت ثابــت می کنــد کــه تضادهــای طبقاتــی 
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ــورژوازی  ــردازان ب ــه برخــاف نظریه پ ــد ک ــد می کن ــن تأکی ــا لنی ــه[ آشــتی ناپذیرند.« در همین ج ]جامع

و خرده بــورژوازی کــه مجبــور بــه اذعــان وجــود تضادهــای طبقاتــی و مبــارزٔه طبقاتی انــد ولــی دولــت 

را مــاورای طبقــات و »دســتگاه آشــتی طبقــات« معرفــی می کننــد، هامن طــور کــه مارکــس بیــان کــرده 

اســت، »دولــت دســتگاه فرمانروایــی طبقاتــی، دســتگاه رسکــوب یــک طبقــه توســط طبقــٔه دیگر اســت.« 

امــروزه ایــن ماهیــت و نقــش دولــت طبقاتــی، و ادعــای دروغیــن »فراجناحــی« و »مافــوق  طبقــات« 

بــودن آن را - در حالــی کــه بــه طــور عمــده منافــع قــر کوچــک باالیــی یــا  را تأمیــن می کنــد - در هــر 

ــاد  ــا انتق ــر از منشــویک ها و اِس اِره ــار دیگ ــا ب ــن در اینج ــود. لنی ــوان شــاهد ب ــا می ت گوشــه ای از دنی

ــد،  ــته می ش ــاب نوش ــن کت ــه ای ــی ک ــامن روزهای ــه ۱۹۱۷ و در ه ــاب فوری ــس از انق ــه پ ــد ک می کن

ــه  ــا انتقــاد لنیــن ب ــد.« اّم ــه تئــوری خرده بورژوایــی آشــتی دادن طبقــات توســط دولــت روی آوردن »ب

ــه  ــرد و ن ــت را نفــی می ک ــت دول ــه ماهی ــر مــی رود، چــون کائوتســکی ن ــز فرات ــن نی کائوتســکی از ای

ــد  ــی می ش ــا پرده پوش ــر دور ی ــت از نظ ــن واقعی ــا »ای ــی را، اّم ــای طبقات ــودن تضاده ــتی ناپذیر ب آش

کــه... رهایــی طبقــٔه کارگــر ســتمکش نه فقــط بــدون انقــاب قهر آمیــز، بلکــه بــدون نابــودی آن دســتگاه 

قــدرت دولتــی نیــز کــه توســط طبقــٔه حاکــم ایجــاد شــده، غیرممکــن اســت.«

لنیــن در ادامــٔه تعریــف دســتگاه حکومتــی یــا مجموعــٔه نیرویــی کــه »دولــت« نامیــده می شــود، 

ــواده...«  ــأ خان ــس در »منش ــول انگل ــد و از ق ــاره می کن ــی« اش ــدرت اجتامع ــامل ق ــتگاه اِع ــه »دس ب

نقــل می کنــد کــه »ایــن قــدرت اجتامعــی در هــر دولتــی وجــود دارد و فقــط از افــراد مســلّح تشــکیل 

منی شــود، بلکــه ضمیمه هایــی مثــل زندان هــا و انــواع نهادهــای اِعــامل زور نیــز دارد« کــه از آن 

جمله انــد نیروهــای انتظامــی و دادگاه هــا و غیــره. اینهــا مجموعــٔه نهادهایی انــد کــه ابزارهــای 

حکومــت یــک طبقــه بــر طبقــٔه دیگــر را مســتقر، کنــرل، و اِعــامل می کنــد. در ادامــٔه همیــن بحــث، 

ــایی«  ــه »کشورگش ــدرت آن را ب ــت و ق ــوع دول ــس، موض ــتٔه انگل ــه نوش ــتناد ب ــا اس ــم ب ــاز ه ــن ب لنی

گســرش می دهــد کــه منونــٔه آن، جنــگ جهانــی اّول بــود کــه در زمــان نوشــن کتــاب »دولــت و انقــاب« 

همچنــان در جریــان بــود. در چنیــن رشایطــی، ایــن »قــدرت اجتامعــی« بــه طــور فزاینــده ای افزایــش 

می یابــد و در خدمــت »رقابــت در کشورگشــایی« بــر رس تقســیم ثروت هــای جهــان و ســلطه بــر جهــان 

قــرار می گیــرد. در چنــان اوضاعــی، یعنــی در رشایــط جنــگ میــان قدرت هــای امپریالیســتی اســت کــه 

ــورژوازی کشــور خویــش را در  ــٔه ب ــاع از منافــع غارتگران ــورژوازی و شوونیســت ها »دف ــٔه حاکــم ب طبق

ــانند.« ــا می پوش ــر آنه ــن« و نظای ــاع از میه ــٔه  »دف لفاف

نکتــٔه بعــدی در بحــث لنیــن ایــن اســت کــه »دولــت ابــزاری بــرای اســتثامر طبقــٔه ســتمکش اســت... 

بــرای تأمیــن هزینــٔه نگهــداری قــدرت اجتامعــی حاکــم، دریافــت مالیات هــا و وام هــای دولتــی رضور 

اســت.« در همین جــا لنیــن بــه »وضــع ممتــاز دیوان ســاالران کــه مقام هــای دســتگاه قــدرت دولتــی« را 

در نظــام رسمایــه داری در اختیــار دارنــد اشــاره می کنــد کــه »مافــوق جامعــه قــرار می گیرنــد« و ســپس 

از شــیوه های اِعــامل قــدرت توســط ثــروت، از جملــه ســلطٔه بانک هــا و بــازار بــورس، و از شــیوه های 
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سیاســی اِعــامل و حفــظ قــدرت، مثــل »حــق انتخــاب همگانــی« در چارچــوب قوانیــن تدویــن شــده 

ــانه ها  ــاری رس ــا ی ــیوه ها و ب ــن ش ــا پیچیده تری ــروزه ب ــه ام ــی )ک ــای بورژوای ــا و نظام ه در جمهوری ه

ــرد. ــام می ب ــود( ن ــت می ش مدیری

لنیــن در همیــن اّول کتــاب موضــوع زوال نهایــی دولــت را نیــز مطــرح می کنــد و بــاز هــم از اثــر 

ــت از ازل  ــه: »دول ــد ک ــل می کن ــت« نق ــی، و دول ــت دولت ــواده، مالکی ــأ خان ــس »منش ــتٔه انگل برجس

ــرد...  ــدا ک ــت رضورت پی ــش دول ــات، پیدای ــه طبق ــه ب ــٔه جامع ــت تجزی ــه علّ ــته اســت. ب وجــود نداش

طبقــات بــه حکــم هــامن الزامــی کــه در گذشــته منجــر بــه پدیــد آمــدن آنهــا شــد، از میــان خواهنــد 

ــت  ــت... و متــام ماشــین دول ــن خواهــد رف ــاً از بی ــز الزام ــت نی ــات، دول ــن طبق ــان رف ــا از می ــت. ب رف

ــن  ــر مفرغــی فرســتاده خواهــد شــد.« لنی ــار چــرخ نخ ریســی و ت ــه کن ــق، ب ــار عهــد عتی ــه مــوزٔه آث ب

در توضیــح بیشــر ایــن مطلــب، از دیگــر نوشــتٔه انگلــس بــا عنــوان »آنتــی دورینــگ«  )۱۸۷۸( چنیــن 

نقــل می کنــد: »پرولتاریــا قــدرت دولتــی را بــه دســت می گیــرد و نخســت وســایل تولیــد را بــه متلــک 

دولــت درمــی آورد... دولــِت، یعنــی ســازمان طبقــٔه اســتثامرگر، بــه طبقــه ای تعلــق داشــت کــه در دورٔه 

ــام جامعــه عرضــه می داشــت. در دوران مــا ایــن  ــدٔه ت ــوان مناین ــه عن ســلطٔه خــود، فقــط خــودش را ب

بــورژوازی اســت. وقتــی دولــت رسانجــام بــه مناینــدٔه واقعــی متــام جامعــه تبدیــل شــود، آنــگاه خــود 

را زایــد خواهــد ســاخت. از هنگامــی کــه در جامعــه هیــچ طبقــه ای باقــی منانــد کــه رسکوبــی اش الزم 

باشــد، دیگــر نــه چیــزی بــرای رسکــوب کــردن خواهــد مانــد و نــه بــه قــدرت ویــژه بــرای رسکــوب، یعنــی 

بــه دولــت، نیــازی خواهــد بــود... حکومــت بــر افــراد جــای خــود را بــه حکومــت بــر اشــیاء و رهــری 

ــه  ــن نکت ــه همی ــا توجــه ب ــد... ب ــه منی شــود، بلکــه زوال می یاب ــد می دهــد. دولــت برانداخت امــور تولی

می تــوان خواســِت کســانی را کــه آنارشیســت نامیــده می شــوند و می گوینــد دولــت را بایــد در ظــرف 

همیــن امــروز و فــردا برانداخــت، فاقــد پایــٔه علمــی ارزیابــی کــرد.« لنیــن در توضیــح ایــن بیــان انگلــس 

می نویســد: »ایــن ســخن در واقــع بیــان کوتــاه تجربــٔه یکــی از بزرگ تریــن انقاب هــای پرولــری، یعنــی 

ــورژوازی  ــٔه کمــون ســال ۱۸۷۱ پاریــس اســت. انگلــس در واقــع در اینجــا از »نابــودی« دولــت ب تجرب

بــه نیــروی انقــاب پرولــری ســخن می گویــد و حــال آنکــه در صحبــت از زوال، بازمانده هــای دســتگاه 

ــد،  ــورژوازی »زوال« منی یاب ــت ب ــر دارد. دول ــتی را در نظ ــاب سوسیالیس ــس از انق ــری پ ــی پرول دولت

ــود می شــود ]در هــم شکســته می شــود[.« آنچــه  ــاب »ناب ــان انق ــا در جری ــه دســت پرولتاری ــه ب بلک

ــک  ــض ی ــت... تعوی ــت اس ــا نیمه دول ــری ی ــت پرول ــد، دول ــتی زوال می یاب ــاب سوسیالیس ــس از انق پ

قــدرت ویــژه )بــورژوازی( بــا نیــروی ویــژٔه دیگــر )پرولتاریــا( به هیچ وجــه منی توانــد بــه صــورت »زوال« 

انجــام شــود... دولــت بــورژوازی را فقــط انقــاب می توانــد »نابــود ســازد« ولــی دولــت بــه معنــای کلــی 

و عــام آن، فقــط می توانــد ]پــس از انقــاب سوسیالیســتی[ زوال یابــد.« در ادامــه، لنیــن بــار دیگــر از 

»آنتــی دورینــگ« نقــل می کنــد و ایــن بــار بــه موضــوع اِعــامل قهــر در برانــدازی دولــت بورژوایــی بــه 

دســت پرولتاریــا می پــردازد: »اِعــامل قهــر در تاریــخ نقــش دیگــری ]لنیــن: ســوای نقــش عامــل رّش[ نیــز 
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ایفــا می کنــد کــه نقــش انقابــی اســت. اینکــه اِعــامل قهــر، طبــق گفتــٔه مارکــس ]در کاپیتــال[، در هــر 

ــزاری اســت  ــد، اینکــه اِعــامل قهــر اب ــو باشــد نقــش مامــا را ایفــا می کن ــه ای کــه آبســن ن جامعــٔه کهن

کــه جنبــش اجتامعــی بــه کمــک آن راه خــود را همــوار می ســازد، و اَشــکال کهنــه و مــرده را در هــم 

ــارٔه ایــن نــکات عمومــاً کلمــه ای هــم در کتــاب آقــای دورینــگ پیــدا منی شــود.« لنیــن  می شــکند، درب

همچنیــن از نوشــته های گوناگــون مارکــس دربــارٔه ناگزیــری انقــاب قهرآمیــز، از جملــه نوشــته های او 

ــا« یــاد می کنــد و موضــوع را  در کتــاب »فقــر فلســفه« و »مانیفســت کمونیســتی« و »نقــد برنامــٔه گُت

ایــن طــور خاصــه می کنــد کــه »دولــت پرولــری را بــدون انقــاب قهرآمیــز منی تــوان جایگزیــن دولــت 

بورژوایــی ســاخت. نابــودی دولــت پرولــری کــه داّل بــر نابــودی هرگونــه دولــت بــه طــور کلــی اســت، 

جــز از طریــق »زوال« میــّر نخواهــد بــود.«

ــردازد،   ــال های ۱۸۴۸- ۱۸۵۱ می پ ــٔه س ــه تجرب ــن ب ــاب« لنی ــت و انق ــاب »دول ــل دّوم کت در فص

یعنــی بــه دورٔه جمهــوری دّوم فرانســه کــه بــا انقــاب مردمــی ۱۸۴۸ و اســتقرار جمهــوری آغــاز، و بــا 

کودتــای لویــی بناپــارت و بــه هــم خــوردن جمهــوری پایــان یافــت و لویــی بناپــارت خــود را امپراتــور 

ــر  ــه از »فق ــس، از جمل ــاز هــم از نوشــته های مارکــس و انگل ــن ب ــن بخــش لنی ــد. در ای فرانســه خوان

ــه  ــری پــس از ب ــا شــکل و ماهیــت دولــت پرول ــرد ت فلســفه« و »مانیفســت کمونیســتی« مــدد می گی

ــی از دو نوشــته ای  ــل قول های ــٔه نق ــا ارائ ــن ب ــح دهــد. لنی ــورژوازی را توضی ــدرت از ب ــن ق دســت گرف

ــن اندیشــه های  ــان یکــی از درخشــان ترین و مهم تری ــا بی ــرده شــد، می نویســد: »در اینجــا ب ــام ب کــه ن

مارکسیســم دربــارٔه دولــت، یعنــی بــا اندیشــٔه »دیکتاتــوری پرولتاریــا« )اصطاحــی کــه مارکــس و انگلس 

پــس از کمــون پاریــس بــه کار بردنــد( و نیــز بــا تعریــف دولــت کــه بســیار شــایان توجــه اســت روبــرو 

هســتیم: دولــت یعنــی پرولتاریــای متشــکل بــه صــورت طبقــٔه فرمانــروا.« ایــن تعریــف را لنیــن از مــن 

مانیفســت کــه در آســتانٔه انقــاب ۱۸۴۸ فرانســه تدویــن و نوشــته شــده، وام گرفتــه اســت. در مــورد 

کاربــرد اصطــاح »دیکتاتــوری پرولتاریــا« در اینجــا بــد نیســت توضیــح کوتاهــی داده شــود. امــروزه برای 

مــا کــه در قــرن بیســت و یکــم زندگــی می کنیــم، واژٔه دیکتاتــوری مفهــوم متفاوتــی پیــدا کــرده اســت 

و کاربــرد ایــن واژه در آثــار کاســیک ممکــن اســت ســؤال برانگیز باشــد و تصویــری کامــاً متفــاوت از 

ایــن عبــارت در ذهــن داشــته باشــیم. اّمــا نبایــد نادیــده گرفــت کــه زبــان و معنــا و مفهــوم واژه هــا نیــز 

مثــل هــر پدیــدٔه دیگــری در جامعــٔه بــری در گــذر زمــان و تاریــخ متحــّول می شــود و تغییــر می کنــد. 

ــده ای  ــزار کنن ــی بی ــٔه منف ــان مارکــس داشــت، آن جنب ــوری« در زم ــه واژٔه »دیکتات ــا و مفهومــی ک معن

را کــه امــروزه ایــن واژه دارد، نداشــته اســت. مفهــوم دیکتاتــوری در زمــان مارکــس، رصفــاً بــه معنــای 

ــار کاســیک را منی شــود  ــه مــن آث ــوده اســت. البت ــی سیاســی ب ــه و فرمانروای ــدرت همه جانب ــامل ق اِع

ــارٔه  ــارش درب ــد.  لنیــن در ادامــٔه گفت ــد و فهمی ــد آنهــا را هامن طــور کــه هســت خوان ــر داد و بای تغیی

ــای  ــی پرولتاری ــت، یعن ــه دول ــان ب ــد: »زحمتکش ــا می نویس ــط پرولتاری ــدرت توس ــن ق ــت گرف ــه دس ب

متشــکل بــه صــورت طبقــٔه فرمانــروا نیــاز دارنــد. زحمتکشــان فقــط بــرای در هــم شکســن مقاومــت 
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اســتثامرگران بــه دولــت نیــاز دارنــد... طبقــات اســتثامرگر ســیادت و فرمانروایــی سیاســی را بــرای حفــظ 

اســتثامر، یعنــی بــرای تأمیــن منافــع آزمندانــٔه اقلیتــی ناچیــز در قبــال اکرثیــت عظیــم مــردم الزم دارنــد. 

طبقــات استثامرشــونده فرمانروایــی سیاســی را بــرای محــو کامــل هرگونــه اســتثامر، یعنــی بــرای تأمیــن 

منافــع اکرثیــت عظیــم مــردم علیــه اقلیــت ناچیــز بــرده داران امروزیــن، یعنــی مالــکان و رسمایــه داران 

می خواهنــد... برقــراری دیکتاتــوری پرولتاریــا یعنــی فرمانروایــی سیاســی پرولتاریــا.« لنیــن ســپس ایــن 

ــد  ــر ض ــر ب ــامل قه ــاص اِع ــازمان خ ــوان س ــه عن ــت را ب ــا دول ــر پرولتاری ــه: »اگ ــد ک ــؤال را می پرس س

بــورژوازی الزم دارد، آیــا ایجــاد چنیــن ســازمانی بــدون نابــودی ســازمان قبلــی، بــدون در هــم شکســن 

آن ماشــین دولتــی کــه بــورژوازی بــرای خــودش ســاخته، قابــل تصــّور اســت؟« او در یافــن پاســخ بــرای 

ایــن پرســش، از کتــاب ارزشــمند مارکــس بــا عنــوان »هجدهــم برومــر لویــی بناپــارت« دربــارٔه انقــاب 

ــامر ۱۸۵۱  ــای ۲ دس ــس از کودت ــس آن را پ ــه مارک ــرد ک ــدد می گی ــه م ــال های ۱۸۴۸- ۱۸۵۱ فرانس س

لویــی بناپــارت )بــرادرزادٔه ناپُلئــون بناپــارت یــا ناپُلئــون اّول( نوشــت و در مــاه مــه ۱۸۵۱ منتــر کــرد. 

ــون  ــم میلی ــی از نی ــا اردوی ــده ب ــیار پیچی ــی بس ــین دولت ــه »ماش ــاب ب ــن کت ــی از ای ــس در بخش مارک

کارمنــد، در کنــار ارتشــی از نیــم میلیــون رسبــاز، کــه تارهــای خــود را بــر رساپــای پیکــر جامعــٔه فرانســه 

ــه کــامل رســاند و »متــام  ــون آن را ب ــد آمــد و ناپلئ ــه در انقــاب ۱۸۴۸ پدی ــد ک ــد« اشــاره می کن می تن

دگرگونی هــا بــه جــای آنکــه ایــن ماشــین را در هــم شــکند، آن را تکمیــل کــرد. احزابــی کــه در راه ســلطه 

ــروزی خــود  ــدٔه پی ــی را غنیمــت عم ــم دولت ــتگاه عظی ــن دس ــرّف ای ــد، ت ــارزه می کردن ــیادت مب و س

ــن اســت کــه »متــام انقاب هــای پیشــین  ــرد ای ــار می گی ــن از ایــن گفت می شــمردند.« نتیجــه ای کــه لنی

ماشــین دولتــی را تکمیــل کرده انــد، و حــال آنکــه ]در انقــاب پرولری-سوسیالیســتی[ بایــد آن را در هــم 

ــت  ــارٔه دول ــری حکــم عمــده و اساســی آمــوزش مارکسیســم درب ــن نتیجه گی ــرد. ای ــرد ک شکســت و ُخ

ــک  ــاب بورژوا-دموکراتی ــد از انق ــای بع ــاب را در ماه ه ــن کت ــن ای ــه لنی ــود ک ــادآوری می ش ــت.« ی اس

ــه دســت گرفــت قــدرت  ــری و ب ــرای انقــاب پرول ــزی بلشــویک ها ب ــٔه ۱۹۱۷ و در دورٔه برنامه ری فوری

ــاری در  ــت ج ــه وضعی ــتی موضــوع را ب ــاب به درس ــای کت ــن در جای ج ــت و بنابرای ــته اس ــی نوش دولت

ــٔه بحثــش دربــارٔه دولــت و انقــاب  آن دوره مرتبــط می کنــد. در همیــن ارتبــاط اســت کــه او در دنبال

می نویســد: »همــٔه حزب هــای بورژوایــی خــود را ملــزم می شــامرند کــه تضییــق و فشــار بــر پرولتاریــای 

انقابــی را شــّدت دهنــد و دســتگاه تضییــق، یعنــی هــامن ماشــین دولــت را تقویــت کننــد. ایــن رونــد 

حــوادث، انقــاب ]روســیه[ را بــه مترکــز متــام نیــروی تخریبــی خــود علیــه قــدرت دولتــی وامــی دارد و این 

وظیفــه را در برابــر آن قــرار می دهــد کــه ماشــین دولتــی را به جــای آنکــه بهبــود بخشــد، ویــران کنــد 

و نابــود کنــد ]در هــم شــکند[.« لنیــن ســپس موضــوع جایگزینــی ماشــین دولتــی بــورژوازی در انقــاب 

ــن  ــن ای ــزی را جایگزی ــا چــه چی ــه پرولتاری ــاره ک ــن ب ــد و می نویســد: »در ای ــری را مطــرح می کن پرول

ماشــین خواهــد کــرد، کمــون پاریــس آموزنده تریــن مــدارک را عرضــه کــرده اســت.«

ــک  ــر از ی ــامر ۱۹۱۸ )بیش ــاب« در دس ــت و انق ــاب »دول ــاپ دّوم کت ــه در چ ــدی ک ــن در بن لنی
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ســال پــس از پیــروزی انقــاب سوسیالیســتی( بــه فصــل دّوم کتابــش افــزود، بــار دیگــر بــه یکــی دیگــر 

ــه در  ــه ای ک ــس در نام ــد. مارک ــوع می کن ــا رج ــوری پرولتاری ــورد دیکتات ــس در م ــته های مارک از نوش

ــارزان  ــر، دوســت و هــم رزم خــود و از مب ــه وایده می ی ــای لویــی ناپلئــون( ب ســال ۱۸۵۲ )پــس از کودت

ــه کشــف وجــود  ــد: »ن ــد می کن ــد نکته ٔ مهــم تأکی ــر چن ــکا، می نویســد، ب جنبــش کارگــری آملــان و آمری

طبقــات در جامعــٔه امروزیــن از خدمــات مــن اســت و نــه کشــف مبــارزٔه آنهــا. مورخــان بورژوامــرِب 

پیــش از مــن ایــن مبــارزٔه میــان طبقــات و تریــح اقتصــادی طبقــات را ذکــر کرده انــد. کار تــازه ای کــه 

مــن کــرده ام، اثبــات ایــن نکته هاســت: )۱( وجــود طبقــات بــه مراحــل تاریخــی معیّنــی از رشــد تولیــد 

مربــوط اســت؛ )۲( مبــارزٔه طبقاتــی ناگزیــر بــه دیکتاتــوری پرولتاریــا می انجامــد؛ )۳( ایــن دیکتاتــوری 

ــه ســوی جامعــٔه فــارغ از طبقــات...« لنیــن  ــه طبقــه، ب ــه ســوی نابــودی هرگون فقــط گــذاری اســت ب

ــات  ــان طبق ــارزٔه می ــط مب ــه فق ــی ک ــد: »کس ــه می نویس ــت ک ــس اس ــتار مارک ــن نوش ــه ای ــه ب ــا تکی ب

ــان  ــارزه می ــرش مب ــه پذی ــوز مارکسیســت نیســت. مارکسیســت فقــط کســی اســت ک ــرد هن را می پذی

ــن  ــِت ای ــه »دول ــح می دهــد ک ــا برســاند.« او ســپس توضی ــوری پرولتاری ــرش دیکتات ــه پذی ــات را ب طبق

ــا و  ــرای پرولره ــک ب ــن )دموکراتی ــراز نوی ــِک ت ــِت دموکراتی ــد دول ــاً بای ــری[ الزام ــت پرول دوران ]دول

ــکال  ــورژوازی( باشــد... اَش ــه ب ــوری علی ــن )دیکتات ــراز نوی ــوری ت ــی تهی دســتان( و دیکتات ــه طــور کل ب

دولت هــای بــورژوازی بســیار گوناگــون، ولــی ماهیــت آنهــا یکــی اســت: ایــن دولت هــا بــه هــر شــکلی 

ــه  ــه داری ب ــورژوازی هســتند. دوران گــذار از رسمای باشــند، در آخریــن تحلیــل همه شــان دیکتاتــوری ب

کمونیســم البتــه منی توانــد بــا اَشــکال سیاســی بســیار فــراوان و بســیار گوناگــون همــراه نباشــد، ولــی 

ــدی  ــن در بخش هــای بع ــود.« لنی ــا خواهــد ب ــوری پرولتاری ــی دیکتات ــی، یعن ــر یک ــا ناگزی ــت آنه ماهی

کتــاب بــه موضــوع شــکل دولــت پرولــری، و از جملــه حکومــت شــوراها نیــز می پــردازد کــه در ادامــٔه 

ایــن نوشــتار بــه آن اشــاره خواهیــم کــرد.

دربــارٔه برخــورد بــه ماشــین دولتــی بــورژوازی پــس از انقــاب پرولــری، لنیــن بــاز هــم بــه 

ــون  ــٔه کم ــاس تجرب ــر اس ــس ب ــه مارک ــد ک ــد و می نویس ــتناد می کن ــس اس ــس و انگل ــته های مارک نوش

ــس  ــه مارک ــه اصاحــی را ک ــرار داد. »یگان ــر خــود ق ــوری خــود را در براب ــر در تئ ــد نظ ــس، تجدی پاری

ــود...  ــس ب ــای پاری ــی کموناره ــون انقاب ــه آزم ــه ب ــا توج ــمرد، ب ــتی« الزم ش ــت کمونیس در »مانیفس

ــه  ــته اند ک ــن ۱۸۷۲ نوش ــت« در ژوئ ــی »مانیفس ــاپ آملان ــار چ ــن پیش گفت ــس در آخری ــس و انگل مارک

برنامــٔه »مانیفســت« حــاال در مــواردی کهنــه شــده اســت.« لنیــن ســپس از ایــن پیش گفتــار نقــل قــول 

می کنــد کــه: »کمــون به ویــژه ایــن مطلــب را ثابــت کــرد کــه طبقــٔه کارگــر منی توانــد رصفــاً بــه تــرف 

ــرد.«  ــه کار ب ــود ب ــای خ ــق هدف ه ــرای تحق ــد و آن را ب ــنده کن ــاده بس ــارض و آم ــی ح ــین دولت ماش

ــه  ــس ب ــون پاری ــای کم ــس در روزه ــه مارک ــه ای ک ــی آورد از نام ــری م ــول دیگ ــل ق ــا نق ــن در اینج لنی

دوســتش لودویــگ کوگلــامن )سوســیال دموکــرات آملانــی( نوشــته اســت و در آن بــا اشــاره بــه کتابــش 

»هجدهــم برومــر لویــی بناپــارت« تأکیــد می کنــد کــه »اقــدام بعــدی انقــاب فرانســه، انتقــال ماشــین 
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دیوان ســاالری و نظامــی از دســتی بــه دســتی دیگــر نیســت کــه تــا کنــون معمــول بــوده اســت، بلکــه در 

هــم شکســن آن اســت.« ایــن همــه تأکیــد لنیــن در ایــن کتــاب بــر »در هــم شکســن ماشــین دولتــی و 

برقــراری دیکتاتــوری پرولتاریــا»، یــادآوری آمــوزش مارکسیســم و انتقــاد از موضعــی اســت کــه سوســیال 

ــِت پــس از انقــاب پرولــری داشــتند و در  دموکرات هایــی مثــل کارل کائوتســکی آملانــی در مــورد دول

ــد. ــه می ش ــده گرفت ــم نادی ــای مارکسیس ــن آموزش ه آن، ای

ــاب  ــی« در انق ــین دولت ــن ماش ــم شکس ــوع »در ه ــه موض ــس از آنک ــارش، پ ــٔه گفت ــن در ادام لنی

پرولــری را مطــرح می کنــد، می پرســد کــه پــس از در هــم شکســن ایــن ماشــین، چــه چیــزی را بایــد بــه 

جــای آن قــرار داد؟ او پیــش از ایــن بــه ماهیــت ایــن دولــت، یعنــی دیکتاتــوری یــا فرمانروایــی سیاســی 

پرولتاریــا اشــاره کــرده اســت، ولــی در اینجــا، بــاز هــم بــا یــادآوری کمــون پاریــس، توجهــش را بــه شــکل 

ــتی  ــری و سوسیالیس ــوری پرول ــخص جمه ــکل مش ــه ش ــد ک ــد و می پرس ــوف می کن ــت معط ــن دول ای

ــی در فرانســه«  ــاب »جنــگ داخل ــن پرســش را در کت ــه ای ــن پاســخ ب ــود؟ لنی در کمــون پاریــس چــه ب

می جویــد: »کمــون از مناینــدگان شــورای شــهر تشــکیل می شــد کــه بــر پایــٔه حــق انتخــاب همگانــی در 

حوزه هــای گوناگــون پاریــس ]بــه طــور مســتقیم[ انتخــاب شــده بودنــد. ایــن مناینــدگان افــرادی مســئول 

و جوابگــو، و در هــر زمــان قابــل عــزل بودنــد. مناینــدگان کمــون خدمــات اجتامعــی را بــا دســتمزدی 

ــد انتخــاب شــوند و مســئول کار  ــی بای ــد. مقام هــای قضای ــر انجــام می دادن ــک کارگ ــر دســتمزد ی براب

خــود و قابــل عــزل باشــند.« لنیــن یکــی از عوامــل شکســت کمــون را ایــن می دانــد کــه کمــون مقاومــت 

بــورژوازی و دســتگاه های دیوان ســاالری و نظامــی آن را آن طــور کــه الزم بــود در هــم نشکســت. 

اقــدام دیگــری کــه لنیــن آن را بــا انتخابــی بــودن مقام هــای دولتــی جدیــد و کاهــش دســتمزد آنهــا تــا 

ــت خصوصــی  ــد، »برانداخــن مالکی ــد می دان ــاط و پیون ــر در ارتب ــک کارگ ــی ی ســطح دســتمزد معمول

رسمایــه داری بــر وســایل تولیــد و برقــراری مالکیــت اجتامعــی« اســت.

ــردازد، پارملــان و  ــه آن می پ ــری ب ــت پرول ــارٔه شــکل دول ــن در بحــث درب موضــوع دیگــری کــه لنی

ــی نه فقــط در رژیم هــای  پارملانتاریســم اســت. او می نویســد: »ماهیــت واقعــی پارملانتاریســم بورژوای

ســلطنت مروطــٔه پارملانــی، بلکــه در دموکراتیک تریــن جمهوری هــا نیــز ایــن اســت کــه هــر چنــد ســال 

یــک بــار تصمیــم گرفتــه شــود کــه کــدام عضــو طبقــٔه فرمانــروا بــرای رسکــوب و لگدمــال کــردن مــردم به 

ــوان  ــه می ت ــرود.« او ســپس می پرســد: »راه برون رفــت از پارملانتاریســم کــدام اســت و چگون پارملــان ب

بــدون آن کار را از پیــش بــرد؟« و چنیــن پاســخ می دهــد: »راه برون رفــت از پارملانتاریســم البتــه نابــود 

کــردن نهادهــای انتخابــی و اصــول انتخابــی نیســت، بلکــه تبدیــل کــردن نهادهــای انتخابــی از مراکــز 

پرگویــی و روده درازی بــه نهادهــای کار و فعالیــت اســت.« الزم بــه توجــه اســت کــه ایــن اســتدالل های 

ــان  ــت در پارمل ــه او رشک ــت، وگرن ــتی اس ــاب سوسیالیس ــروزی انق ــس از پی ــه دورٔه پ ــوط ب ــن مرب لنی

ــی«  ــی چپ گرای ــاری کودک ــاب »بی ــد. او در کت ــردود منی دان ــری را م ــاب پرول ــس از انق ــی پ بورژوای

بــه ایــن موضــوع پرداختــه اســت کــه امیدواریــم در نوشــتاری دیگــر آن را مــرور کنیــم. لنیــن در انتقــاد 
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ــرف  ــاس ح ــال عوام الن ــب و اغف ــرای فری ــط ب ــا فق ــد: »در پارملان ه ــی می نویس ــای بورژوای از نظام ه

ــد.« ــزی می کنن ــرده طرح ری ــت پ ــی را پش ــی دولت ــد و کار واقع ــی می کنن ــد و پرگوی می زنن

شــکلی کــه لنیــن بــرای دولــت پرولــری ترســیم می کنــد، مجمعــی از برگزیــدگان مــردم اســت کــه 

هامن طــور کــه گفتــه شــد، قابــل عــزل هســتند. ایــن مجمــع هــم قانون هــای کشــور را تدویــن می کنــد، 

و هــم توســط بخشــی از هــامن مناینــدگان برگزیــدٔه مــردم آنهــا را اجــرا می کنــد. منونــٔه چنیــن دولتــی 

را در کوبــای امــروزی )و اتحــاد شــوروی ســابق( می تــوان دیــد. انتخابــات در کوبــا از پایین تریــن 

ــتانی  ــات اس ــای انتخاب ــدن نامزده ــرای برگزی ــری ب ــال از رأی گی ــرای مث ــی، ب ــیم بندی های اجتامع تقس

در انجمن هــای محلــی آغــاز می شــود. در نهایــت، مناینــدگان مجمع هــای اســتانی و دســت آخــر، 

ــه نامزدهــا انتخــاب می شــوند. کارزار  ــردم ب ــا رأی مســتقیم م ــق ب ــدرت خل ــی ق ــدگان مجمــع ملّ مناین

انتخاباتــی پرهزینــه ای هــم در کار نیســت. عکــس و رشح حــال و صاحیت هــای نامزدهــا در محل هــای 

ــی قــدرت خلــق از میــان مناینــدگان  عمومــی در معــرض دیــد همــگان قــرار داده می شــود. مجمــع ملّ

انتخــاب شــده، شــورای دولتــی و رئیس شــورای دولتــی و رئیس جمهــور را انتخــاب می کنــد کــه وظایــف 

اجرایــی را بــه عهــده می گیرنــد. شــورای وزیــران از میــان ایــن شــورای دولتــی انتخــاب می شــود و بــه 

عنــوان باالتریــن مقــام اجرایــی دولــت و کشــور عمــل می کنــد. بــه ایــن ترتیــب متــام مقام هــای دولتــی 

ــد.  ــی انتخــاب می کن ــز مجمــع ملّ ــی و دادســتان کشــور را نی ــس دســتگاه قضای ــی هســتند. رئی انتخاب

ــه  ــون جامع ــای گوناگ ــا و حرفه ه ــان قره ــد از می ــی بای ــع ملّ ــدگان مجم ــد مناین ــت کم ۵۰ درص دس

)کارگــران، کشــاورزان، اســتادان دانشــگاه، پژوهشــگران، هرنمنــدان، نظامیــان، ورزشــکاران، و نیــز رهــران 

مذهبــی( انتخــاب شــوند. زنــان درصــد باالیــی )بیشــر از ۴۰ درصــد( مناینــدگان را تشــکیل می دهنــد. 

ــتند.  ــدگان هس ــاب کنن ــط انتخ ــزل توس ــل ع ــه قاب ــت، همیش ــای دول ــه اعض ــدگان، از جمل همهٔ مناین

دســتمزد مناینــدگان مجمــع ملـّـی برابــر بــا دســتمزدی اســت کــه در کار و حرفــٔه خــود پیــش از انتخــاب 

ــوان در  ــروز را می ت ــای ام ــی کوب ــارٔه نظــام حکومت ــات بیشــر درب ــد. اطاع ــت می کرده ان شــدن دریاف

منابــع گوناگــون، از جملــه در قانــون اساســی کوبــا ُجســت. منونه هــای دیگــر نظــام شــورایی در اتحــاد 

شــوروی سوسیالیســتی و ویتنــام و چیــن نیــز آزمــوده شــده اســت.

در هنگامــی کــه »انقاب هــای بــزرگ بعــدی ]پــس از کمــون پاریــس[ پرولتاریــا فــرا رســیده اســت« 

ــری  ــاب پرول ــس از انق ــت پ ــگام دول ــودی زودهن ــتار ناب ــه خواس ــت ها ک ــاد از آنارشیس ــن در انتق لنی

ــارٔه  ــد، درب ــده می گرفتن ــری را نادی ــت پرول ــت دول ــه ماهی ــت ها ک ــاد از اپورتونیس ــد، و در انتق بودن

ــی  ــکال سیاس ــی اَش ــی کنون ــیال دموکراس ــت های سوس ــد: »اپورتونیس ــری می نویس ــت پرول ــکل دول ش

ــوان حــّدی کــه  ــه عن ــزاری[ را ب ــق ت ــل ســلطنت مطل ــی ]در مقاب ــت دموکراتیــک پارملان ــی دول بورژوای

ــکال را  ــن اَش ــن ای ــرای در هــم شکس ــی ب ــه تاش ــر گون ــده و ه ــرا ش ــت پذی ــوان رف ــر از آن منی ت فرات

ــه »کمــون شــکلی اســت  ــد ک ــن خاصــه می کن ــب را چنی آنارشیســم شــمرده اند.« و دســت آخــر مطل

کــه می توانــد رهایــی اقتصــادی کار را تحقــق بخشــد. کمــون نخســتین تــاش انقــاب پرولــری بــرای در 
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هــم شکســن ماشــین دولتــی بورژوایــی و شــکل سیاســی رسانجــام کشف شــده ای اســت کــه می توانــد 

و بایــد جایگزیــن دســتگاه در هــم شکســته شــود.«

لنیــن در فصــل چهــارم »دولــت و انقــاب« بــه توضیح هــای تکمیلــی انگلــس دربــارٔه آنچــه تــا کنــون 

ــز  ــد آنچــه مارکــس نی ــی را در تأیی ــس منونه های ــان نوشــته های انگل ــد و از می ــان شــد اشــاره می کن بی

بیــان داشــته اســت ارائــه می دهــد. ماهیــت طبقاتــی دولــت، در هــم شکســن ســاختار معمــول دولــت 

ــل  ــکل های محتم ــا، ش ــوری پرولتاری ــری و دیکتات ــت پرول ــت دول ــی، ماهی ــین دولت ــا ماش ــی ی بورژوای

ــی در دورٔه گــذار، جدایــی دیــن از دولــت، انتخابــی بــودن  دولــت پرولــری در دورٔه گــذار، مســئلٔه ملّ

ــن در نوشــته های  ــه لنی ــد ک ــت از مباحثی ان ــی، و زوال دول ــٔه مقام هــای دولت ــودن هم ــل عــزل ب و قاب

ــر  ــر، نظ ــخص دیگ ــوع مش ــک موض ــت. ی ــه داده اس ــش ارائ ــت و در کتاب ــده اس ــا را کاوی ــس آنه انگل

ــوان »پیرامــون  ــا عن ــرش ب ــه او در اث ــری اســت ک ــارٔه حــل مســئلٔه مســکن در نظــام پرول ــس درب انگل

ــاره  ــن ب ــس در ای ــن از آن ســود جســته اســت. انگل ــان کــرده اســت و لنی مســئلٔه مســکن« )۱۸۷۲( بی

ــٔه ابــزار کار و متــام صنایــع از جانــب خلــق زحمتکــش، خانه هــا  می نویســد: »در تصاحــب واقعــی کلی

و کارخانه هــا و ابــزار کار در متلــک جمعــی خلــق زحمتکــش خواهــد بــود« و اســتفاده از ایــن خانه هــا 

دســت کم در دوران گــذار در مقابــل دریافــت مبلغــی )کرایــه خانــه(، بــه افــراد واگــذار می شــود. لنیــن 

پــس از ایــن نقــل قــول از انگلــس، در تکمیــل آن می نویســد کــه »اّمــا گــذار بــه مرحلــه ای کــه در آن 

بتــوان منزل هــا را رایــگان در اختیــار افــراد گذاشــت، مطلبــی اســت مربــوط بــه زوال کامــل دولــت« در 

دورٔه عالــی سوسیالیســم، یــا هــامن کمونیســم.

ــچ  ــه هی ــدون اینک ــن ب ــت«، لنی ــادی زوال دول ــای اقتص ــوان »پایه ه ــا عن ــاب ب ــم کت ــل پنج در فص

ــت  ــی اس ــد: »بدیه ــد، می نویس ــته باش ــم داش ــت در کمونیس ــی دول ــه زوال تاریخ ــبت ب ــی نس توّهم

ــد  ــه فراین ــژه ک ــد، به وی ــان باش ــد در می ــم منی توان ــخنی ه ــده س ــٔه زوال آین ــن لحظ ــارٔه تعیی ــه درب ک

ــٔه  ــل جامع ــد و تکام ــه رش ــد را ب ــن رون ــق ای ــن تحق ــود.« لنی ــد ب ــّدت خواه ــک درازم ــن زوال بی ش ای

ــاره از مارکــس در  ــن ب ــد. او در ای ــط می دان ــه کمونیســم مرتب ــذار ب ــٔه گ ــا هــامن مرحل سوسیالیســتی ی

»نقــد برنامــٔه گُتــا« نقــل می کنــد کــه: »میــان جامعــٔه رسمایــه داری و جامعــٔه کمونیســتی، دوران تبدیــل 

ــه در آن  ــن دوران اســت ک ــا همی ــق ب ــذار سیاســی مطاب ــرار دارد. دوران گ ــی ق ــه دّوم ــی ب ــی اّول انقاب

ــارت دیگــر، در دورٔه  ــه عب ــد باشــد.« ب ــز دیگــری منی توان ــا چی دولــت جــز دیکتاتــوری انقابــی پرولتاری

ــاز بــه دولــت از میــان  ــاز اســت، و فقــط در کمونیســم اســت کــه نی سوسیالیســم هنــوز بــه دولــت نی

مــی رود و ایــن ســاختار طبقاتــی »زوال می یابــد«. لنیــن در همیــن بخــش از کتــاب توضیــح مختــری 

دربــارٔه دموکراســی در جامعــٔه بورژوایــی می دهــد و می نویســد: »در جامعهٔ رسمایــه داری، دموکراتیســم 

ــرای  ــرای اقلیــت، یعنــی فقــط ب همیشــه در چارچــوب تنــگ رسمایــه داری محصــور اســت و همیشــه ب

طبقــات توانگــر، فقــط بــرای ثرومتنــدان اســت. بــردگان مزدبگیــر امــروزی چنــان زیــر فشــار احتیــاج و فقر 

هســتند کــه هنگامــی کــه رونــد رویدادهــا عــادی و آرام اســت، اکرثیــت مــردم را از رشکــت در زندگــی 
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سیاســی و اجتامعــی برکنــار می دارنــد... از ۱۵ میلیــون کارگــر مزدبگیــر فقــط یــک میلیــون نفــر عضــو 

حــزب سوســیال دموکــرات و فقــط ســه میلیــون نفــر عضــو ســازمان های صنفــی هســتند.« ایــن جملــٔه 

ــان  ــران خودم ــل ای ــی مث ــت در ســازمان های صنفــی را امــروزه در جامعه های ــارٔه عضوی ــن درب آخــر لنی

ــد  ــه درص ــد ک ــوان دی ــادا می ت ــکا و کان ــل آمری ــه ای مث ــه داری پیرفت ــورهای رسمای ــژه در کش و به وی

ناچیــزی از کارگــران در ســازمان های صنفــی و ســندیکایی واقعــی و مســتقل متشــکل هســتند یــا عضــو 

فعــال حزبــی هســتند کــه در جامعــه فعالیــت دارد. بــه همیــن علـّـت اســت کــه لنیــن می نویســد: »ایــن 

محدودیت هــا در مجمــوع تهی دســتان را از سیاســت و از رشکــت فعــال در دموکراســی محــروم می کنــد 

و برکنــار مــی دارد.« در مقابــل، لنیــن دموکراســی در دوران گــذار از رسمایــه داری بــه کمونیســم، در دوران 

حکومــت پرولــری را چنیــن تصویــر می کنــد: »دموکراســی بــرای اکرثیــت عظیــم مــردم از یــک طــرف، و 

رسکــوب قهرآمیــز اســتثامرگران و کســانی کــه بــر مــردم ســتم روا می دارنــد، یعنــی محــروم کــردن آنهــا از 

دموکراســی ]بورژوایــی[ از ســوی دیگــر... فقــط در جامعــٔه کمونیســتی کــه دیگــر طبقاتــی وجــود نــدارد، 

دولــت از میــان مــی رود و از وجــود آزادی می تــوان ســخن گفــت. فقــط در آن هنــگام دموکراســی واقعــاً 

کامــل و بــدون هیــچ اســتثنا امکان پذیــر خواهــد بــود و تحقــق خواهــد یافــت... و انســان های رهایــی 

یافتــه از بنــد بردگــی رسمایــه داری رفتــه رفتــه عــادت خواهنــد کــرد کــه قواعــد زندگــی جمعــی را بــدون 

ــت  ــرای اعــامل جــر کــه دول ــدون دســتگاه خاصــی ب ــری، و ب ــدون فرمان ــار، ب ــدون اجب ــر، ب اعــامل قه

نــام دارد، مراعــات کننــد.« لنیــن در اینجــا مثــال ســاده ای می زنــد کــه چطــور مــردم خودشــان و بــدون 

دســتگاه خاصــی قواعــد زندگــی را جمعــی رعایــت خواهنــد کــرد: »بــه هــامن ســادگی و ســهولتی کــه 

هــر جامعتــی از افــراد متمــدن حتـّـی در همیــن جامعــٔه کنونــی، کســانی را کــه بــا هــم دعــوا می کننــد از 

ــد.« ــان را روا منی دارن ــه زن ــار خشــونت آمیز نســبت ب ــا رفت ــد، ی ــر جــدا می کنن یکدیگ

لنیــن در بخــش دیگــری از ایــن فصــل از کتابــش، بــار دیگــر بــه »نقــد برنامــٔه گُتــا»ی مارکــس رجــوع 

ــتی را  ــٔه سوسیالیس ــامن جامع ــا ه ــتی، ی ــٔه کمونیس ــٔه جامع ــتین مرحل ــی از نخس ــد و ویژگی های می کن

بیــان می کنــد. ایــن جامعــه ای اســت کــه بــه قــول مارکــس »تــازه از بطــن جامعــٔه رسمایــه داری بیــرون 

آمــده و هنــوز ُمهــر و نشــان جامعــٔه کهنــه را بــر خــود دارد.« بــه نوشــتٔه لنیــن، »در چنیــن جامعــه ای 

وســایل تولیــد از متلــک خصوصــی افــراد خــارج شــده اســت و بــه همــٔه جامعــه تعلــق دارد... هــر کارگــر 

ــه آن داده  ــد کــه ب پــس از انجــام مقــدار کار الزم اجتامعــی، از جامعــه هــامن مقــدار دریافــت می کن

اســت... ولــی انســان ها یکــی نیرومنــد و دیگــری کم تــوان اســت. یکــی متأهــل اســت و دیگــر مجــرّد. 

ــد  ــوز منی توان ــم هن ــٔه کمونیس ــتین مرحل ــن، نخس ــر... بنابرای ــری کم ــد دارد و دیگ ــر فرزن ــی بیش یک

ــای  ــر ج ــروت ب ــه در ث ــای ناعادالن ــورت تفاوت ه ــه ص ــا ب ــد. تفاوت ه ــن کن ــری را تأمی ــت و براب عدال

می مانــد، ولــی اســتثامر انســان بــه دســت انســان دیگــر غیرممکــن خواهــد شــد... ایــن جامعــه نخســت 

فقــط بی عدالتــی ناشــی از متلــک انفــرادی وســایل تولیــد را برمی انــدازد، و منی توانــد بافاصلــه 

بی عدالتــی دیگــر در توزیــع اشــیای مرفــی بــر حســب میــزان کار انجــام شــده )و نــه بــر حســب نیــاز( 
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را از میــان بــردارد... در نخســتین مرحلــٔه جامعهٔ کمونیســتی )کــه معمــوالً آن را سوسیالیســم می نامنــد( 

»حــق بورژوایــی« فقــط در ارتبــاط بــا وســایل تولیــد ملغــٰی می شــود.«

لنیــن بخــش آخــر ایــن فصــل را بــه »باالتریــن مرحلــٔه جامعــٔه کمونیســتی« و مشــخصات کلــی آن 

ــٔه  ــن مرحل ــه: »در باالتری ــد ک ــل می کن ــا« نق ــٔه گُت ــد برنام اختصــاص داده اســت. او از مارکــس در »نق

ــان  ــان کار فکــری و جســمی از می ــه تقســیم کار و تضــاد می ــٔه کمونیســتی، وابســتگی انســان ب جامع

خواهــد رفــت، و کار دیگــر فقــط وســیلٔه ادامــه زندگــی نخواهــد بــود بلکــه بــه یــک نیــاز در زندگــی 

ــد  ــود می توان ــم خ ــر پرچ ــه ب ــه جامع ــت ک ــگام اس ــط در آن هن ــد... فق ــد ش ــدل خواه ــی[ ب ]اجتامع

بنویســد: از هــر کــس طبــق اســتعدادش، بــه هــر کــس طبــق نیــازش.« لنیــن تأکیــد می کنــد کــه در حــال 

حــارض مــا فقــط می توانیــم از زوال ناگزیــر دولــت صحبــت کنیــم و بایــد »مســئلٔه زمــان زوال دولــت 

یــا اَشــکال مشــخص آن را به کلــی معــّوق بگذاریــم، زیــرا مدرکــی بــرای حــل چنیــن مســائلی نداریــم... 

تــا زمانــی کــه باالتریــن مرحلــٔه کمونیســم فــرا نرســیده اســت، سوسیالیســت ها خواســتار کنــرل بســیار 

دقیــق میــزان کار و میــزان مــرف از ســوی جامعــه و از ســوی دولــت هســتند.« چنــد و چــون رونــد 

ــوان آن را  ــه بت ــت ک ــزی نیس ــه چی ــن جامع ــاص ای ــای خ ــتی و ویژگی ه ــٔه کمونیس ــه جامع ــیدن ب رس

پیش گویــی کــرد. بــه همیــن علّــت اســت کــه لنیــن بــا روشــن بینی می نویســد: »اینکــه جامعــٔه بــری 

بــا طــی چــه مراحلــی و بــه کمــک چــه اقدام هــای عملــی ای بــه ســوی ایــن هــدف عالــی خواهــد رفــت، 

ــا  مطلبــی اســت کــه مــا منی دانیــم و منی توانیــم بدانیــم.« جامعــٔه کمونیســتی اساســاً دنیایــی اســت ب

معیارهایــی کامــاً متفــاوت بــا آنچــه مــا امــروزه بــا آنهــا خــو گرفته ایــم. لنیــن بــه گفــن همیــن نکتــه 

ــی  ــر زندگ ــی ه ــی اساس ــاده ول ــد س ــات قواع ــه ای »رضورت مراع ــان جامع ــه در چن ــد ک ــا می کن اکتف

جمعــی انســانی، جــزو عادت هــا خواهــد شــد.«

در بخــش ششــم کتــاب،  لنیــن بــار دیگــر بــا اســتناد بــا نظریــات مارکــس و انگلــس، از دیدگاه هــای 

ــاب  ــورد انق ــی، در م ــی و آملان ــای روس ــیال دموکرات ه ــکی، سوس ــف و کائوتس ــتی پلخان غیرمارکسیس

پرولــری و برخــورد بــه مســئلٔه ماهیــت و شــکل دولــت پرولــری انتقــاد می کنــد. در ایــن مباحثــه، او 

ــا  ــرا اّولی ه ــد، زی ــاد می کن ــز انتق ــت نی ــورد دول ــت ها در م ــت ها و آنارشیس ــای اپورتونیس از دیدگاه ه

ــی  ــت و اســتفاده از ماشــین دولت ــه دســت آوردن ســادٔه اکرثی ــوم ب ــه مفه ــدرت ب ــه تــرّف ق ــاً ب رصف

ــه  ــودی هــر گون ــد، و دّومی هــا خواســتار ناب ــازه بســنده می کنن ــراد ت ــه دســت اف موجــود و ادارٔه آن ب

دولــت »ظــرف امــروز و فــردا« پــس از انقــاب سوسیالیســتی، و پیــش از آمــاده شــدن رشایــط عملــی 

شــدن ایــن نابــودی هســتند، و برنامــه ای نیــز بــرای بعــد از نابــودی دولــت ندارنــد. لنیــن در انتقــاد از 

کائوتســکی کــه »فکــرش از چارچــوب پارملانتاریســم بورژوایــی فراتــر منــی رود« و بــر ایــن بــاور اســت کــه 

بــا ســاختار دولــت بورژوایــی می تــوان بــه ســوی سوسیالیســم رفــت، می نویســد کــه برنامــٔه »انقــاب 

]پرولــری[ نبایــد ایــن باشــد کــه طبقــٔه جدیــد بــه کمــک هــامن ماشــین دولتــی قدیــم فرمــان رانــد و 

کارهــا را اداره کنــد، بلکــه بایــد آن باشــد کــه طبقــٔه جدیــد ایــن ماشــین را در هــم شــکند و بــه کمــک 



۶۱ دولت و انقالب

ماشــین جدیــد فرمــان رانــد و کارهــا را اداره کنــد.« او در بخــش پایانــی ایــن فصــل موضــوع را چنیــن 

خاصــه می کنــد: »پرولتاریــای دارای آگاهــی طبقاتــی در مبــارزه ای کــه نــه بــرای تغییــر تناســب نیروهــا، 

ــوری  ــزی جمه ــرای پی ری ــی، ب ــم بورژوای ــب پارملانتاریس ــرای تخری ــورژوازی، ب ــی ب ــرای رسنگون ــه ب بلک

ــراری  ــرای برق ــازان، و ب ــران و رسب ــدگان کارگ ــا جمهــوری شــوراهای مناین ــوع کمــون ی ــک از ن دموکراتی

دیکتاتــوری انقابــی پرولتاریــا بــا مــا خواهــد بــود.«

ــاب  ــٔه انق ــارٔه »تجرب ــم درب ــل هفت ــن فص ــد، لنی ــاره ش ــتار اش ــن نوش ــاز ای ــه در آغ ــور ک هامن ط

ــه انقــاب اکتــر ۱۹۱۷  ــا جنبشــی کــه ب ــر بــودن ب ــت درگی ــه علّ ســال های ۱۹۰۵ و ۱۹۱۷ روســیه« را ب

منتهــی شــد، نامتــام گــذارد. او در یادداشــتش بــرای چــاپ اّول کتــاب )نوامــر ۱۹۱۷( نوشــت: »َســوای 

ــتانٔه  ــه آس ــداد: بحــران سیاســی ای ک ــن دســت ن ــه م ــن فصــل ب ــوان، فرصــت نوشــن ســطری از ای عن

انقــاب اکتــر ۱۹۱۷ بــود مانــع شــد... بــه دســت آوردن تجربــٔه انقــاب در عرصــٔه عمــل دل پذیرتــر و 

ــارٔه آن اســت.« ســودمندتر از نوشــن درب

سخن پایانی
لنیــن کتــاب »دولــت و انقــاب« را در زمانــی نوشــت کــه انقــاب پرولــری و دولــت سوسیالیســتی 

به جــز بــرای مــّدت کوتاهــی در کمــون پاریــس هنــوز از عرصــٔه اندیشــه بــه عمــل درنیامــده بــود. ایــن 

کتــاب، نوشــتٔه کاســیک منحــر بــه فــردی از لحــاظ مطــرح کــردن شــیؤه برخــورد انقــاب پرولــری بــه 

دولــت طبقاتــی، چــه از لحــاظ ماهیــت آن و چــه از لحــاظ شــکل آن اســت. لنیــن در ایــن کتــاب ســعی 

ــای  ــری و پایه ه ــت پرول ــری دول ــول نظ ــس، اص ــس و انگل ــای مارک ــاس نظریه ه ــر اس ــت ب ــرده اس ک

نظــام شــورایی پــس از رسنگــون کــردن دولــت رسمایــه داری در انقــاب پرولری-سوسیالیســتی را تدویــن 

ــط تاریخــی- ــوی رویدادهــا و رشای ــگ و ب ــاب رن ــن کت ــات ای ــه برخــی از جزئی ــد. طبیعــی اســت ک کن

اجتامعــی دهــٔه دّوم قــرن بیســتم میــادی را دارد، اّمــا اصــول کلــی آنچــه لنیــن دربــارٔه دولــت پرولــری 

در ایــن کتــاب بیــان کــرده اســت همچنــان قابــل مطالعــٔه جــّدی اســت. ایــن اصــول در دهه هــای بعــد 

ــاب »دولــت و انقــاب« در اتحــاد شــوروی و شــامری دیگــر از کشــورهایی کــه در آنهــا  از نــگارش کت

انقــاب پرولری-سوسیالیســتی بــه وقــوع پیوســت و زحمتکشــان قــدرت سیاســی را در دســت گرفتنــد، 

ــٔه باارزشــی بــرای مبــارزان عدالت جــو و ترقی خــواه  در بوتــٔه عمــل تجربــه شــد. ایــن تجربه هــا گنجین

و رونــدگان راه سوسیالیســم اســت. بایــد ایــن تجربه هــا را مطالعــه کــرد و از آنهــا درس آموخــت. و بایــد 

ایــن درس هــا را متناســب بــا رشایــط موجــود بــه روز کــرد، و در عمــل بــه کار گرفــت. امیــد اســت کــه 

ــای  ــاب« و تجربه ه ــت و انق ــارٔه »دول ــرده تر درب ــٔه گس ــه مطالع ــده را ب ــرده، خوانن ــتٔه ف ــن نوش ای

موجــود در ایــن عرصــه ترغیــب کنــد.

به نقل از »نامۀ مردم«، شامرۀ ۱۰۲۰، ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۵





ــٔه ۱۹۰۳،  ــاه ژویی ــیه در م ــری روس ــرات کارگ ــیال دموک ــزب سوس ــرٔه دّوم ح ــزاری کنگ ــس از برگ پ

والدیمیــر ایلیــچ لنیــن در فاصلــٔه ماه هــای فوریــه تــا مــه ســال ۱۹۰۴ )یعنــی در مــّدت حــدود ۴ مــاه( 

بــه مطالعــه و بررســی موشــکافانٔه ســندها و صــورت مذاکــرات و قطعنامه هــای آن کنگــره پرداخــت کــه 

حاصــل آن، کتــاب »یــک گام بــه پیــش، دو گام بــه پــس )بحــران در حــزب مــا(« بــود کــه در نهایــت در 

ــی  ــن آموزه هــای عمل ــاب یکــی از مهم تری ــن کت ــو چــاپ و منتــر شــد. ای مــاه مــه ســال ۱۹۰۴ در ژن

در زمینــٔه تشــکیات حزبــی و رضورت ســازمان دهی طبقــٔه کارگــر در حــزب سیاســی خــودش اســت.

ــه  ــک ب ــس بلژی ــد پلی ــی بع ــد، ول ــکیل ش ــک، تش ــل،  بلژی ــت در بروکس ــی نخس ــرٔه دّوم حزب کنگ

مناینــدگان کنگــره اخطــار کــرد کــه آن کشــور را تــرک کننــد. ســپس کنگــره بــه لنــدن منتقــل شــد. ۴۳ 

مناینــده از ۲۶ ســازمان سوســیال دموکــرات بــه کنگــره آمــده بودنــد. برخــی از مناینــدگان رأی وکالتــی از 

رفقایــی داشــتند کــه بــه علّت هــای گوناگــون نتوانســته بودنــد بــه کنگــره بیاینــد. در مجمــوع، ۴۳ نفــر 

ــده، ۵۱ رأی داشــتند. مناین

کنگــرٔه دّوم حــزب سوســیال دموکــرات کارگــری روســیه بــا ایــن هــدف برگــزار شــد کــه کــه گروه هــای 

مجزّایــی را کــه تــا آن زمــان هــر کــدام مســتقل از یکدیگــر در روســیه کار می کردنــد، دور هــم گــرد آورد 

و در یــک حــزب دارای مرکزیــت دموکراتیــک متحــد کنــد. وظیفــٔه عمــدٔه کنگــره چنیــن اعــام شــده بــود: 

»ایجــاد حــزب واقعــی مبتنــی بــر آن مبانــی اصولــی و تشــکیاتی کــه ایســکرا مطــرح و تنظیــم کــرده 

ــت  ــی اکرثی ــر، یعن ــزی سوســیال دموکرات هــای روســیه( ۳۳ نف ــٔه مرک ــداران ایســکرا )نری ــود.« طرف ب

»یک گام به پیش،
دو گام به پس«

مروری بر یک اثر کالسیک لنینیسم و 
زمینه های تاریخی و اجتامعی آن
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بودنــد، ولــی همــٔه آنهــا ایســکرایی حقیقــی و صــادق و طرفــدار لنیــن نبودنــد. ایســکرایی های هــوادار 

لنیــن فقــط ۲۴ نفــر بودنــد. مخالفــان آشــکار ایســکرا در کنگــره هــم ۸ رأی داشــتند. بــه دلیــل همیــن 

ــده ای داشــت و  ــت پیچی ــدگان گروه هــای سوســیال دموکــرات روســیه، کنگــرٔه دّوم وضعی ــب مناین ترکی

درگیــر بحث هــای زیــادی شــد. لنیــن در کتــاب »یــک گام بــه پیــش، دو گام بــه پــس« بــه ریشــه یابی 

ــد از  ــه بای ــی ک ــیه و درس های ــرات روس ــیال دموک ــدگان سوس ــن مناین ــان ای ــود می ــای موج اختاف ه

شکســت ها و پیروزی هــا گرفــت می پــردازد.

ــی کنگــرٔه دّوم سوســیال دموکرات هــای روس  ــز یکــی از هدف هــای اصل تصویــب برنامــٔه حــزب نی

ــه بعدهــا  ــی هســتند ک ــان هــامن نیروهای ــون آن زم ــا اجتامعیون-عامی ــود. )سوســیال دموکرات هــا ی ب

ــا عنــوان کمونیســت خوانــده شــدند کــه هنــوز هــم چنیــن اســت.( عمده تریــن خواســت های لنیــن  ب

ــدن )۱( ــود از گنجان ــارت ب ــود، عب ــران ب ــا دیگ ــاف  ب ــورد اخت ــه م ــزب، ک ــٔه ح ــش در برنام و هواداران

دیکتاتــوری پرولتاریــا؛ )۲(موضــوع دهقانــان و اتحــاد جنبــش دهقانــی و کارگــری در راه انقــاب؛ و )۳(

انرناسیونالیســم پرولــری و حــق ملــل در تعییــن رسنوشــت خــود، در برنامــٔه حــزب. در نهایــت، کنگــره 

برنامــه ای را کــه ایســکرایی های هــوادار لنیــن پیشــنهاد داده بودنــد بــدون هیــچ جنــگ لفظــی شــدید 

ــد  ــدی را برض ــی قدرمتن ــکرا کارزار ایدئولوژیک ــره، ایس ــش از کنگ ــال های پی ــون در س ــرد چ ــب ک تصوی

اپورتونیســم آشــکار »اقتصادگرایــان« )اکونومیســت ها( بــه پیــش بــرده بــود )کــه لنیــن در کتــاب »چــه 

بایــد کــرد؟« بــه آن پرداختــه اســت(. برنامــهٔ  حــزب شــامل دو بخــش حداقــل )وظایــف فــوری حــزب 

در واژگــون کــردن ســلطنت و اســتقرار جمهــوری دموکراتیــک، ۸ ســاعت کار، حــذف اصــول رِسواژ...( 

و حداکــرث )انقــاب سوسیالیســتی، رسنگــون کــردن حاکمیــت رسمایــه داری( بــود. برنامــه ای کــه در ایــن 

کنگــرٔه سوســیال دموکرات هــای روســیه تصویــب شــد، برنامــٔه انقابــی حــزب طبقــٔه کارگــر روســیه بــود 

ــارزه  ــه خاطــر دموکراســی و مب ــارزه ب ــان مب ــل می ــاط متقاب ــد ارتب ــم آن مانن ــه برخــی از تزهــای مه ک

ــٔه مارکسیســم را جــداً غنــی  ــارزه، گنجین در راه سوسیالیســم و نقــش رهــری طبقــٔه کارگــر در ایــن مب

ســاخت. ایــن برنامــه تــا کنگــرٔه هشــتم حــزب پــس از پیــروزی انقــاب ۱۹۱۷، برنامــٔه جــاری حــزب بــود.

ــان تصویــب برنامــٔه حــزب  ــان« در جری ــه »مســئلٔه ارضــی و دهقان در مــرور بحث هــای مربــوط ب

در کنگــرهٔ  دّوم، لنیــن بــه پیچیدگــی اقتصــاد دهقانــی روســیه در آن زمــان اشــاره می کنــد و می نویســد: 

ــه ابتــذال کشــاندن مارکسیســم بــه هنــگام تطبیــق  ــا ب »آنچــه موجــب عــدم درک برنامــه شــده، هامن

دادن آن بــا پدیــدٔه بغرنــج و چندجانبــه ای مثــل ســازمان کنونــی اقتصــاد دهقانــی روس اســت« و بــه 

ــرد  ــگام بحــث پیرامــون مســائل مشــخص از کارب »بعضــی از روشــنفکران« هشــدار می دهــد کــه »هن

فرمول هــای قالبــی خــودداری کننــد و اوضــاع و احــوال تاریخــی را بــه حســاب آورنــد.« او ســپس بــه 

ــد  ــا می آموزن ــه م ــخ ب ــد و می نویســد: »هــم منطــق و هــم تاری ــورژوازی اشــاره می کن ــگاه خرده ب جای

ــورژوازی ممکــن اســت هــم کم وبیــش محــدود و هــم کم وبیــش مرقــی  ــی خرده ب ــدگاه طبقات ــه دی ک

باشــد، و علـّـت آن هــم دو جنبــه داشــن وضعیــت خرده بــورژوا اســت... مــا نبایــد بــه ســبب محدودیــت 
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موژیــک ]دهقــان[ یــا تســلّط پندارهــای خرافــی بــر وی مأیــوس شــویم، بلکــه برعکــس بایــد دیــدگاه او 

را بــه طــور خســتگی ناپذیر وســعت دهیــم و کمکــش کنیــم تــا ادراکــش بــر پندارهــای خرافــی او غلبــه 

ــه  ــد »یگان ــه مارکسیســم« می گوین ــا »ســاده کــردن عوامان ــه ب ــن در همین جــا از کســانی ک ــد.« لنی کن

طبقــٔه انقابــی کــه مــا داریــم پرولتاریاســت« ســخت انتقــاد می کنــد.

ــدف از  ــت. ه ــورت گرف ــی ص ــت حزب ــنامٔه فعالی ــارٔه اساس ــره درب ــه، مذاک ــب برنام ــس از تصوی پ

ــازی  ــه محفل ب ــان دادن ب ــاط ســازمانی در حــزب و پای ــی، ایجــاد نظــم و انضب ــب اساســنامٔه حزب تصوی

ــای  ــب جدل ه ــه موج ــود ک ــش ب ــن بخ ــرٔه دّوم، همی ــش کار کنگ ــوارترین بخ ــود. دش ــده کاری ب و پراکن

ســختی میــان مناینــدگان شــد. بیشــرین اختــاف بــر رس مــادٔه اّول، و در ایــن مــورد بــود کــه چــه کســی 

را می تــوان عضــو حــزب دانســت. پیشــنهاد لنیــن و پلخانــف و یــاران ایســکرایی آنهــا ایــن بــود کــه رشط 

ــازمان های  ــت در س ــت و فعالی ــزب از راه رشک ــتیبانی از ح ــد، پش ــی بنام ــود را حزب ــخصی خ ــه ش اینک

حزبــی اســت، در حالــی کــه دیگــر مناینــدگان کنگــره، رشکــت و فعالیــت در ســازمان های حزبــی را رشط 

الزم بــرای عضــو بــودن حــزب منی دانســتند و بــه طــور عمــده از سیاســت »درهــای بــاز« احــزاب سوســیال 

دموکــرات انرناســیونال دّوم پیــروی می کردنــد. اســتدالل لنیــن ایــن بــود کــه عضــو حــزب الزم اســت کــه 

از طــرف یکــی از ســازمان های حزبــی پذیرفتــه شــود و تابــع انضبــاط حزبــی باشــد تــا از پراکنــده کاری و 

ــا ارگان هــای حزبــی می تواننــد آن  ــازی و هرج ومــرج سیاســی جلوگیــری شــود. او می پرســد: »آی محفل ب

»اعضایــی« را کــه در هیچ یــک از ســازمان های حزبــی رشکــت ندارنــد عمــاً رهــری کننــد؟« در رشایطــی 

کــه حــزب طبقــٔه کارگــر روســیه تــازه »در حــال جــان گرفــن بــود« و داشــت شــکل معیّــن ســازمانی بــه 

خــود می گرفــت و وظایــف دشــواری در پیــش رو داشــت، لنیــن توجــه بــه انضبــاط و کیفیــت حرفه یــی 

کار تشــکیاتی را بــر کمیّــت مقــّدم می دانســت. در رشایــط آن روزگار مارکسیســت های روســیه، توصیــٔه 

لنیــن دربــارٔه دقــت کامــل هنــگام عضوگیــری و رعایــت جــّدی منزلــت و اهمیــت عضــو حــزب، یکــی از 

اصــول اساســی ســازمانی حــزب بلشــویک ها شــد. اّمــا در عیــن حــال، لنیــن معتقــد بــه ایجــاد ســازمان های 

کنــاری یــا وابســته بــه حــزب بــود کــه اشــخاص غیرحزبــی و روشــنفکران منفــرد و کارگــران و دهقانــان و 

دانشــجویان غیرحزبــی می توانســتند در آنهــا فعالیــت کننــد بــدون اینکــه عضــو حــزب محســوب شــوند. 

او در صحبت هایــش در کنگــرٔه دّوم می گویــد: »مــا بــه ســازمان های گوناگونــی، از فوق العــاده محــدود 

و پنهانــی گرفتــه تــا بســیار وســیع و آزاد احتیــاج داریــم.«

در رأی گیــری دربــارٔه ایــن مــاده، ایســکرایی های متزلــزل و مــردد از لنیــن و یارانــش جــدا شــدند و 

بــه مخالفــان پیوســتند. در نهایــت، مــادٔه پیشــنهادی لنیــن بــا ۲۲ رأی موافــق در برابــر ۲۸ رأی مخالــف، 

تصویــب نشــد. بعــد از ایــن رأی گیــری، شــکاف و اختــاف میــان مناینــدگان بیشــر شــد. پــس از بررســی 

اساســنامٔه حــزب، و قطعنامه هایــی دربــارٔه برخــی از ســازمان های حزبــی داخــل و خــارج کشــور، نوبــت 

بــه انتخــاب مدیریــت و هیئــت تحریریــٔه ارگان مرکــزی حــزب »ایســکرا« و انتخــاب کمیتــٔه مرکــزی حزب 

ــت  ــر اســاس قومی ــات، عــده ای کــه خواهــان ایجــاد ســازمان های کارگــری ب ــن انتخاب ــش از ای ــود. پی ب
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ــت ها(  بودنــد )مثــاً ســازمان کارگــران یهــودی »بونــد«(،  و عــده ای از »اقتصادگرایــان« )اکونومیس

ــدٔه حــزب در خــارج از کشــور«  ــه »مناین ــه مثاب ــا در خــارج از روســیه ب ــٔه آنه کــه می خواســتند اتحادی

شــناخته شــود- و کنگــره بــا آن مخالفــت کــرد- کنگــره را بــه اعــراض تــرک کردنــد. همیــن باعــث شــد 

کــه تناســب نیــرو و آرا بــه ســود ایســکرایی ها و هــواداران لنیــن تغییــر کنــد. در نتیجــه، در انتخابــات 

ــن  ــداران لنی ــره، طرف ــٔه کنگ ــی ویکمین جلس ــزب در س ــزی ح ــٔه مرک ــکرا و کمیت ــٔه ایس ــت تحریری هیئ

اکرثیــت پیــدا کردنــد و در انتخابــات کمیتــٔه مرکــزی پیــروز شــدند. از هــامن زمــان بــود کــه طرفــداران 

لنیــن در کنگــره »بلشــویک« )یعنــی اکرثیــت( خوانــده شــدند، و مخالفــان آنهــا کــه در اقلیــت بودنــد 

ــویک ها  ــان بلش ــارزه می ــرٔه دّوم، مب ــس از کنگ ــدند. پ ــده ش ــویک« نامی ــان(، »منش ــامل اقتصادگرای )ش

ــا  ــز برضــد بلشــویک ها ب ــف و تروتســکی نی ــه پلخان ــت، و از جمل و منشــویک ها شــّدت بیشــری یاف

ــان  ــره، خواه ــای کنگ ــاف مصّوبه ه ــره، و برخ ــس از کنگ ــویک ها پ ــدند. منش ــراه ش ــویک ها هم منش

داشــن مناینــدگان بیشــر در هیئــت تحریریــٔه ایســکرا شــدند، کــه لنیــن بــا آن مخالفــت کــرد، و تصمیــم 

گرفــت کــه از هیئــت تحریریــٔه ایســکرا خــارج شــود تــا موقعیــت خــود در کمیتــٔه مرکــزی را در مقابلــه 

بــا اپورتونیســت ها تقویــت کنــد. از شــامرٔه ۵۲ ایســکرا، منشــویک ها ادارٔه نریــٔه ارگان مرکــزی حــزب 

ــرار گرفــت،  ــی ق ــم لنین ــر ایســکرای قدی ــد« منشــویکی، در براب ــد. »ایســکرای جدی ــه دســت گرفتن را ب

ــکیاتی و  ــائل تش ــٔه مس ــژه در زمین ــش، به وی ــن و هواداران ــا لنی ــتیزه ب ــه س ــش ب ــف و یاران و پلخان

ــد و منشــویک ها، تبعیــت ســازمانی اقلیــت از  ــد ایســکرایی های جدی ــاط حزبــی، پیوســتند. از دی انضب

اکرثیــت، یــا تبعیــت اعضــا از تصمیم هــای رهــری حــزب و رعایــت اصــول مرکزیــت در فعالیــت حزبــی 

امــری غیــررضوری، »بوروکراتیــک«، و فشــار »خشــن مکانیکــی« بــر آزادی و ارادٔه عضــو حــزب خوانــده 

می شــد. آنهــا انضبــاط حزبــی را بــا »حــق رِسف داری« مقایســه و تشــبیه می کردنــد. از دیــد آنهــا، اعضــا 

می بایســت در اجــرای تصمیم هــای حزبــی مختــار باشــند. بــه ایــن ترتیــب، پــس از کنگــرٔه دّوم، حــزب 

متشــکلی کــه لنیــن چندیــن ســال در پــی ایجــاد آن بــود، در معــرض تفرقــٔه تشــکیاتی و محفل بــازی 

مجــدد قــرار داشــت.

ــاب  ــن کت ــه لنی ــود ک ــیه ب ــرات روس ــیال دموک ــزب سوس ــی ح ــارزٔه درون ــه ای از مب ــن زمین در چنی

»یــک گام بــه پیــش، دو گام بــه پــس )بحــران در حــزب مــا(« را نوشــت، کــه در آن بــه موضوع هــای 

کلیــدی و مهمــی پرداختــه شــده اســت، از جملــه اینکــه طبقــٔه کارگــر بــه چــه نــوع حزبــی نیــاز دارد؟ 

چنــان حزبــی چگونــه بایــد ســازمان دهی شــود؟ و چــرا مبــارزه بــا هرج ومــرج و بی نظمــی و فعالیــت 

ــد  ــه چن ــت دارد؟ خــوب اســت همین جــا نخســت ب ــی اهمی ــور( در تشــکیات حزب ــی )آمات غیرحرفه ی

نکتــٔه محــوری ایــن کتــاب بــه طــور خاصــه اشــاره ای شــود:

ــرو و آگاه  ــازمان پی ــه س ــر نیســت، بلک ــٔه کارگ ــر، هــامن طبق ــٔه کارگ ۱. حــزب مارکسیســتی طبق

مارکسیســتی طبقــٔه کارگــر اســت و بــه اتــکای دانــش اجتامعــی و آگاهــی بــه قوانیــن تکامــل جامعــه، 

مبــارزٔه طبقــٔه کارگــر را هدایــت می کنــد. وظیفــٔه حــزب آن اســت کــه تــودٔه کارگــر و »اعتصاب کننــدگان« 
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ــد »...وظیفــٔه دامئــی دســتٔه پیــرو در  ــد کــه نبای ــد می کن ــن تأکی ــاال بکشــد. لنی ــه مقــام پیــرو ب را ب

ارتقــای بیــش از پیــش قرهــا]ی زحمتکــش[ تــا ایــن مقــام پیــرو« را فرامــوش کــرد. در همین جــا لنیــن 

مجــدداً بــه ایــن نکتــه اشــاره می کنــد کــه مبــارزٔه ســندیکایی بــا مبــارزهٔ  همه جانبــه و آگاهانــٔه سیاســی 

سوســیال دموکراتیــک یکــی نیســت و حــزب منی توانــد و نبایــد خــود را محــدود بــه مبــارزٔه ســندیکایی 

و صنفــی کنــد کــه اقتصادگرایــان همیشــه خواهــان آن بودنــد.

ــرای همــٔه  ــاط در آن ب ۲. به عــاوه، حــزب ســازمان متشــکل طبقــٔه کارگــر اســت کــه رعایــت انضب

ــه  ــد ک ــت کن ــر را هدای ــٔه کارگ ــی طبق ــارزٔه عمل ــد مب ــی می توان اعضــا رضوری اســت. حــزب در صورت

اعضایــش در ســازمانی منضبــط و مشــرک کــه بــا اراده ای واحــد و یگانگــی عمــل پیونــد خــورده اســت، 

ــن  ــه چنی ــتند ک ــراض داش ــویک ها اع ــل، منش ــد. در مقاب ــت کنن ــند و در آن فعالی ــده باش ــکل ش متش

ــه ســازمان  ــه پیوســن ب ــل ب ــد اینهــا را کــه مای رضورتــی، روشــنفکران و دانشــجویان و اســتادان و مانن

ــورژوا- ــاب ب ــد انق ــتانٔه رش ــیه در آس ــه روس ــی ک ــد. در رشایط ــدا می کن ــزب ج ــتند، از ح ــی نیس حزب

دموکراتیــک قــرار داشــت، امثــال »مارکسیســت های علنــی« )یــا قانونــی( در عرصــٔه مطبوعــات فعالیــت 

ــجم  ــازمانی منس ــوز س ــرات هن ــیال دموک ــزب سوس ــد، و ح ــی بودن ــنفکرانی بورژوای ــه روش ــتند ک داش

نشــده بــود، لنیــن نســبت بــه ورود عنــارص متزلــزل و نااســتوار بــه حــزب حساســیّت نشــان مــی داد. او 

در همیــن کتــاب می نویســد: »حــزب بــه قــدر امــکان بایــد متشــکل تر باشــد و فقــط عنــارصی را بایــد 

در بــر گیــرد کــه قائــل بــه حداقــل تشــکل باشــند... پرولتاریــا از ســازمان و انضبــاط بیــم نــدارد... هــر 

ــداری در داخــل حــزب کمــر  ــزل و ناپای ــدر تزل ــر باشــند، هــر ق ــا محکم ت ــی م ــدر ســازمان های حزب ق

ــود.« در  ــر خواهــد ب ــری گســرده تر و بیشــر و مثربخش ت ــارص توده هــای کارگ ــر عن ــر آن ب باشــد، تأثی

همیــن ارتبــاط، لنیــن در کتابــش یکــی از نوشــته های بســیار خواندنــی کارل کائوتســکی را نقــل می کنــد 

کــه او در پایانــش از لیبکنخــت و مارکــس بــه عنــوان »منونــٔه ایــده آل روشــنفکری کــه رساپــای وجــودش 

ــٔه برجســتٔه پیــروی از  ــد کــه مارکــس »منون ــد، و می گوی ــاد می کن ــه اســت« ی را روح پرولــری فــرا گرفت

ــد.« ــود کــه در آن بارهــا در اقلیــت می مان ــی در انرناســیونال ب ــاط حزب انضب

ــه  ــکل، بلک ــی متش ــط گروه ــزب نه فق ــه ح ــت ک ــن اس ــن ای ــتدالل های لنی ــر در اس ــٔه دیگ ۳. نکت

»عالی تریــن شــکل ســازمانی« بــرای هدایــت دیگــر ســازمان های طبقــٔه کارگــر اســت. او نوشــت: 

»پرولتاریــا در مبــارزه بــرای بــه دســت آوردن حاکمیــت، به جــز ســازمان ســاح دیگــری نــدارد.« لنیــن 

ــویق  ــی را تش ــری غیرحزب ــازمان های کارگ ــر س ــی در دیگ ــای حزب ــیال دموکرات ه ــال سوس ــت فع رشک

ــد  ــا بای ــی سوســیال دموکــرات باشــد، هامن ــرای آنکــه حزب ــی دیگــر می نویســد: »ب می کــرد. او در جای

ــه دســت آورد.« ــر[ را ب ــه ]کارگ پشــتیبانی طبق

ــح نقــش کنگــرٔه  ــه توضی ــد، و ب ــت در حــزب توجــه می کن ــه اصــل مرکزی ــن ب ــاب لنی ــن کت ۴. در ای

حزبــی بــه مثابــه باالتریــن ارگان تصمیم گیرنــده،  مســئولیت کمیتــٔه مرکــزی در هدایــت حــزب در فاصلــٔه 

ــی  ــازمان های حزب ــر از س ــی پایین ت ــازمان های حزب ــت س ــت، و تبعی ــت از اکرثی ــت اقلی ــا، تبعی کنگره ه
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باالتــر می پــردازد. لنیــن تأکیــد می کــرد کــه دموکراتیســم خصلــت حــزب مارکسیســتی اســت و بــه محــض 

برافتــادن تزاریســم و امــکان فعالیــت آزادانــٔه حــزب )کــه فعالیتــش در آن زمــان بــا رعایــت پنهانــکاری 

اکیــد بــود(، ســازمان های حزبــی بــر مبنــای انتخابــات دموکراتیــک و مرکزیــت دموکراتیــک تشــکیل شــوند 

و فعالیــت کننــد. انضبــاط در ســازمان های حزبــی، بایــد بــدون اســتثنا توســط همــٔه اعضــا و کادرهــا و 

رهــران رعایــت شــود. بــه نظــر لنیــن معنــای انضبــاط در حــزب کارگــری، آزادی گفتگــو و انتقــاد و ســپس 

وحــدت عمــل بــود. بــه نوشــتٔه لنیــن: »کارگــر آگاه بایــد یــاد بگیــرد کــه نه فقــط از اعضــای عــادی حــزب، 

بلکــه از مافوق هــا]ی حزبــی[ نیــز اجــرای وظایــف عضــو حــزب را طلــب کنــد.« در متــام ایــن رونــد، تــاش 

لنیــن ایــن بــوده اســت کــه جنبــش سوســیال دموکراســی روســیه بــه وضعیــت ســابق کــه مجموعــه ای از 

محافــل و گروه هــای جداگانــه بــود بازنگــردد، و حــزب سوســیال دموکــرات متشــکل و بــا ســازمان مرکــزی 

بتوانــد در مبــارزٔه سیاســی-طبقاتی در روســیه بــه نحــوی مؤثــر رشکــت کنــد. از ســوی دیگــر، منشــویک ها 

انضبــاط حزبــی و تبعیــت اقلیــت از اکرثیــت را »بردگــی« و ارباب-رعیتــی جلــوه می دادنــد و تقســیم کار 

تحــت رهــری یــک مرکــز واحــد، و لــزوم رعایــت اساســنامٔه حزبــی را بوروکراتیــک می خواندنــد. لنیــن 

عقیــده داشــت کــه منشــویک ها بــه ســازمان حزبــی بــه منزلــٔه ســاح پرولتاریــا در مبــارزه بــرای آزادی 

خــود ارزش و اهمیــت کامــل و شایســته منی دهنــد. بــه اعتقــاد لنیــن، فقــط وحــدت اندیشــگی حــزب 

ــاط واحــد  ــدون انضب ــه ب ــرد ک ــا یگانگی ســازمانی مســتحکم ک ــد آن را ب ــی نیســت، و بای ــا کاف پرولتاری

کــه بــرای همــٔه اعضــای حــزب حتمــی اســت، متصــّور نیســت. لنیــن در »یــک گام بــه پیــش، دو گام بــه 

ــد  ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــد و ب ــاع می کن ــی دف ــط حزب ــت منضب ــازی، از فعالی ــل محفل ب ــس« در مقاب پ

کــه »اختافــی کــه ایــن دو جنــاح ]بلشــویک و منشــویک[ را از یکدیگــر جــدا می کنــد... فقــط مربــوط 

بــه مســائل ســازمانی اســت.«  در تاریــخ مارکسیســم، لنیــن نخســتین اندیشــمند مارکسیســت اســت کــه 

دانــش حــزب بــه مثابــه ســازمان رهمنــون پرولتاریــا و ســاح اصلــی پرولتاریــا را- کــه بــدون آن پیــروزی در 

مبــارزٔه طبقــهٔ  کارگــر ممکــن نیســت- تدویــن و تنظیــم کــرد. لنین در البــه الی گفتارهــای این کتابــش و در 

جریــان تجزیــه و تحلیــل بحث هــای کنگــره میــان گروه هــای مختلــف سوســیال دموکرات هــا، بــه اصــول 

نظــری و مســائل سیاســی عــام دیگــری مثــل بررســی رشایــط مشــخص هــر نــرد، مجــرّد نبــودن و مشــخص 

ــد،  ــوض می کنن ــع ع ــب موض ــه مرت ــی ک ــزل و غیراصول ــارص متزل ــه عن ــه ب ــزوم توج ــت، ل ــودن حقیق ب

ــارزٔه سیاســی« در  ــن رّش در مب ــزوم انتخــاب »کمری ــی، ل ــی و جزئ ــه اتحادهــای( موقت ســازش های )و ن

مــوارد معیّــن، ارجحیــت داشــن منافــع حزبــی و تشــکیاتی بــر منافــع فــردی و تــک َروی در کار حزبــی، 

داشــن رصاحــت سیاســی در تحلیل هــا و رهنمودهــا نیــز اشــاره می کنــد.

به چگونه حزبی نیاز است؟
نخســت ببینیــم کــه هــدف سوســیال دموکرات هــا )یــا کمونیســت های امــروزی( چیســت؟ هــدِف 

نهایــی، برانــدازی نظــام رسمایــه داری- کــه زندگــی اکرثیــت مــردم روی کــرٔه خاکــی مــا را تبــاه کــرده- و 

ــن هــدف تاریخــی کار  ــه ای ــیدن ب ــه رس ــا سوسیالیســم اســت. روشــن اســت ک ــردن آن ب ــن ک جایگزی
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ســاده ای نیســت. هــر قــدر هــم کــه بــه نخبــگان رسمایــه داری )امپریالیســتی( حاکــم بــا دلیــل و منطــق 

توضیــح داده شــود کــه دورٔه حاکمیــت تاریخــی آنهــا بــه پایــان رســیده اســت، و به نرمــی و مایمــت از 

آنهــا خواســته شــود کــه دســت از قــدرت و ثــروت بکشــند، به تجربــه می دانیــم کــه حــارض منی شــوند 

ــه  ــد، و آن را ب ــه از دســت بدهن ــد داوطلبان ــار دارن کنــرل حکومــت و ثــروت هنگفتــی را کــه در اختی

ــرل  ــرای کن ــارزه ب ــه داری، و در مب ــدازی رسمای ــد. در امــر بران طبقــٔه کارگــر و زحمتکشــان واگــذار کنن

وســایل تولیــد، توزیــع، و مبادلــه )پایه هــای اقتصــاد سیاســی جامعــه( وظیفــه و نقــش تاریخــی رهــری 

را پرولتاریــا و ســازمان سیاســی آن بــه عهــده دارد.

لنیــن در اثــر دیگــرش بــا عنــوان »چــه بایــد کــرد؟« )۱۹۰۳( نشــان داده اســت کــه پرولتاریــا منی تواند 

بــه خودبه خــودی بــودن برافتــادن رسمایــه داری اتــکا کنــد. در برانداخــن رسمایــه داری، راهــری و اتحــاد 

ــت  ــون از ماهی ــوی و همگ ــی ق ــن درک سیاس ــتلزم داش ــم مس ــه آن ه ــت، ک ــی الزم اس ــل سیاس عم

رسمایــه داری اســت. در غیــر ایــن صــورت، طبقــٔه کارگــر انــرژی خــود را در مقاومــت پراکنــده و نامؤثــر 

در برابــر رسمایــه داری هــدر خواهــد داد. طبقــٔه کارگــر بــه رهــری سیاســی پیشــاهنگ، پیشــگام، اســتوار 

و متحــد، و قدرمتنــد نیــاز دارد؛ رهــری ای کــه در تشــّکلی متحــد و منظــم ســازمان یافتــه اســت و مجهــز 

بــه تئــوری و تجربــٔه انقابــی اســت.

لنیــن در »یــک گام بــه پیــش، دو گام بــه پــس« مّرانــه تأکیــد می کنــد کــه اگرچــه حــزب 

ــر و  ــٔه کارگ ــان طبق ــی منی شــود می ــر اســت، ول ــٔه کارگ ــدٔه آرمان هــای سیاســی طبق ــن مناین حقیقی تری

حــزب طبقــٔه کارگــر عامــت مســاوی گذاشــت. حــزب طایــه دار و گــردان پیشــاهنگ طبقــٔه کارگــر اســت 

کــه از بهریــن عنــارص آن طبقــه و مدافعــان منافــع آن طبقــه تشــکیل شــده اســت، بــه دانــش نظــری 

ــرای  ــارزه اش ب ــر را در مب ــٔه کارگ ــه طبق ــاده اســت ک ــز اســت، و آم ــارزه مجه ــی مب و مهارت هــای عمل

حرکــت بــه ســوی سوسیالیســم هدایــت کنــد.

ــیه،  ــری روس ــرات کارگ ــیال دموک ــزب سوس ــرٔه دّوم ح ــد، در کنگ ــاره ش ــر اش ــه پیش ــور ک هامن ط

برنامــٔه حــزب تقریبــاً بــدون دردرس تصویــب شــد، اّمــا در موضــوع ســازمان دهی حــزب، اختاف هایــی 

جــّدی میــان لنیــن و مارکسیســت های اســتوار حزبــی از یــک ســو، و سوســیال دموکرات هــای مــردد و 

اپورتونیســت از ســوی دیگــر پیــش آمــد. 

حزب پرولتاریایی چگونه باید سازمان داده شود؟
ــد،  ــر باش ــٔه کارگ ــارص طبق ــن عن ــکل از بهری ــد متش ــزب بای ــه ح ــر ک ــن ام ــر ای ــد ب ــا تأکی ــن ب لنی

ــک  ــه ی ــزب ب ــردن ح ــل ک ــرای تبدی ــت های آن روز ب ــٔه اپورتونیس ــکیاتی و خودرسان ــیوه های غیرتش ش

باشــگاه دارای ســازمانی نیم بنــد را بــه شــّدت مــورد انتقــاد قــرار داد. از دیــد اپورتونیســت ها، درهــای 

ــن  ــود، و چنی ــاز ب ــد ب ــت را امضــا کن ــٔه عضوی ــود ورق ــه حــارض ب ــت هــر کســی ک ــرای عضوی حــزب ب

ــٔه حــزب و »کمــک  ــرش برنام ــر پذی ــی ب ــاً مبتن ــد رصف ــت در حــزب بای ــه عضوی ــد ک اســتدالل می کردن
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شــخصی بــه حــزب« باشــد. مارتــوف )از رهــران بعــدی منشــویک ها( تــا آنجــا پیــش رفــت کــه گفــت: 

ــن  ــا ای ــد.« اّم ــه خــود را عضــو حــزب بدان ــن حــق را داشــته باشــد ک ــد ای ــده ای بای »هــر اعتصاب کنن

فرمول بنــدی درهــای حــزب را بــرای عضویــت بــدون تــن دادن بــه نظــم و انضبــاط واقعــی حزبــی بــاز 

ــان  ــتند نش ــک روز می خواس ــه ی ــود ک ــده آل ب ــی ای ــرای فردگرایان ــت، ب ــاِر عضوی ــن معی ــذارد. ای می گ

ــه  ــازی ب ــه نی ــدون اینک ــا ب ــت ی ــی از بازخواس ــدون نگران ــر، ب ــد، و روز دیگ ــینه بزنن ــه س ــی را ب حزب

ــار و  ــن معی ــه چنی ــکا ب ــع ات ــد. در واق ــان را بکنن ــند، کار خودش ــته باش ــزب داش ــه ح ــخ گویی ب پاس

شــیوه ای در عضوگیــری، حزبــی از افــراد جداگانــه بــه وجــود مــی آورد کــه روی کاغــذ متعهــد بــه مبــارزه 

بــرای سوسیالیســم بودنــد، ولــی الزم منی دانســتند کــه در مبــارزٔه عملــی بــه مثابــه بخشــی از کل حــزب، 

رشکــت کننــد و آن را بــه پیــش برنــد.

ــد  ــه حــزب بای ــی نیســت، بلک ــت کاف ــٔه عضوی ــردن ورق ــه امضــا ک ــن ارصار داشــت ک برعکــس، لنی

ــت  ــز رعای ــی را نی ــاط حزب ــه انضب ــد، بلک ــزب موافق ان ــٔه ح ــا برنام ــط ب ــه نه فق ــرد ک ــی را بپذی رفقای

ــه  ــد ک ــح می ده ــش توضی ــن در کتاب ــد. لنی ــت می کنن ــی رشک ــازمان های حزب ــه در س ــد و فعاالن می کنن

»درســت نیســت کــه هــر اعتصاب کننــده ای خــود را عضــو حــزب بنامــد، چــون اگــر هــر اعتصابــی فقــط 

مظهــر خودانگیختــٔه غریــزٔه نیرومنــد طبقاتــی و مبــارزٔه طبقاتــی نبــود کــه ناگزیــر بــه انقــاب اجتامعــی 

منجــر می شــود، بلکــه مظهــر آگاهانــٔه ایــن جریــان بــود... آن وقــت حــزب مــا بی درنــگ و بافاصلــه متــام 

طبقــٔه کارگــر را در بــر می گرفــت و در نتیجــه، بافاصلــه کار را بــا متــام جامعــٔه بورژوایــی یکــره می کــرد. 

حــزب بــرای اینکــه بتوانــد عمــاً مظهــری خــودآگاه باشــد، بایــد بتوانــد آن چنــان مناســبات ســازمانی را بــه 

وجــود آورد کــه ســطح معیّنــی از آگاهــی را تأمیــن کنــد و مرتبــاً ایــن ســطح را باالتــر بــرد.«

حــزب طبقــٔه کارگــر، پیشــاهنِگ طبقــه ای اســت کــه وظیفــٔه جــّدی برانــدازی رسمایــه داری را پیــِش 

روی خــود قــرار داده اســت، و نــه جمعــی نیم بنــد یــا محفلــی از هــر کســی اســت کــه مخالفــت مبهــم 

ــا«  ــش پرولتاری ــر را »ســتاد ارت ــٔه کارگ ــی طبق ــا »نظــام« دارد. ژوزف اســتالین حــزب لنین و ناروشــنی ب

می دانســت.

در چنــان رشایطــی کــه حــزب سوســیال دموکــرات دورهٔ  شــکل گیری و رشــد اّولیــٔه خــود را می گذرانــد، 

لنیــن تأکیــد می کنــد کــه »حــزب مــا هرچــه نیرومندتــر و متشــکل از سوســیال دموکرات هــای واقعــی 

ــارص  ــر عن ــزب ب ــوذ ح ــت، و نف ــد داش ــود خواه ــری در درون آن وج ــری کم ــزل و ناپیگی ــد، تزل باش

ــر،  ــِر پیرامــون حــزب کــه توســط حــزب هدایــت می شــوند، گســرده تر، متنوع ت توده هــای طبقــٔه کارگ

ــود.« ــر خواهــد ب ــر، و پرمثرت غنی ت

مبارزه با هرج ومرج و فعالیت غیرحرفه یی )آماتور( در عرصٔه کار تشکیالتی
لنیــن نشــان داد کــه یــک حــزب هــر قــدر هــم کــه برنامــٔه سیاســی اش قــوی باشــد، جــّدی نبــودن در 

ــد و آن را  ــه و لطمــٔه اساســی بزن ــه اثربخشــی فعالیت هــای آن رضب ــد ب عرصــٔه کار تشــکیاتی می توان
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در عملــی کــردن برنامــه اش ناتــوان کنــد. اگــر برنامــٔه سیاســی بــا تشــکیات قــوی و منضبــط و مناســب 

بــرای رهــری و هدایــت طبقــٔه کارگــر همــراه نباشــد، از تــوان و اثربخشــی برنامــه تــا حــّد زیــادی کاســته 

خواهــد شــد. لنیــن بــا برجســته کــردن اهمیــت بســیار زیــاد اساســنامٔه دقیــق و جــّدی حزبــی، نشــان داد 

کــه ایجــاد تشــکیات بایــد بــر شــالودٔه همیــن مقــرارت داخلــی اســتوار باشــد نــه بــر پایــٔه هرج ومــرج و 

بی نظمــی و آنارشــی؛ و اینکــه مشــخصٔه حــزب پرولتاریایــی واقعــی، حرفه یــی- و نــه آماتــور- بــودن آن 

و کادرهــای آن اســت. او اســتدالل اعضــای آنارشیســت و فردگــرای حــزب را رد می کــرد کــه اساســنامه و 

ــع دموکراســی« اســت. او می گفــت کــه برعکــس، اساســنامه و مقــررات و  ــی »مان آیین نامه هــای داخل

آیین نامه هــای داخلــی حــزب، ســاح تشــکیاتی حــزب و وســایلی هســتند بــرای اِعــامل و اجــرای هــم 

دموکراســی و هــم مرکزگرایــی )سانرالیســم( در درون حــزب. او در همیــن کتــاب »یــک گام بــه پیــش، 

دو گام بــه پــس« می نویســد کــه وحــدت حزبــی »مســتلزم وحــدت تشــکیاتی اســت، کــه در حزبــی 

کــه بــه چیــزی بیشــر از یــک محفــل رِصف خانوادگــی فراروییــده اســت، بــدون مقــررات رســمی، بــدون 

تبعیــت اقلیــت از اکرثیــت و از حــزب بــه طــور کلــی، غیرقابــل تصــّور اســت.«

مبارزه پس از کنگره
لنیــن و بلشــویک ها در انتخابــات رهــری در کنگــرٔه دّوم حــزب توانســتند اکرثیــت آرا را بــه دســت 

ــٔه  ایســکرا حائــز اکرثیــت  آورنــد، و بــه ایــن ترتیــب هــم در کمیتــٔه مرکــزی و هــم در هیئــت تحریری

شــدند. بلشــویک ها بــه منظــور رعایــت وحــدت، ترتیبــی دادنــد کــه منشــویک ها نیــز حتــامً در هــر دو 

ایــن نهادهــا منایندگــی داشــته باشــند. اّمــا منشــویک ها به جــای آنکــه در مقــام اقلیــت بــه تصمیم هــای 

کنگــرٔه حزبــی احــرام بگذارنــد و آنهــا را رعایــت کننــد، همــراه بــا عنــارص مــردد و متزلــزل، دســت بــه 

تشــکیل یــک جنــاح ضدحزبــی زدنــد. آنهــا بــه ایــن علّــت کــه لنیــن بــر رعایــت اکیــد اصــول انضبــاط 

حزبــی ارصار می کــرد و مخالــف »آزادی فــرد« بــود کــه بــه اعضــا امــکان مــی داد برخــاف تصمیم هــای 

حــزب عمــل کننــد، لنیــن را بــه بوروکــرات بــودن متهــم کردنــد.

در مبــارزه ای کــه بعــد از کنگــرٔه دّوم پیــش آمــد، پلخانــف )یــار دیریــن لنیــن و بنیادگــذار نخســتین 

گــروه مارکسیســتی روســیه بــه نــام »آزادی کار“(  کــه خــودش در کنگــره اغلــب موضــع لنینــی داشــت، 

ــزب،  ــی در ح ــه و جدای ــاد تفرق ــردن از ایج ــری ک ــرای جلوگی ــاش ب ــد. او در ت ــم ش ــلیم اپورتونیس تس

ــتباه«،  ــرِف »اش ــه ط ــی ب ــعاب، ول ــرِف انش ــی از دو ط ــه یک ــم ب ــِت آخر ه ــد و دس ــت ش ــلیم اقلی تس

ــای  ــدارد، و به ج ــش را ن ــا رفقای ــی ب ــل »رودرروی ــه تحّم ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــف ب ــت. پلخان پیوس

منشــعب شــدن، بهــر اســت کــه گلولــه ای در مغــز آدم زده شــود، و بــرای پیشــگیری از یــک رّش 

بزرگ تــر، الزم اســت کــه حداکــرث گذشــت شــخصی را کــرد.« لنیــن در کتابــش خاطــر نشــان می کنــد کــه 

مســئله، گذشــت های شــخصی نبــود. اپورتونیســت ها پــا بــر زمیــن می کوبیدنــد و حــارض بــه ادامــٔه کار 

منی شــدند مگــر آنکــه تصمیم هــای کنگــره نادیــده گرفتــه شــود، و پلخانــف فکــر می کــرد بهریــن کار 

ایــن اســت کــه بگــذارد یــک گــروه اپورتونیســِت کوچــک از حــزب باج خواهــی کنــد و آن را از لحــاظ 



صد سال با انقالب کبیر اکترب۷۲

ــا بــود کــه  تشــکیاتی بــه وضعیــت گذشــته بازگردانــد. در عمــل، تســلیم پذیری پلخانــف بــه ایــن معن

اکرثیــت بلشــویک هیئــت تحریریــٔه ایســکرا را بــه اپورتونیســت ها واگــذار کنــد. آغــاز اُفــت کار ایســکرا 

از همین جــا بــود. بعدهــا، ایســکرا زیــر کنــرل منشــویک ها به رسعــت در رساشــیبی اپورتونیســم افتــاد 

و غــرق شــد، و بــه همیــن علـّـت از آن بــه نــام »ایســکرای جدیــد« یــاد می کردنــد تــا خط مشــی سیاســی 

آن از خط مشــی انقابــی پیشــین ایســکرای »قدیــم« زیــر رهــری لنیــن متامیــز باشــد. بلشــویک ها در 

کمیتــٔه مرکــزی حــزب سوســیال دموکــرات کارگــری روســیه اکرثیــت خــود را حفــظ کردنــد. پــس از آنکــه 

لنیــن هیئــت تحریریــٔه ایســکرا را تــرک کــرد، نــرد بــرای خط مشــی درســت در حــزب، بــه نــرد میــان 

کمیتــٔه مرکــزی و ایســکرای جدیــد تبدیــل شــد.

لنیــن در کتابــش خطــاب بــه مخالفــان بلشــویک ها کــه می گفتنــد کنگــره حاکمیــت خدایــی نــدارد 

ــس از  ــه پ ــارٔه کســانی ک ــی درب ــدارد، ول ــی ن ــت خدای ــه حاکمی ــه ک ــره البت ــان. کنگ نوشــت: »آری آقای

ــه بایــد فکــر کــرد!« ــاد لعــن و ناســزا می گیرنــد چگون ــه ب شکســت در کنگــره آن را ب

اگرچــه ایــن موضــوع در »یــک گام بــه پیــش، دو گام بــه پــس« مطــرح نشــده اســت، ولــی اکنــون 

می دانیــم کــه برآمــد درازمــّدت و نهایــی ایــن نــرد، پیــروزی بلشــویک ها بــود. معلــوم شــد کــه 

ــه  ــت، بلک ــق نیس ــه و دقی ــی همه جانب ــٔه سیاس ــک برنام ــن ی ــه داش ــوط ب ــط من ــزب فق ــت ح موفقی

بایــد تشــکیاتی منظــم نیــز داشــته باشــد، کــه اســاس کار آن بــر مرکزیــت دموکراتیــک، یعنــی بحــث و 

ــت و تخطــی  ــارٔه مســائل سیاســی مهــم، و ســپس پذیرفــن خط مشــی اکرثی گفتگــوی دموکراتیــک درب

نکــردن از آن توســط کل حــزب اســت. لنیــن خصوصیــات شــاخص اپورتونیســم زمــان خــودش را »ابهــام 

و عــدم رصاحــت و جنبــٔه غیرقابــل درک در کلیــٔه زمینه هــا« می دانــد و می نویســد کــه »اپورتونیســت 

همیشــه از طــرح رصیــح و قطعــی مســئله دوری می کنــد و همیشــه مثــل مــار میــان نظریاتــی کــه ناقض 

ــا آن موافــق باشــد.« او ضمــن اینکــه معتقــد  ــن و هــم ب ــا ای ــد می پیچــد و می کوشــد هــم ب یکدیگرن

اســت »اپورتونیســم در مســائل برنامه یــی بــا اپورتونیســم در مســائل تاکتیــک و اپورتونیســم در مســائل 

ــن و  ــه عمده تری ــویک ها را ک ــازمانی منش ــم س ــی اپورتونیس ــات اصل ــت«، خصوصی ــوأم اس ــازمانی ت س

اصولی تریــن مــورد اختــاف آنهــا بــا بلشــویک ها بــود، بــه ایــن ترتیــب برمی شــامرد: برخــورد خصامنــه 

نســبت بــه مرکزیــت )سانرالیســم(، اهمیــت نــدادن بــه انضبــاط، فردگرایــی و خودمختــاری در مقابــل 

مرکزیــت، و انــکار نقــش حــزب بــه منزلــٔه ســاح اصلــی طبقــٔه کارگــر در مبــارزه بــرای محقــق کــردن 

حاکمیــت پرولتاریــا و در راه ایجــاد جامعــٔه سوسیالیســتی.

جمع بندی
در لنینیســم، شــکل ســازمانی و تشــکیاتی کار نیروهــای چــپ و انقابــی، مســئله ای فرعــی و 

کم اهمیــت نبــوده و نیســت. حزبــی کــه می خواهــد هدایــت کننــدٔه طبقــٔه کارگــر بــه پیــروزی باشــد، 

بایــد تشــکیاتی مرکــزی و منظــم داشــته باشــد تــا بتوانــد همــٔه نیروهایــی را کــه در اختیــار دارد، در 
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ــد. ــارز گــرد آورد و متحــد کن ــم،  منضبــط، و مب یــک دســتگاه و ســازمان منظّ

ــد  ــه بای ــاب »چ ــه کت ــی ک ــا در زمان ــیال دموکرات ه ــاوت سوس ــت متف ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــن ب لنی

ــه  ــی، در »یــک گام ب ــا دورٔه پــس از برگــزاری کنگــرٔه دّوم حزب ــود، و مقایســٔه آن ب کــرد؟« را نوشــته ب

پیــش، دو گام بــه پــس« می نویســد: »وحــدت نظــر در مســائل برنامــه و تاکتیــک رشطــی الزم اســت، 

ــی، وحــدت  ــز کار حزب ــرای مترک ــی نیســت. ب ــز کار حزب ــرای وحــدت حــزب و مترک ــی ب ــی رشط کاف ول

ســازمانی هــم الزم اســت کــه بــه نوبــٔه خــود در حزبــی کــه کمــی از حــدود محفــل خانوادگــی تجــاوز 

کــرده باشــد، بــدون اساســنامٔه منظــم و بــدون تبعیــت اقلیــت از اکرثیــت و بــدون تبعیــت جــزء از کل 

امکان پذیــر نیســت.«

لنیــن در ایــن اثــر خــود از اپورتونیســم منشــویک ها در مســائل ســازمانی به شــّدت انتقــاد می کنــد، 

ــن  ــد، و ضم ــان می ده ــری را نش ــش کارگ ــرای جنب ــکیات ب ــازمان و تش ــت س ــن از اهمی ــر کاس خط

بســط و تکمیــل آمــوزش مارکسیســم دربــارٔه حــزب، اصــول ســازمانی حــزب انقابــی پرولــری را تنظیــم 

می کنــد.

نکتــٔه مهــم و آموزنــدٔه دیگــر دربــارٔه ایــن کتــاب لنیــن، رصاحــت و صداقــت لنیــن در انتقــاد درون 

ــید  ــد کوش ــه »خواهن ــت ک ــیال دموکرات هاس ــمنان سوس ــی« دش ــخند و دهن کج ــم »نیش ــی به رغ حزب

از برخــی قســمت های رســالٔه مــن کــه بــه کمبودهــا و نارســایی های حــزب مــا مربــوط می شــود بــرای 

ــا  ــن نیش ه ــای روس از ای ــیال دموکرات ه ــی سوس ــد: »ول ــد.« او می نویس ــتفاده کنن ــود اس ــد خ مقاص

معــّذب نشــوند و علی رغــم ایــن نیش هــا، در انتقــاد از خــود و افشــای بی رحامنــٔه کمبودهــای خویــش 

بــه کار خــود ادامــه دهنــد.«

کنگــرٔه دّوم حــزب سوســیال دموکــرات کارگــری روســیه )۱۹۰۳( رصفــاً هامیشــی از یــک گــروه کوچک 

ــر  ــرد. بحــث ب ــر رس مســائل نظــری بحث هــای بی رسانجــام و بی مثــری صــورت بگی ــه در آن ب ــود ک نب

رس آن بــود کــه تئــوری و عمــل درســت بــه مثابــه پشــتوانٔه حزبــی انقابــی کــه بتوانــد جنبــش انقابــی 

روســیه را تــا انقــاب اکتــر ۱۹۱۷ و پــس از آن رهــری کنــد، کــدام اســت. لنیــن بــا اشــاره بــه شکســت ها 

ــژه در مســائل ســازمانی  ــارزٔه سوســیال دموکرات هــا در عرصه هــای گوناگــون و به وی و پیروزی هــای مب

حزبــی در جریــان کار کنگــرٔه دّوم، در پایــان کتابــش می نویســد: »یــک گام بــه پیــش، دو گام بــه پــس... 

ــی  ــد تکامل ــم در رون ــا، و ه ــخ ملّت ه ــم در تاری ــت و ه ــن اس ــراد ممک ــی اف ــم در زندگ ــن کار ه ای

احــزاب... پرولتاریــا در مبــارزه بــرای بــه دســت گرفــن زمــام قــدرت، ســاح دیگــری جــز ســازمان نــدارد. 

پرولتاریــا کــه بــه علــت وجــود رقابــت پُرهرج ومــرج دنیــای بــورژوازی همــواره دســتخوش پراکندگــی و 

تفرقــه اســت و پشــتش در زیــر بــار کار اجبــاری بــرای رسمایــه خــم شــده... فقــط هنگامــی می توانــد 

بــه نیرویــی غلبه ناپذیــر مبــّدل شــود، و حتــامً هــم مبــّدل خواهــد شــد، کــه اتحــاد معنــوی آن بــر پایــٔه 

اصــول مارکسیســم به وســیلٔه وحــدت مــاّدی ســازمان )تشــکیات( کــه میلیون هــا زحمتکــش را در ارتــش 

طبقــٔه کارگــر بــه هــم پیونــد می دهــد، تحکیــم گــردد.«
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ــه منظــور شکســت دادن امپریالیســم و نظــام  مارکسیست-لنینیســت های جهــان در تــاش خــود ب

رسمایــه داری و جایگزیــن کــردن آن بــا نظــام سوسیالیســتی بایــد بــه درس هــای »یــک گام بــه پیــش، دو 

ــم و منضبــط  گام بــه پــس« در مــورد رضورت وجــود تشــکیات منســجم حزبــی و کار تشــکیاتی منظّ

در مبــارزٔه سیاســی بــه طــور جــّدی توجــه کننــد و آنهــا را مطابــق بــا رشایــط کار خــود بــه کار بندنــد. 

به نقل از »نامۀ مردم«، شامرۀ ۱۰۲۴، ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶



ــیال  ــزب سوس ــرٔه دّوم ح ــس از کنگ ــویک ها پ ــویک ها و منش ــان بلش ــاف می ــدید اخت ــی تش در پ

دموکــرات کارگــری روســیه در تابســتان ۱۹۰۳، به ویــژه در مــورد تاکتیــِک عمــل در برخــورد بــا وضعیــت 

ــزار نیــکای دّوم،  ــه رژیــم ســطلنتی مطلــق ت پیــش آمــده در روســیه و اوج گیــری خیــزش انقابــی علی

ــک« زد. او  ــاب دموکراتی ــی در انق ــیال دموکراس ــک سوس ــاب »دو تاکتی ــگارش کت ــه ن ــت ب ــن دس لنی

ــٔه ۱۹۰۵ نوشــت، یعنــی  ــٔه ماه هــای ژوئــن و ژویی ــو، در ســوئیس، و در فاصل ایــن کتــاب را در شــهر ژن

در زمانــی کــه انقــاب بــورژوا دموکراتیــک و ضــد فئودالــی در روســیه در حــال اوج گیــری بــود. لنیــن 

ــه  ــیه را ارائ ــاب ۱۹۰۵ روس ــان انق ــویک ها در جری ــای بلش ــری تاکتیک ه ــالودٔه نظ ــرش ش ــن اث در ای

ــر  ــش را از تاکتیک هــای منشــویک ها در براب ــٔه مارکسیســم، انتقادهای می دهــد و ضمــن بســط خاقان

ــرٔه  ــای کنگ ــا و قطعنامه ه ــری تحلیل ه ــای نظ ــد، و پایه ه ــرح می کن ــک مط ــورژوا دموکراتی ــاب ب انق

ســّوم حــزب سوســیال دموکــرات کارگــری روســیه را کــه چنــد مــاه پیــش از نــگارش ایــن کتــاب برگــزار 

شــده بــود توضیــح می دهــد. لنیــن در ایــن اثــرش بــه موضوع هــای مهمــی پرداختــه اســت، از جملــه 

بــه ماهیــت و خصلــت انقــاب بــورژوا دموکراتیــک در روســیه، نقــش پیشــاهنگ پرولتاریــا و حــزب آن 

در ایــن انقــاب، اتحــاد میــان طبقــهٔ  کارگــر و دهقانــان، شــناخت نیروهــای بازدارنــدٔه انقــاب، راه هــا 

و شــیوه های رســیدن بــه یــک جمهــوری دموکراتیــک، قیــام مســلّحانه، و ارتقــای انقــاب بورژوایــی بــه 

انقــاب سوسیالیســتی.

در اواخــر قــرن نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم میــادی، روســیٔه تــزاری زیــر ســلطنت نیــکای دّوم بــا 

بحران هــای پیاپــی روبــرو بــود. در اواخــر قــرن نوزدهــم، و در دورانــی کــه دولت هــای امپریالیســتی در 

»دو تاکتیک سوسیال 
دموکراسی در انقالب 

دموکراتیک«

مروری بر یک اثر کالسیک لنینیسم و 
زمینه های تاریخی و اجتامعی آن
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پــی تســلّط بــر رسزمین هــای پیرامــون اقیانــوس آرام و به ویــژه چیــن بودنــد، روســیه همــراه بــا ژاپــن و 

آملــان و بریتانیــا و فرانســه در رسکــوب قیــام ملـّـی مــردم چیــن بــر ضــد ســلطٔه امپریالیســت های بیگانــه 

رشکــت کــرد. دســت اندازی امپریالیســت ها بــر منابــع و ثروت هــا و بازارهــای کشــورهای دیگــر، خیلــی 

زود بــه برخــورد نظامــی میــان روســیه و ژاپــن بــر رس تســلّط بــر رسزمین هــای چیــن و کــره منجــر شــد. 

بــورژوازی کان و مالــکان بــزرگ روســیه از داخــل، و امپریالیســم آمریــکا و بریتانیــا از خــارج، مشــّوق و 

محــّرک دولــت تــزاری در جنــگ بــا ژاپــن بودنــد. بــا حملــٔه ژاپــن بــه تأسیســات و قرارگاه هــای نظامــی 

ــگ روســیه و  ــه( ســال ۱۹۰۴، جن ــرز چین-روســیه در زمســتان )فوری ــور« در م ــورت آرت روســیه در »پ

ژاپــن شــعله ور شــد.

ــا  ــه ب ــت ک ــد داش ــاش و امی ــت، ت ــی نداش ــی نظام ــه آمادگ ــود آنک ــا وج ــیه ب ــزاری روس ــت ت دول

اســتفاده از موقعیتــی کــه ایــن جنــگ پیــش آورده بــود، حــس میهن پرســتی در میــان مــردم را تحریــک، 

جنبــش مردمــی در روســیه را خامــوش و رسکــوب، و موقعیــت سیاســی خــود را محکــم کنــد. اّمــا فســاد 

حکومتــی و رانت خــواری کان رسمایــه داران در رشایــط جنگــی و شکســت های نظامــی روســیه بــر اثــر 

نابســامانی ارتــش و نیــروی دریایــی تــزاری، وضعیــت اجتامعــی را از آنچــه بــود بدتــر کــرد. نظامیــان و 

ــر  ــار ایــن جنــگ بــه طــور عمــده بــه دوش آنهــا بــود، ناراضــی بودنــد و ناراضی ت مــردم عــادی، کــه ب

شــدند. رسانجــام روســیه در آخــر تابســتان )اوت( ســال ۱۹۰۵ مجبــور بــه پذیــرش شکســت و تــن دادن 

بــه صلــح بــا امپراتــوری ژاپــن شــد. ژاپــن پــورت آرتــور را از روســیه گرفــت،  کــره و بخشــی از منچــوری 

ــی  ــدی، قدرت ــٔه بع ــه ده ــرد، و در س ــغال ک ــیه( را اش ــی روس ــوب رشق ــن و جن ــی چی ــامل رشق )در ش

ــیا شــد. ــوب و رشق آس ــب در جن بی رقی

ــای  ــیال دموکرات ه ــت، سوس ــه داش ــن ادام ــیه و ژاپ ــگ روس ــه جن ــی ک ــط و در حال ــن رشای در ای

ــویک ها و  ــخص بلش ــور مش ــه ط ــند(، و ب ــروزی باش ــدی و ام ــت«های بع ــامن »کمونیس ــه ه روس )ک

ــده  ــدا ش ــر ج ــاً از یکدیگ ــرات عم ــیال دموک ــزب سوس ــرٔه دّوم ح ــان از کنگ ــه راهش ــویک ها ک منش

ــا ژاپــن داشــتند. منشــویک ها طرفــدار  ــه جنــگ امپریالیســتی روســیه ب ــود، نظــر متفاوتــی نســبت ب ب

ــام  ــان دو نظ ــِگ می ــویک ها آن جن ــه بلش ــی ک ــد، در حال ــن« بودن ــاع از »وط ــگ و دف ــت در جن رشک

امپریالیســتی را غارتگرانــه و غیرعادالنــه ارزیابــی می کردنــد و شکســت های نیروهــای نظامــی را نشــانٔه 

ــور« در  ــورت آرت ــی »پ ــقوط نهای ــویک ها، س ــد بلش ــتند. از دی ــزاری می دانس ــم ت ــیدگی رژی ــارز پوس ب

ژانویــٔه ســال ۱۹۰۵، آغــاز ســقوط اســتبداد تــزاری بــود. همیــن تحلیــل و موضــع بلشــویک ها نســبت 

بــه جنــگ امپریالیســتی، ســال های بعــد زمینــه را بــرای تنظیــم خط مشــی آنهــا در جنــگ جهانــی اّول 

)۱۹۱۴- ۱۹۱۸( فراهــم ســاخت. پیامدهــای جنــگ روســیه و ژاپــن در کنــار بحــران پنــج ســال اّول قــرن 

ــره روزی مــردم روســیه را بیشــر و بیشــر کــرد. بیســتم در روســیه، تی

سوســیال دموکرات هــا در چنیــن رشایطــی بــه روشــنگری و ســازمان دهی در میــان کارگــران، 

ــا  ــه آنه ــگ را ب ــد و هدف هــای واقعــی جن ــان ادامــه می دادن ــازان، و ناوی ــان، روشــنفکران، رسب دهقان
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ــی را در  ــاب بزرگ ــو اعتص ــویکی باک ــٔه بلش ــال ۱۹۰۴، کمیت ــامر( س ــر )دس ــد. در آخ ــح می دادن توضی

ــران و  ــان کارگ ــرارداد دســته جمعی می ــران و بســن ق ــروزی کارگ ــه پی ــه ب ــع نفــت ســازمان داد ک صنای

کارفرمایــان منجــر شــد کــه نخســتین قــرارداد کارگــری در نــوع خــود در تاریــخ جنبــش کارگــری روســیه 

بــود. اعتصــاب بــزرگ بعــدی، روز ســوم ژانویــٔه ۱۹۰۵ در بزرگ تریــن کارخانــٔه پرزبــورگ بــه راه افتــاد 

ــک ســال  ــاز ســال ۱۹۰۵، ی ــرد. در آغ ــت ک ــز رسای ــورگ نی ــه کارخانه هــای دیگــر پرزب ــه به رسعــت ب ک

پــس از آغــاز جنــگ روســیه و ژاپــن، روســیه در آســتانٔه جنبــش انقابــی رسارسی قــرار داشــت. جنــگ 

ــز کــرد. بحــران انقابــی کشــور را فــرا می گرفــت. ــود کــه کاســٔه صــر مــردم را لری آخریــن قطــره ای ب

دولــت تــزاری کــه شــاهد نارضایتی هــای فزاینــده و نگــران موقعیــت خــود و رژیمــش بــود، بــرای 

مهــار کــردن جنبــش کارگــری و بــه انحــراف کشــاندن آن از مســیر مبــارزه، عــاوه بــر رسکــوب پلیســی 

بــه شــیوه های دیگــری نیــز متوســل شــد. یکــی از اینهــا، بــه راه انداخــن تشــکیاتی بــه نــام »مجمــع 

کارگــران کارخانه هــای روس« بــا همــکاری کشیشــی بــه نــام گئورکــی گاپــون بــود. وظیفــٔه ایــن کشــیش 

و آن تشــکیات ایــن بــود کــه کارگــران را از سوســیال دموکرات هــا دور کننــد، و بــرای تظلّم خواهــی بــه 

آســتانٔه دربــار تــزاری برنــد. آنهــا قــرار گذاشــتند کــه کارگــران را در روز ۹ ژانویــه ۱۹۰۵ بــا در دســت 

داشــن َعلـَـم و کُتَل هــای کلیســا و عکس هــای تــزار بــه ســوی کاخ زمســتانی تــزار برنــد و عریضــٔه خــود 

را تقدیــم تــزار کننــد تــا خواست هایشــان بــرآورده شــود. در جلســه هایی کــه بــرای ســازمان دهی ایــن 

راه پیامیــی و تظاهــرات تشــکیل می شــد، بلشــویک ها هــم بــه صــورت ناشــناس )چــون حــزب مخفــی 

بــود( فعاالنــه رشکــت می کردنــد و ســعی داشــتند تقاضاهــای بیشــری بــه خواســت های کارگــران اضافــه 

ــان، فراخــوان تشــکیل  ــل عفــو محکومــان سیاســی، آزادی ســندیکاها، آزادی مطبوعــات و بی ــد )مث کنن

ــان، تســاوی حقــوق  ــه دهقان ــن ب ــراری هشــت ســال کار در روز، واگــذاری زمی مجلــس مؤسســان، برق

ــران را  ــه آزادی و خواســت های کارگ ــود ک ــن ب ــره(. حــرف بلشــویک ها ای ــون، و غی ــر قان همــه در براب

بــا خواهــش و التــامس منی تــوان از تــزار گرفــت و در ضمــن هشــدار می دادنــد کــه کارگــران بی دفــاع 

در ایــن تظاهــرات مــورد حملــٔه رسبــازان قــرار خواهنــد گرفــت و جــوی خــون بــه راه خواهــد افتــاد. بــا 

وجــود ایــن، بــا کارگــران همراهــی می کردنــد چــون بخــش بزرگــی از کارگــران هنــوز بــه خوش قلبــی و 

کمــک تــزار بــاور داشــتند. روز ۹ ژانویــٔه ۱۹۰۵، کارگــران همــراه بــا خانــوادٔه خــود، کــه عــدٔه آنهــا در 

حــدود ۱۴۰هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت، بــه ســوی کاخ زمســتانی تــزار در پرزبــورگ رفتنــد. اّمــا 

هامن طــور کــه بلشــویک ها پیش بینــی کــرده بودنــد، رسبــازان تــزاری بــه فرمــان نیــکای دّوم بــه روی 

تظاهرکننــدگان آتــش گشــودند و متأســفانه بیــش از هــزار نفــر کشــته و هــزاران نفــر زخمــی شــدند. آن 

روز در تاریــخ جنبــش کارگــری روســیه »یکشــنبٔه خونیــن« نــام گرفــت. خــر بــه دیگــر شــهرهای روســیه 

رســید. مــوج خشــم و اعــراض و اعتصــاب در روســیه بــه راه افتــاد. دهقانــان بــه کارگــران پیوســتند. در 

چنــد مــاه بعــدی، زد و خوردهایــی نیــز میــان معرضــان و پلیــس و حتـّـی ارتــش پیــش آمــد و معرضــان 

کشــته هایی نیــز دادنــد. سوســیال دموکرات هــا و به ویــژه بلشــویک ها همه جــا بــا مــردم همــراه 



صد سال با انقالب کبیر اکترب۷8

بودنــد. خیــزش عمومــی به رسعــت گســرش می یافــت. لنیــن در مقالــه ای کــه بــا عنــوان »آغــاز انقــاب 

در روســیه« در شــامرٔه ۴ )۳۱ ژانویــه ۱۹۰۵( روزنامــٔه بلشــویکی »ِوپریــود« نوشــت، بــه رخــداد یکشــنبٔه 

خونیــن و »درس بزرگــی کــه پرولتاریــا از جنــگ داخلــی گرفــت« و گســرش و اعتــای انقــاب و آغــاز 

ــورگ رصف نظــر از اینکــه  ــی در خــود پرزب ــام کنون ــی پرداخــت و نوشــت: »قی ــام مســلّحانٔه توده ی قی

چگونــه متــام شــود، مســلاّمً نخســتین مرحلــٔه قیامــی گســرده تر و آگاهانه تــر و آماده تــر خواهــد بــود.«

نارضایتــی بــه ارتشــی کــه در حــال جنــگ بــا ژاپــن بــود نیــز رســید. چنــد مــاه بعــد، در تابســتان 

)ژوئــن( ۱۹۰۵، ناویــان رزم نــاو »پومِتکیــن« )یــا پاتیومکیــن( کــه در بنــدر اُِدســا در دریــای ســیاه لنگــر 

انداختــه بــود دســت بــه شــورش زدنــد. تــزار کشــتی های جنگــی اش را بــرای رسکــوب ایــن قیــام فرســتاد، 

اّمــا ناویــان ایــن کشــتی ها از تیرانــدازی بــه رفقــای خــود رسپیچــی کردنــد. متأســفانه دســِت آخر ایــن 

ــی  ــازده روز رسگردان ــس از ی ــن« پ ــورد. »پومِتکی ــت خ ــوده شکس ــری آزم ــن ره ــت نداش ــه علّ ــام ب قی

ــان شورشــی  ــد. ناوی ــی کن ــرود و خــود را تســلیم مقام هــای رومان ــی ب ــه ســواحل رومان ــر شــد ب ناگزی

کــه بــه روســیه بازگشــتند محاکمــه و اعــدام و تبعیــد شــدند. اّمــا ایــن قیــام پایه هــای ارتــش تــزاری را 

ــا رژیــم ســلطنتی مطلــق تــزار بــود. متزلزل تــر کــرد و گام مهمــی در راه اعتــای جنبــش مبــارزه ب

تظاهــرات کارگــران و دهقانــان و زحمتکشــان، زد و خوردهــای مســلّحانٔه پلیــس و مــردم )و بعدهــا 

ــلّحانه  ــام مس ــر قی ــه فک ــان را ب ــه ناراضی ــود ک ــم آورده ب ــی را فراه ــن( زمینه های ــان پومتکی ــام ناوی قی

ــه  ــرال سازشــکار و مرتجــع ک ــورژوازی لی ــزار و ب ــه ت ــه آن شــد ک ــر ب ــا منج ــٔه اینه ــود. هم ــه ب انداخت

منی خواســتند بســاط رژیــم تــزاری فروپاشــد، بــه فکــر انجــام اصاحاتــی ســطحی افتادنــد تــا مــردم را 

آرام کننــد و از عمیــق  شــدن انقــاب جلوگیــری کننــد. رژیــم تــزاری در عیــن حــال بــه ایجــاد تفرقه هــای 

قومــی و دینــی و دامــن زدن بــه دشــمنی میــان تــرک و ارمنــی، و یهــودی و مســیحی و غیــره نیــز دســت 

ــاری اعضــای  ــه ی ــرال ب ــورژوازی لی ــدگان ب ــز مناین ــران نی ــت در ای ــد. )در آســتانٔه انقــاب مروطی یازی

ــردم  ــدن جوش وخــروش م ــرای خوابان ــان نارصالدین شــاه ب ــم خــان، در زم ــرزا َملَک ــل می فراماســونی مث

بــه همیــن اصاحــات آبکــی و تشــکیل »مجلــس شــورای دولتــی« تحــت فرمــان شــاه متوّســل شــدند- کــه 

البتــه خیلــی زود برچیــده شــد- تــا نظــام ســلطنت مطلــق و ارشافــی را بتواننــد حفــظ کننــد.( 

در ایــن احــوال، دیدگاه هــا و مواضــع تاکتیکــی بلشــویک ها و منشــویک ها در برخــورد بــا وضعیــت 

ــی  ــت انقاب ــزاری، دول ــت ت ــام مســلّحانه، برانداخــن دول ــا قی ــاط ب ــه در ارتب ــی موجــود، از جمل بحران

موقــت و رشکــت سوســیال دموکراســی در آن، مناســبات بــا دهقانــان )کــه بخــش بزرگــی از جمعیــت 

ــا  ــی ب ــاوت قابل توجه ــز آن تف ــرات و ج ــورژوازی دموک ــا ب ــد( و ب ــکیل می دادن ــیه را تش آن روز روس

یکدیگــر داشــت. اگرچــه منشــویک ها و بلشــویک ها هــر دو جــزو حــزب سوســیال دموکــرات کارگــری 

ــد، ولــی هــر کــدام مراکــز و دفرهــای خــود و روزنامه هــای خــود را داشــتند و در عمــل  روســیه بودن

بــه صــورت دو حــزب جداگانــه عمــل می کردنــد. منشــویک ها روزنامــٔه »ایســکرا« را در دســت داشــتند 

و منتــر می کردنــد، و بلشــویک ها از ژانویــٔه ۱۹۰۵ روزنامــٔه »ِوپریــود« )بــه پیــش( را در ژنــو منتــر 



۷۹ دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقالب دموکراتیک

می کردنــد. )پــس از کنگــرٔه ســّوم حــزب سوســیال دموکــرات )بلشــویک(، روزنامــٔه »پرولتــاری« به جــای 

وپریــود ارگان مرکــزی حــزب شــد.( بــه علـّـت اختــاف در تاکتیک هــا، لــزوم برگــزاری کنگــرٔه ســّوم حــزب 

سوســیال دموکــرات کارگــری روســیه بیــش از پیــش احســاس می شــد. بلشــویک ها ابتــکار ســازمان دهی 

ــان  ــس کارکن ــد و »کنفران ــه کنگــره نرفتن ــی منشــویک ها ب ــد، ول ــده گرفتن ــه عه ــزاری کنگــره را ب و برگ

ــار  ــویک ها در به ــرٔه بلش ــد. کنگ ــی تشــکیل دادن ــٔه حزب ــدگان ۸ کمیت ــا مناین ــان را ب ــی« خودش حزب

)آوریــل( ســال ۱۹۰۵بــا حضــور ۲۴ مناینــده از ۲۱ ســازمان حزبــی )و ۱۴ مناینــده بــا حــق رأی مشــورتی( 

ــزار شــد.  ــو برگ ــان در ژن ــز هم زم ــس منشــویک ها نی ــدن، و کنفران در لن

بــه همیــن دلیــل بــود کــه لنیــن اوضــاع را چنیــن توصیــف کــرد: »دو کنگــره، دو حــزب«.  قطعنامه ها 

ــی  ــیال دموکراس ــاح سوس ــن دو جن ــاوِت ای ــک متف ــانگر دو تاکتی ــش نش ــن دو هامی ــای ای و مصّوبه ه

روســیه در جریــان تحــّوالت پیــش رو بــود. بلشــویک ها معتقــد بودنــد کــه انقــاب بورژوا-دموکراتیــک 

کــه در روســیه در حــال شــکل گیری بــود بــه پرولتاریــا فضــا و فرصــت تشــکل و رشــد سیاســی می دهــد. 

بــه همیــن علـّـت، پرولتاریــا خواســتار پیــروزی قطعــی ایــن انقــاب اســت و در ایــن راه، دهقانــان متحــد 

طبیعــی کارگران انــد. البتــه بــورژوازی لیــرال تــا آنجــا بــا انقــاب پیــش خواهــد آمــد کــه رژیــم تــزاری 

رسنگــون نشــود، بلکــه فقــط اندکــی اصــاح و کمــی محــدود شــود، و رژیــم ســلطنتی تــزاری بــر اســاس 

قانــون اساســی )مروطــه( ادامــه یابــد. پیــروزی کامــل انقــاب فقــط بــه رهــری پرولتاریــا و ســازمان 

سیاســی آن، در اتحــاد بــا دهقانــان، قابــل تأمیــن اســت. سوســیال دموکراســی بــرای پیــروزی همه جانبــٔه 

انقــاب در دولــت موقــت رشکــت خواهــد کــرد و تــاش خواهــد کــرد کــه رهــری آن را بــه دســت گیــرد.

منشــویک ها معتقــد بودنــد کــه پیشــوای انقــاب بورژوایــی، بــورژازی لیــرال اســت کــه پرولتاریــا 

بایــد بــه آن- و نــه دهقانــان- نزدیــک گــردد. پرولتاریــا نبایــد بــا مطرح کــردن قیام )مســلّحانه( بــورژوازی 

لیــرال را برســاند و از انقــاب روگــردان کنــد و موجــب تضعیــف انقــاب شــود. سوســیال دموکرات هــا 

ــن رشکــت ممکــن  ــد چــون سوسیالیســتی نیســت، و در ضمــن ای ــت موقــت رشکــت کنن ــد در دول نبای

ــت و  ــه دول ــرون ب ــرد و از بی ــش ب ــه پی ــودش را ب ــد کار خ ــا بای ــاند. پرولتاری ــورژوازی را برس ــت ب اس

مجلــس )اگــر تشــکیل شــد( فشــار آورد.

لنیــن بــه ارزیابــی منشــویک ها از ماهیــت و نیــروی محــّرک انقــاب روســیه انتقــاد داشــت، چــون 

آنهــا رصفــاً بــا توجــه بــه تجربــٔه انقاب هــای بورژوایــی گذشــته در اروپــای غربــی، و عــدم توجــه بــه 

منحربه فــرد بــودن رشایــط تاریخــی تــازه ای کــه در روســیه در حــال شــکل گیری بــود، تأکیــد و ارصار 

داشــتند کــه در انقــاب روســیه نیــز بــورژوازی بایــد رسکردگــی را بــه عهــده داشــته باشــد، و بــه عبــارت 

دیگــر، نیــروی محــّرک انقــاب باشــد. در حالــی کــه لنیــن بــا ارائــٔه تحلیــل مارکسیســتی از وضعیــت و 

آرایــش نیروهــای طبقاتــی در روســیٔه آن زمــان، تریــح داشــت کــه رسکردگــی انقــاب بایــد و می توانــد 

در دســت طبقــٔه کارگــر )در اتحــاد بــا دهقانــان( باشــد؛ بــورژوازی از انقــاب می ترســد و تــاش دارد کــه 

بــا تزاریســم معاملــه کنــد. به عــاوه، در حالــی کــه منشــویک ها بــه تــوان )پتانســیل( انقابــی دهقانــان 
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روســیه اعتقــادی نداشــتند، لنیــن نشــان داد کــه دهقانــان متحــدان طبیعــی پرولتاریــا در مبــارزه بــرای 

پیــروزِی انقــاب دموکراتیــک هســتند.

در چنیــن زمینــٔه تاریخــی بــود کــه اندکــی پــس از برگــزاری کنگــرٔه ســّوم حــزب سوســیال دموکــرات 

کارگــری )بلشــویک( در بهــار )آوریــل( ســال ۱۹۰۵، لنیــن کتــاب دو تاکتیــک سوســیال دموکراســی در 

انقــاب دموکراتیــک را نوشــت )هامن طــور کــه »یــک گام بــه پیــش، دو گام بــه پــس« را چنــد مــاه بعــد 

از کنگــرٔه دّوم حــزب نوشــته بــود(. 

ــٔه مرکــزی حــزب سوســیال دموکــرات  ــٔه ۱۹۰۵ توســط کمیت ــار در مــاه ژویی ــاب نخســتین ب ایــن کت

ــار در تاریــخ مارکسیســم  کارگــری روســیه در ژنــو منتــر شــد. لنیــن در ایــن کتــاب بــرای نخســتین ب

ــای  ــّرک و دورمن ــای مح ــم، و نیروه ــک در دوران امپریالیس ــاب بورژوا-دموکراتی ــی انق ــوع ویژگ موض

ــی  ــای تاکتیک ــه اختاف ه ــی ب ــور مفّصل ــه ط ــش ب ــن کتاب ــن در ای ــرد. لنی ــل ک ــی و تحلی آن را بررس

میــان سوســیال دموکرات هــا در رونــد انقــاب دموکراتیــک در حکومــت ســلطنت مطلــق تــزاری روســیه 

می پــردازد.

دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقالب دموکراتیک
ــری پُرشــتاب انقــاب در روســیه می نویســد:  ــه اوج گی ــار کتابــش ضمــن اشــاره ب ــن در پیش گفت لنی

ــا چنــان رسعــت و عمقــی تعلیــم می دهــد کــه در دوره هــای مســاملت آمیز تحــّول سیاســی  »انقــاب ب

غیرقابــل تصــّور اســت... آنچــه اهمیــت دارد ایــن اســت کــه انقــاب نــه فقــط بــه رهــران، بلکــه بــه 

توده هــا نیــز می آمــوزد.« او ســپس بــه نقــش سوســیال دموکرات هــا در زدن »ُمهــر و نشــان پرولتــاری 

بــه انقــاب« اشــاره می کنــد و آن را »منــوط بــه صّحــت ارزیابــی مــا ]سوســیال دموکرات هــا[ از 

موقیعــت سیاســی و درســتی شــعارهای تاکتیکــی، و از طــرف دیگــر، بــه پشــتیبانی نیــروی مبــارز عمــاً 

ــار، لنیــن در مــورد تشــکل و  موجــود توده هــای کارگــر از ایــن شــعارها« می دانــد. در همیــن پیش گفت

آمــوزش طبقــٔه کارگــر در رشایــط آن روزی روســیه و در زمینــهٔ  تحّول هــای جامعــٔه روســیه می نویســد: 

»اکنــون متــام مطلــب بــر رس ایــن اســت کــه مرکــز ثقــل عمــدٔه سیاســی ایــن تربیــت و تشــکل در کجــا 

بایــد باشــد؟ در اتحادیه هــا و جمعیت هــای علنــی یــا در قیــام مســلّحانه و در کار ایجــاد ارتــش انقابــی 

ــد و  ــد می کن ــح تأکی ــی صحی ــعارهای تاکتیک ــت ش ــر اهمی ــاره ب ــپس دوب ــی؟« او س ــت انقاب و حکوم

ــا را رهــری  ــی کــه می خواهــد پرولتاری ــرای حزب ــح ب ــن تصمیم هــای تاکتیکــی صحی می نویســد: »تدوی

کنــد، نــه اینکــه فقــط بــه دنبــال حــوادث گام بــردارد، حائــز اهمیــت اســت... حــزب مــا بایــد در امــر 

مراعــات شــدید قطعنامه هــای تاکتیکــی خــود بــرای احــزاب دیگــر منونــه باشــد.« او ســپس هدفــش از 

نــگارش ایــن کتــاب پــس از برگــزاری کنگــرٔه ســّوم حــزب سوســیال دموکــرات کارگــری روســیه را این گونــه 

بیــان می کنــد: »مطالعــٔه دقیــق قطعنامه هــای تاکتیکــی... و درک وظایــف مشــخص پرولتاریــای 

سوســیال دموکــرات در انقــاب دموکراتیــک.«
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لنیــن مــن اصلــی کتــاب را بــا طــرح کــردن »یــک مســئلٔه سیاســی مــرم« در اوضــاع آن روز روســیه 

آغــاز می کنــد کــه مربــوط بــه دعــوت از مجلــس مؤسســان اســت. یــادآوری می شــود کــه در آن زمــان در 

روســیه هنــوز ســلطنت مطلــق تــزار نیــکای دّوم حکومــت می کــرد و هنــوز هیــچ نهــاد قانون گــذاری 

در کشــور وجــود نداشــت )مثــل ایــران آن زمــان کــه زیــر ســلطنت مطلــق قاجاریــه و در آســتانٔه انقــاب 

ــس  ــتین مجل ــیس نخس ــه تأس ــر ب ــد رخ داد و منج ــم بع ــال و نی ــک س ــدود ی ــه ح ــود ک ــت ب مروطی

ــا یــک مجلــس مشــورتی... موافقــت  ــزاری ب ــت ت ــن، »دول ــه نوشــتٔه لنی قانون گــذاری »شــورا« شــد(. ب

ــاً در  ــه قب ــس مؤسســان اســت ]ک ــه مجل ــدرت ب ــل ق ــال کام ــتار انتق ــی خواس ــای انقاب دارد؛ پرولتاری

برنامــٔه حزبــی بیــان شــده بــود[، و عــاوه بــر آن، در راه رسنگــون کــردن رژیــم تــزاری و جایگزینــی آن 

ــورژوزای لیــرال )حــزب دموکــرات مروطه خــواه »کاِدت»(  ــا دولــت انقابــی موقــت می کوشــد؛ و ب ب

ــا  ــود آورد ت ــه وج ــی ب ــودٔه انقاب ــزار و ت ــان ت ــاملت آمیز می ــدور مس ــد حتّی املق ــک زدوبن ــد ی می کوش

ــت.« از  ــزاری نیس ــم ت ــی رژی ــتار رسنگون ــد... و خواس ــورژوازی، بیفت ــی ب ــت وی، یعن ــه دس ــدرت ب ق

ــردازد کــه در قطعنامه هــای  ــه ارزیابــی برخــورد سوســیال دموکرات هــا می پ ــن ب همین جاســت کــه لنی

ــه  ــک را این گون ــن تاکتی ــود. لنی ــده ب ــس ش ــویک ها منعک ــس منش ــویک ها و کنفران ــّوم بلش ــرٔه س کنگ

ــت و  ــر، خصل ــارت دیگ ــه عب ــا ب ــی آن، ی ــزب، روش سیاس ــِک ح ــور از تاکتی ــد: »منظ ــف می کن تعری

خط مشــی و شــیوه های فعالیــت سیاســی آن اســت.« بــه نوشــتهٔ  لنیــن، محــور قطعنامه هــای تاکتیکــی 

کنگــرٔه ســّوم، تعییــن دقیــق »روش سیاســی حــزب بــه مثابــه یــک واحــد کل نســبت بــه وظایــف جدیــد 

و وضعیــت سیاســی جدیــد« اســت کــه عنــر شــاخص آن »جدایــی کامــل و قطعــی و آشــکار اکرثیــت 

ــس از   ــی« پ ــت انقاب ــت موق ــه موضــوع »دول ــن ســپس ب ــزاری« اســت. لنی ــت ت ــردم از دول ــم م عظی

ــد اهمیــت ایــن دولــت، شــیؤه برخــورد  ــزاری می پــردازد کــه حــزب پرولتاریایــی بای رسنگونــی رژیــم ت

حــزب بــا ایــن دولــت، رشایــط رشکــت حــزب در ایــن دولــت، و رشایــط فشــار از پاییــن بــه ایــن دولــت 

را )در صورتــی کــه حــزب در آن رشکــت نداشــته باشــد( روشــن کنــد. لنیــن ســپس مــن کامــل قطعنامــٔه 

ــه  ــی )و ن ــت انقاب ــت موق ــه مســئلٔه دول ــه طــور مشــخص ب ــه ب ــد ک ــرٔه ســّوم را منعکــس می کن کنگ

بــه دســت گرفــن قــدرت بــه طــور کلــی( اختصــاص داده شــده و در آن بــه لــزوم »تعویــض حکومــت 

ــا جمهــوری دموکراتیــک« و نقــش بازدارنــدٔه بــورژوازی اشــاره شــده اســت. ایــن  ]ســلطنتی[ مطلــق ب

قطعنامــه مقــرر کــرده بــود کــه »محتمل تریــن ســیر انقــاب... ]بایــد[ در بیــن طبقــٔه کارگــر اشــاعه داده 

شــود؛ بــا توجــه بــه تناســب قــوا و عوامــل دیگــری کــه تعییــن دقیــق آنهــا از پیــش غیرممکــن اســت، 

ــداوم  ــظ م ــی، حف ــن رشکت ــت؛ رشط الزم چنی ــاز اس ــی ُمج ــت انقاب ــت موق ــا در دول ــزب م ــت ح رشک

ــت موقــت... را در  ــر دول ــزوم فشــار دامئــی ب ــد اندیشــٔه ل اســتقال سوســیال دموکراســی اســت؛ و بای

میــان پرولتاریــا ترویــج کــرد.« او بــا ایــن توضیح هــا، زمینــٔه بحــث خــود در کتــاب »دو تاکتیــک...« را 

ــد. ــم می کن فراه

لنیــن در تأکیــد بــر اهمیــت دولــت موقــت انقابــی کــه »قــادر اســت آزادی کامــل تبلیغــات پیــش 
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ــد  ــاً بای ــد، قطع ــی کن ــر را نف ــن ام ــد ای ــه بخواه ــی ک ــد: »کس ــد« می نویس ــن کن ــات را تأمی از انتخاب

ادعــا داشــته باشــد کــه دولــت تــرازی ممکــن اســت جانــب ارتجــاع را نگیــرد، می توانــد در انتخابــات 

ــه  ــد.« ب ــته باش ــدردی داش ــردم هم ــی ارادٔه م ــر واقع ــه مظه ــبت ب ــد نس ــد، و می توان ــرف مبان بی ط

نوشــتٔه لنیــن، »فقــط دولــت انقابــی کــه اُرگان قیــام اســت« می توانــد چنیــن کنــد، و »دولــت لیــرال 

کــه بــا تــزار زدوبنــد کــرده باشــد« نــه خواســتار مجلــس مؤسســان انتخابــی واقعــی اســت و نــه قــادر بــه 

تأمیــن آزادی انتخابــات. لنیــن ســپس هشــدار می دهــد کــه »جنبــٔه طبقاتــی تحــّول دموکراتیــک نبایــد 

از نظــر دور گــردد« و ادامــه می دهــد کــه »در هــامن حــال کــه بــورژوازی دربــارٔه رسنگونــی حکومــت 

تــزاری ســکوت می کنــد، مــا بایــد آن را در درجــٔه اّول اهمیــت قــرار دهیــم و در مــورد لــزوم تشــکیل 

دولــت موقــت انقابــی ارصار کنیــم.« او ســپس بــر تعییــن برنامــٔه عمــل ایــن دولــت »بــر طبــق رشایــط 

عینــی لحظــٔه تاریخــی موجــود و طبــق وظایــف دموکراســی پرولتاریــا« تأکیــد می کنــد کــه »شــامل متــام 

ــرای برداشــن گام  ــز ب ــل اجراســت، و نی ــی کامــاً قاب ــط فعل برنامــٔه حداقــل حــزب اســت کــه در رشای

بعــدی بــه جلــو و عملــی کــردن سوسیالیســم رضوری اســت.« در همین جــا لنیــن از نیمه آنارشیســت ها 

انتقــاد می کنــد کــه رشایــط عینــی و ذهنــی موجــود را در نظــر منی گیرنــد و بی درنــگ خواهــان انقــاب 

سوسیالیســتی در آن مرحله انــد. او می نویســد: »ســطح فعلــی تکامــل روســیه و ســطح فعلــی آگاهــی 

و تشــکل توده هــای وســیع پرولتاریــا آزادی تــاّم و فــوری طبقــٔه کارگــر را غیرممکــن می ســازد.... بــدون 

ــخنی  ــن س ــورژوازی، کوچک تری ــام ب ــد مت ــکار برض ــی آش ــارزٔه طبقات ــا و مب ــکل توده ه ــی و تش آگاه

ــق  ــه تعوی ــتی[ را ب ــاب سوسیالیس ــد...ما ]انق ــان باش ــد در می ــتی منی توان ــاب سوسیالیس ــارٔه انق درب

ــم...  ــوی آن برمی داری ــه س ــتین گام را ب ــک، نخس ــوری دموکراتی ــامن راه جمه ــه از ه ــم، بلک منی اندازی

ــر  ــن ب ــال، لنی ــن ح ــد.« در عی ــا نکنی ــتی اکتف ــی آنارشیس ــی توخال ــدا ول ــای پُررسوص ــه جمله ه ــا ب تنه

ــوا امکانــش را  ــت موقــت )اگــر تناســب ق ــه دو رشط رشکــت در دول ــٔه کنگــرٔه ســّوم، ب اســاس قطعنام

بــه وجــود آورد( نیــز اشــاره می کنــد، یکــی دفــاع از منافــع مســتقل طبقــٔه کارگــر، و دیگــری مبــارزه بــا 

تاش هــای ضدانقابــی. او در پاســخ بــه آنارشیســت ها و منشــویک ها کــه رشکــت در دولــت بــورژازی 

را »در حکــم تجلیــل و تقدیــس رژیــم بورژوایــی« می دانســتند نوشــت: »دوران طوالنــی ارتجــاع سیاســی 

کــه از زمــان کمــون پاریــس در اروپــا حکم فرمــا اســت بیــش از حــد مــا را بــا اندیشــٔه اعــامل نفــوذ فقــط 

از پاییــن مأنــوس کــرده اســت... در ایــن دورانــی کــه روســیه می گذرانــد، اکتفــا کــردن بــه منونه هــای 

ــامل  ــه اع ــی ک ــه در صورت ــد ک ــد می کن ــدداً تأکی ــپس مج ــن س ــت.« لنی ــز نیس ــته جای ــی کار گذش قالب

نفــوذ از بــاال میــّر نباشــد، »اعــامل نفــوذ بــر دولــت موقــت انقابــی از پاییــن در هــر صــورت وظیفــٔه 

ــا، حفــظ و تحکیــم و بســط و توســعٔه پیروزی هــای  ماســت... هــدِف اعــامل فشــار مســلّحانٔه پرولتاری

انقــاب« اســت.

در ادامــه، لنیــن پــس از روشــن کــردن موضــع بلشــویک ها و کنگــرٔه ســّوم دربــارٔه مرحلــٔه انقــاب و 

دولــت موقــت و وظایــف سوســیال دموکرات هــا، بــه بازگویــی موضــع منشــویک ها بــر اســاس قطعنامــٔه 
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»کنفرانــس« آنهــا و انتقــاد از ایــن قطعنامــه می پــردازد کــه موضــوع اصلــی آن نیــز »بــه دســت آوردن 

قــدرت و رشکــت در دولــت موقــت« بــود. نخســتین انتقــاد لنیــن بــه خــوِد عنــواِن قطعنامــه اســت که در 

آن آشــفته فکری وجــود دارد،  چــون »دو مســئلٔه کامــاً ناهمگــون بــا یکدیگــر مخلــوط می شــود: رشکــت 

مــا در یکــی از مراحــل انقــاب دموکراتیــک ]دولــت موقــت[ از یــک طــرف، و در انقــاب سوسیالیســتی 

]بــه دســت گرفــن قــدرت[ از طــرف دیگــر.« ایــراد بعــدی لنیــن بــه قطعنامــٔه منشــویک ها ایــن اســت 

کــه می گوینــد »پیــروزی قطعــی انقــاب بــر تزاریســم ممکــن اســت یــا بــا قیــام پیروزمندانــٔه مــردم و 

ــا تصمیــم بــه تشــکیل مجلــس مؤسســان« مســّجل گــردد، در حالــی کــه  ــا ب تشــکیل دولــت موقــت، ی

ایــن دو در »پیــروزی قطعــی انقــاب بــر تزاریســم« هم ردیــف نیســتند. »تصمیــم« بــه تشــکیل مجلــس 

مؤسســان فقــط پیــروزی در حــرف اســت، و قیــام پیروزمندانــٔه مــردم و اســتقرار دولــت موقــت معنایــش 

پیــروزی انقــاب در عمــل اســت. ایــراِد لنیــن ایــن اســت کــه منشــویک ها »در مقابــل ایــن حقیقــت کــه 

ــه  ــد ک ــوش می کنن ــد و فرام ــم فرومی بندن ــد چش ــی می مان ــزار باق ــت ت ــم در دس ــدرت حاک ــرو و ق نی

بــرای »اســتقرار« بایــد نیــروی مســتقر کــردن داشــت... مــادام کــه قــدرت در دســت تــزار اســت، هــر 

»تصمیمــی« کــه از طــرف هــر مناینــده ای گرفتــه شــود، هــامن یاوه رسایــی پــوچ و بی مقــداری خواهــد 

بــود کــه... مارکــس ]در انتقــاد از لیرال هــا در انقــاب ۱۸۴۸ آملــان[ آن را می کوبیــد کــه کلــامت 

ــن  ــتند.« لنی ــی می گذاش ــان[ باق ــاه ]آمل ــت ش ــدرت را در دس ــاً ق ــی عم ــد... ول ــه کار می بردن ــا ب زیب

می نویســد: »یــک سوســیال دموکــرات مجــاز نیســت ذهــن کارگــران را در خصــوص راه واقعــاً انقابــی 

مشــّوب ســازد و چیــزی را پیــروزی قطعــی انقــاب بنامــد کــه فاقــد رشط اساســی پیــروزی ]رسنگونــی 

ــه  ــه منشــویک ها ایــن اســت کــه در قطعنامــٔه خــود راجــع ب ــراد بعــدی لنیــن ب تزاریســم[ اســت.« ای

دولــت موقــت انقابــی »فرامــوش کرده انــد از جمهــوری ســخن بــه میــان آورنــد!« کــه بــه معنــای آن 

اســت کــه هــدف آنهــا »رهــری مبــارزٔه پرولتاریــا نبــوده، بلکــه لنگ لنــگان از دنبــال جنبــش پرولتاریــا 

روان شــدن اســت.«

لنیــن در اینجــا از »مبهــم و رسدرگــم« بــودن تحلیــل منشــویک ها از پایــٔه اجتامعی-اقتصــادی 

ــال« و  ــٔه متاشــاگری غیرفع ــا«، »روحی ــٔه پرولتاری ــف پیکارجویان ــارٔه وظای ــق درب انقــاب، »ســکوت مطل

»حاشــیه َروی و درازگویــی« بــدون اینکــه به روشــنی تاکتیک هــای سوســیال دموکرات هــا را معیّــن 

کنــد، انتقــاد می کنــد. او معتقــد اســت کــه »طبقــٔه پیــرو بایــد بــا تهــّور بیشــری وظایــف دموکراتیــک 

ــد  ــی می کن ــه کلی گوی ــویک ها ک ــٔه منش ــم قطعنام ــن مبه ــه م ــاره ب ــا اش ــد...« و ب ــرح کن ــود را مط خ

ــان  ــن زب ــد، می نویســد: »ای ــه طــور مشــخص از »اســتقرار جمهــوری دموکراتیــک« ســخنی منی گوی و ب

مــردان سیاســی نیســت؛ ایــن زبــان کارمنــدان بایگانــی اســت!« و اینکــه »مــا اکنــون بــرای مبــارزه در راه 

ــارزه، بایــد شــعارها و رهنمودهــای عملــی  ــا در ایــن مب ــرای جّدی تریــن رشکــت پرولتاری جمهــوری و ب

بدهیــم.« او در ادامــه، ضمــن نقــل قــول از نظــر مارکــس در تزهــای مشــهور او دربــارٔه فویربــاخ کــه 

می گفــت فیلســوف ها تــا کنــون فقــط دنیــا را بــه اشــکال گوناگــون تعبیــر و تفســیر می کردنــد، و حــال 
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ــد نســبتاً  ــه منشــویک ها هــم »می توانن ــان اســت، می نویســد ک ــر دادن جه ــر رس تغیی ــخن ب ــه س آنک

ــارزه یــک شــعار  خــوب توصیــف کننــد و توضیــح دهنــد، ولــی به هیچ وجــه قــادر نیســتند در ایــن مب

صحیــح بدهنــد.« انتقــاد لنیــن از منشــویک ها ایــن اســت کــه بــه علّــت رصاحــت نداشــن در تاکتیــک، 

ــود کــه  ــد. لنیــن معتقــد ب ــه عقــب می برن ــد و در حقیقــت آن را ب ــو برن ــه جل ــد انقــاب را ب منی توانن

بــرای پیشــُرد انقــاب روســیه در آن رشایــط، بایــد از آن حــّدی کــه بــورژوازی ســلطنت طلب می خواهــد، 

تجــاوز کــرد. او دو شــعار عمــدٔه سوســیال دموکراســی در آن لحظــٔه معیّــن را )۱(دولــت موقــت 

ــورژوازی  ــک ب ــعارهای دموکراتی ــویک ها از »ش ــه منش ــی ک ــد. در حال ــوری می دان ــی و )۲(جمه انقاب

ــا  ــا ب ــیال دموکرات ه ــکاری سوس ــه هم ــن ب ــا لنی ــد.« در همین ج ــر منی نهن ــی فرات ــلطنت طلب گام س

ــش  ــٔه عمل ــه زمین ــیال دموکراســی ک ــد و می نویســد: »سوس ــاره می کن ــط خــاص اش ــورژوازی در رشای ب

جامعــٔه بورژوایــی اســت، منی توانــد بــدون اینکــه در بعضــی مــوارد بــا دموکراســی بورژوایــی همــدوش 

گام بــردارد در سیاســت رشکــت کنــد... مــا همــدوش بــورژوازی انقابــی و جمهوری خــواه حرکــت 

می کنیــم بــدون اینکــه بــا آن درآمیزیــم، ولــی شــام ]منشــویک ها[ بــا بــورژوازی لیــرال و ســلطنت طلب 

همدوشــید.« اشــارٔه لنیــن در اینجــا بــه محــدود بــودن خواســت منشــویک ها بــه تصمیــم بــرای تشــکیل 

»مجلــس مؤسســان همگانــی« اســت کــه آن را هم ردیــف بــا »پیــروزی قطعــی انقــاب« دانســته بودنــد. 

ــا دهقانــان و خرده بــورژوازی در تــاش بــرای پیــروزی  ــا ب در ادامــه، لنیــن بــر اهمیــت اتحــاد پرولتاری

انقــاِب )از لحــاظ مضمــون اقتصادی-اجتامعــی( بورژوایــی روســیه و اســتقرار جمهــوری دموکراتیــک و 

ــد. ــد می کن ــی تأکی ــت موقــت انقاب مشــارکت در دول

پرولتاریا و انقالب بورژوایی
در فصــل ششــم کتــاب »دو تاکتیــک...« لنیــن بــه موضــوع انقــاب بورژوایــی و نقشــی کــه پرولتاریــا 

ــال  ــه در س ــی را ک ــن خیزش ــردازد. لنی ــرد می پ ــده بگی ــه عه ــد در آن ب ــی آن می توان ــازمان سیاس و س

ــه  ــی بســته ب ــد ول ــی می کن ــی ارزیاب ــاب بورژوای ــٔه انق ــود، در مرحل ــه ب ۱۹۰۵ در روســیه شــکل گرفت

اینکــه تــوازن نیروهــا در آن چگونــه باشــد و اینکــه آیــا سوســیال دموکراســی )مناینــدٔه سیاســی پرولتاریــا( 

بتوانــد ُمهــر و نشــان خــود را بــر آن بزنــد یــا نــه، ممکــن اســت رسانجــام متفاوتــی داشــته باشــد. لنیــن 

بــا توجــه بــه رشایــط تاریخــی اقتصادی-اجتامعــی آن زمــان روســیه، می نویســد: »در کشــورهایی مثــل 

روســیه، آن قــدر کــه بــه طبقــٔه کارگــر از کافــی نبــودن تکامــل رسمایــه داری آســیب می رســد، از خــوِد 

رسمایــه داری آســیب منی رســد... از بیــن بــردن کلیــٔه بقایــای کهــن ]فئودالــی و رسواژ[ مســلامً بــه حــال 

طبقــٔه کارگــر ســودمند اســت... بدیــن ســبب، انقــاب بورژوایــی بــه منتها درجــه بــرای پرولتاریا ســودمند 

اســت.« اســتدالل لنیــن ایــن اســت کــه هرچــه انقــاب بورژوایــی در روســیه کامل تــر و پیگیرتــر باشــد، 

ــه  ــا »ب ــا پرولتاری ــد ت ــر کن ــورژوازی هموارت ــا خــوِد ب ــارزه ب ــا در مب ــرای پرولتاری ــط را ب ــد رشای می توان

قــول فرانســوی ها، تفنــگ را از دوشــی بــه دوش دیگــر انــدازد«، یعنــی هــامن اســلحه ای را کــه انقــاب 

بورژوایــی در مقابــل نظــم کهــن فئودالــی و تزاریســم بــرای پرولتاریــا فراهــم کــرده بــود، هــامن آزادی 
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را کــه ایــن انقــاب بورژوایــی خواهــد داد، در مرحلــٔه بعــدی انقــاب بــر ضــد خــود بــورژوازی متوجــه 

کنــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه او می نویســد: »بــورژوازی از تــرس پیرفــت و ترقــی دموکراســی، کــه 

خطــر افزایــش قــدرت پرولتاریــا را در بــر دارد، همــواره بــه عقــب می نگــرد. پرولتاریــا جــز زنجیــر خــود 

چیــزی نــدارد از دســت بدهــد، ولــی بــه کمــک دموکراتیســم، متــام جهــان را بــه دســت خواهــد آورد.« 

البتــه لنیــن تذکــر می دهــد کــه »دموکراســی بورژوایــی داریــم تــا دموکراســی بورژوایــی... بایــد قــادر 

بــود فــرق میــان دموکراســی بورژوایــی جمهوری-انقابــی و دموکراســی بورژوایــی ســلطنتی-لیرال را متیز 

داد« و پرولتاریــا بایــد بــرای رســیدن بــه دموکراتیســم پرولــری پیگیــر و رســاندن انقــاب بورژوایــی بــه 

هــدف نهایــی آن قاطعانــه مبــارزه کنــد و »حــدود چهاردیــوار بورژوا-دموکراتیــک انقــاب روس را بــه 

مقیــاس عظیمــی وســعت« دهــد. لنیــن در همین جــا بــه خطــر »حــل شــدن« سوســیال دموکراســی در 

دموکراســی بورژوایــی بــا وجــود اســتقال ظاهــری اشــاره می کنــد و تریــح می کنــد کــه اگــر سوســیال 

ــان حــوادث بگــذارد»، در  دموکراســی »قــادر نباشــد ُمهــر و نشــان اســتقال پرولــری خــود را بــر جری

مبــارزه بــا ناپیگیــری بــورژوازی آزادی عمــل را از دســت خواهــد داد و در دموکراســی بورژوایــی »حــل 

ــد  ــی، سوســیال دموکراســی »بای ــکار در مســیر انقــاب بورژوای ــد در پی ــد می کن ــن تأکی می شــود«.  لنی

خواهــان پیــروزی« باشــد و بتوانــد »راه واقعــی وصــول بــه آن را« نشــان دهــد. در ایــن مبــارزه، لنیــن 

البتــه از تــوازن نیروهــای اجتامعــی و نیــز سازشــکاری و ناپیگیــری بــورژوازی غافــل نیســت و می دانــد 

کــه »اگــر ایــن نیروهــا ]دهقانــان و کارگــران[ کفایــت نکــرد، در ایــن صــورت تزاریســم موفــق بــه زدوبند 

ــز »انقــاب بورژوایــی«  ــن نی ــه مروطــٔه ناقــص و نیم بنــد ختــم خواهــد شــد. ای خواهــد شــد... کار ب

خواهــد بــود، منتهــا یــک انقــاب ســقط شــده و یــک مولــود نــارس و حــرام زاده.« )هــامن اتفاقــی کــه 

در انقــاب بورژوا-دموکراتیــک مروطیــت ایــران افتــاد و نامتــام مانــد.( و دســت آخــر، لنیــن بــاز هــم 

ــا  ــل برســد، پرولتاری ــروزی کام ــه پی ــک ب ــه انقــاب دموکراتی ــی ک ــط در صورت ــه »فق ــد ک ــد می کن تأکی

ــن صــورت در دموکراســی  ــر آزادی عمــل خواهــد داشــت، فقــط در ای ــورژوازی ناپیگی ــا ب ــارزه ب در مب

بورژوایــی حــل نخواهــد شــد، و ُمهــر و نشــان پرولــری و دهقانــی خــود را بــر متــام انقــاب خواهــد 

ــا را از راه منحــرف  ــه َروی در لحظــٔه انقــاب... پرولتاری ــر ایــن صــورت، »سیاســت دنبال گــذارد.« در غی

ــیال دموکراســی می کاهــد.« ــک سوس ــت تاکتی ــد... و از اهمی می کن

ــارٔه نقــش فعــال سوســیال دموکراســی در انقــاب بورژوایــی روســیه،  لنیــن در ادامــٔه گفتــارش درب

ــس  ــان پلی ــه زد و خوردهــای مســلّحانه می ــد ک ــام مســلّحانه در رشایطــی را مطــرح می کن موضــوع قی

تــزاری و معرضــان و اعتصاب کننــدگان در شــهرها و روســتاهای روســیه بــه راه افتــاده بــود. او ضمــن 

ــزوم«  ــارٔه »ل ــری درب ــرات کارگ ــٔه کنگــرٔه ســّوم حــزب سوســیال دموک ــح قطعنام ــان رصی ــه بی اســتناد ب

ــزل و ناروشــنی قطعنامــٔه منشــویک ها و عقــب  ــروزی قطعــی انقــاب، از تزل ــرای پی ــام مســلّحانه ب قی

افتــادن آنهــا از حــوادث، و موضــع آنهــا کــه هم ردیــف بــا موضــع ســلطنت طلبان مروطه خــواه شــده 

ــورژوازی  ــال ب ــه دنب ــه ب ــد ک ــا می فهمی ــای نوایســکرایی ، آی ــد و می نویســد: »رفق ــاد می کن اســت، انتق
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ســلطنت طلب افتاده ایــد؟ آیــا ایــن نکتــه را از نظــر دور داشــته اید کــه آشــکار بــودن عملیــات انقابــی 

ــن از  ــا لنی ــردم اســت؟« در همین ج ــی در توده هــای م ــوذ تربیت ــط نف ــن رشای ــی از مهم تری ــون یک اکن

ــی  ــیال دموکراس ــت: »سوس ــده اس ــه در آن آم ــد ک ــاد می کن ــویک ها انتق ــٔه منش ــری قطعنام نتیجه گی

نبایــد هــدف خــود را تــرف قــدرت یــا تقســیم آن در دولــت موقــت قــرار دهــد، بلکــه بایــد بــه صــورت 

حــزب اپوزیســیون افراطــی انقابــی باقــی مبانــد.« انتقــاد لنیــن ایــن اســت کــه منشــویک ها از شــعارها 

ــد،  و تاکتیک هایــی کــه در رشایطــی دیگــر )ســلطٔه دولــت بورژوایــی و رکــود جنبــش( درســت بوده ان

در رشایطــی متفــاوت )رشایــط اوج گیــری انقابــی و امــکان پیــروزی انقــاب و تشــکیل دولــت موقــت 

انقــاب( و نابجــا اســتفاده می کننــد. او می نویســد: »در لحظــه ای کــه توده هــا بــرای نیــل بــه پیــروزی، 

ــان کار از اســاس دگرگــون می گــردد.« هجــوم قطعــی خــود را از هــر ســو آغــاز می کننــد، جری

لنیــن در ادامــٔه ارزیابــی اش از قطعنامــه ٔ کنفرانــس منشــویک ها و تاکتیک هــای ارائــه شــده در آن، 

بــار دیگــر بــر رضورت جامــع و هامهنــگ بــودن شــعارها و تاکتیک هــا و هــدف مبــارزه تأکیــد می کنــد 

و بــا اشــاره بــه »تاکتیــک تشــکیل گاه گاهــی کمون هــای انقابــی در ایــن و آن شــهر و اســتان« کــه در 

قطعنامــٔه کنفرانــس منشــویک ها مطــرح شــده بــود )در حالــی کــه قبــاً بــه طــور کلــی عــدم رشکــت 

در دولــت انقابــی را مطــرح کــرده بودنــد(، نتیجه گیری هــای منشــویک ها را ضــد و نقیــض و درهــم و 

ــد.  ــاد می کن ــی« انتق ــی انقاب ــفته فکری و جمله باف ــر »آش ــه خاط ــویک ها ب ــد، و از منش ــم می دان بره

لنیــن حتّــی بــه کاربــرد واژٔه کمــون ایــراد می گیــرد و آن را در رشایــط خــاص توســعه و رشــد صنعتــی-

ــون  ــتباه های کم ــمردن اش ــا برش ــد. او ب ــل« می خوان ــیه، »آواز ده ــٔه روس ــه داری آن روز جامع رسمای

پاریــس، از جملــه مخلــوط کــردن مبــارزه در راه جمهــوری بــا مبــارزه در راه سوسیالیســم، می نویســد: 

»بــه هــامن نســبتی کــه کمــون ســال ۱۸۷۱ پاریــس در نظــر مــا گرامــی اســت، بــه هــامن انــدازه هــم 

مــا کمــر ُمجازیــم بــدون تجزیــه و تحلیــل اشــتباه ها و رشایــط مخصــوص آن، بــه آن اســتناد کنیــم.« او 

ســپس بــه منشــویک ها می گویــد کــه اگــر کارگــری از شــام پرســید کــه ایــن »کمــون انقابــی« چیســت، 

»ناچــار بایــد بگوییــد: ایــن دولتــی بــود کــه دولــت مــا نبایــد مثــل آن باشــد.« اشــارٔه لنیــن در اینجــا 

توجــه اکیــد بــه رشایــط ویــژٔه هــر موقعیــت تاریخــی، پرهیــز از جمله بافــی انقابــی، روشــنی بیــان، و 

باالخــره درس گیــری از اشــتباه های مرتکــب شــده در تجربه هــای گذشــته اســت. لنیــن در ادامــٔه همیــن 

بحــث، بــه ایــن نکتــٔه مهــم اشــاره می کنــد کــه »وظایــف سیاســی مشــخص را بایــد در رشایــط مشــخص 

ــت  ــر اســت... حقیق ــز متغیّ ــده اســت، همه چی ــز گذرن ــبی اســت، همه چی ــز نس ــرد. همه چی مطــرح ک

ــه نســخه برداری از  ــن در اینجــا ب ــدارد. حقیقــت همیشــه مشــخص اســت.« اشــارٔه لنی مجــرّد وجــود ن

تاش هایــی اســت کــه در رشایــط متفاوتــی تجربــه شــده اســت. او در همین جــا بــه مرحلــٔه مشــخص 

مبــارزٔه سوســیال دموکراســی روســیه اشــاره می کنــد و می نویســد: »مبــارزه بــا حکومــت مطلقــه وظیفــٔه 

گذرنــده و موقتــی سوسیالیست هاســت، و هرگونــه بی اعتنایــی بــه ایــن وظیفــه یــا حقیــر شــمردن آن، 

خیانــت بــه سوسیالیســم و خدمــت بــه ارتجــاع اســت.« ولــی او بــاز هــم تأکیــد می کنــد کــه »سوســیال 
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دموکراســی بایــد حزبــی جداگانــه و مســتقل و دارای جنبــٔه شــدید طبقاتــی باشــد«، و »تــز مــا حاکــی 

از اینکــه بــه اتفــاق بــورژوازی بایــد بــا هــم کوبیــد، جنبــهٔ  موقتــی دارد و مــا موظفیــم متفــق را ماننــد 

دشــمن به شــّدت زیــر مراقبــت داشــته باشــیم.«

لنیــن در بخــش دیگــری از دو تاکتیــک سوســیال دموکراســی در انقــاب دموکراتیــک بــه موضــوع 

ــر ناپیگیــری بــورژوازی  ــٔه سوســیال دموکراســی بــرای رشکــت در دولــت موقــت و غلبــه ب تــاش فعاالن

ــط  ــت توس ــت موق ــکیل دول ــه تش ــد ک ــد بودن ــویک ها معتق ــردازد. منش ــاب می پ ــردن انق ــش ب و پی

ــا  ــأس پرولتاری ــب ی ــت در آن موج ــا رشک ــی( ی ــروی کاف ــن نی ــورت داش ــی )در ص ــیال دموکراس سوس

ــٔه  ــی طبق ــای حیات ــد و نیازمندی ه ــی کن ــم را عمل ــد سوسیالیس ــی منی توان ــان دولت ــون چن ــود چ می ش

کارگــر را بــرآورده کنــد، و در ضمــن، هامن طــور کــه در قطعنامــٔه کنفرانــس تصویــب کرده انــد، »طبقــات 

ــا لنیــن و  بورژوایــی را از انقــاب رم می دهــد و در نتیجــه، دامنــٔه عمــل انقــاب کاهــش می یابــد.« اّم

بلشــویک ها مخالــف ایــن نظــر بودنــد و معتقــد بودنــد کــه »در ایــن صــورت رسکردگــی انقــاب را متامــاً 

ــم.  ــورژوازی درمی آوری ــت ب ــت قیمومی ــاً تح ــا را کام ــرد و پرولتاری ــم ک ــذار خواهی ــورژوازی واگ ــه ب ب

ــد.« بلشــویک ها  ــورژوازی رم کن ــادا ب ــا مب ــه رو و حرف شــنو باشــد ت ــم میان ــور می کنی ــا را مجب پرولتاری

در مقابــل بــورژوازی، بــه نیــروی دهقانــان بــه مثابــه متحــد طبقــٔه کارگــر توجــه داشــتند کــه می توانــد 

تــوازن نیــروی انقــاب را بــه ســود زحمتکشــان تغییــر دهــد. لنیــن می پرســد: »آیــا شــام آقایــان هیــچ 

فکــر کرده ایــد کــه دامنــٔه انقــاب بــه کدام یــک از نیروهــای واقعــاً موجــود اجتامعــی وابســته اســت؟« 

ــر و مغــرض و  ــدار ناپیگی ــورژوازی طرف ــم کــه ب و ســپس ادامــه می دهــد: »مــا مارکسیســت ها می دانی

جبــون انقــاب اســت و همین کــه خواســت های مغرضانــه و محــدودش بــرآورده شــد، علیــه انقــاب و 

مــردم دســت بــه عمــل خواهــد زد... باقــی می مانــد مــردم، یعنــی پرولتاریــا و دهقانــان. پرولتاریــا تنهــا 

طبقــه ای اســت کــه قــادر اســت تــا هــدف نهایــی پیــش رود... دهقانــان بــه رشط اینکــه ســیر حــوادث 

انقابــی موجــب روشــن شــدن افــکار آنهــا باشــد، مســلامً تکیــه گاه انقــاب و جمهــوری خواهنــد بــود... 

زیــرا برخــاف بــورژوازی، بــرای آنهــا حاکمیــت مــردم وحشــت آور نیســت، بلکــه ســودمند اســت... کســی 

کــه واقعــاً بــه نقــش دهقانــان در انقــاب پیروزمندانــٔه روس پــی بــرد، ممکــن نیســت بتوانــد بگویــد در 

صورتــی کــه بــورژوازی از انقــاب برََمــد دامنــٔه انقــاب کاهــش پیــدا می کنــد.« در انتهــای ایــن بحــث، 

ــک  ــاب بورژوا-دموکراتی ــا انق ــورد ب ــویک ها در برخ ــویک ها و منش ــک بلش ــر دو تاکتی ــار دیگ ــن ب لنی

ــت و  ــر اس ــورژوازی ناپیگی ــد ب ــویک ها[ می گوی ــره ]بلش ــٔه کنگ ــد: »قطعنام ــه می کن ــیه را مقایس روس

حتــامً ســعی خواهــد کــرد پیروزی هــای انقــاب را از چنــگ مــا درآورد. پــس رفقــا، کارگــران، بــا انــرژی 

بیشــری خــود را بــرای مبــارزه آمــاده کنیــد. مســلّح شــوید، دهقانــان را بــه ســوی خــود جلــب کنیــد.« 

در حالــی کــه قطعنامــٔه منشــویک ها می گویــد: »بــورژوازی ناپیگیــر اســت و ممکــن اســت از انقــاب 

برََمــد. پــس رفقــا، کارگــران، مبــادا فکــر رشکــت در دولــت موقــت را کنیــد چــون بــورژوازی خواهــد رمیــد 

و دامنــٔه انقــاب کاهــش خواهــد یافــت.« 
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لنیــن در خامتــهٔ  ایــن بحــث و پیــش از »پس گفتــار« کتــاب، بــه موضــوع آمادگــی و »کــردار 

ــر از علّت هــای  ــردازد و آن را یکــی دیگ ــروز شــدن« می پ ــت پی ــارزهٔ  قطعــی و »جرئ ــرای مب ــی« ب عمل

ــیال  ــه سوس ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــد. او ب ــویک ها می دان ــویک ها و بلش ــان منش ــی می ــای تاکتیک اختاف ه

دموکرات هــا وظایــف پیشــین خــود در دوره هــای پیشــین مبــارزه را فرامــوش منی کننــد بــه ایــن نکتــه 

ــعارهای  ــف و ش ــیه»، وظای ــی در روس ــر انقاب ــدن »ع ــش آم ــه پی ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــاره می کن اش

ــلّحانه  ــام مس ــوند. قی ــه کار می ش ــت ب ــا دس ــق آنه ــرای تحق ــگ ب ــد و بی درن ــن می کنن ــدی تعیی جدی

ــتیابی  ــرای دس ــا ب ــیال دموکرات ه ــازٔه سوس ــک ت ــیه تاکتی ــک روس ــاب بورژوا-دموکراتی ــتانٔه انق در آس

ــروزی  ــد، »از پی ــورژوازی برم ــیدند ب ــه می ترس ــویک ها ک ــاف منش ــت، و برخ ــی اس ــروزی قطع ــه پی ب

می ترســیدند، و پرولتاریــا را از آن می ترســاندند»، بلشــویک ها به روشــنی از هــدف نهایــی خــود و 

ــد. ــخن می گفتن ــی س ــف انقاب وظای

ــد و  ــاره می کن ــت اش ــان اس ــیه در جری ــه در روس ــی ک ــت تحّول ــه ماهی ــن ب ــش، لنی ــن بخ در ای

می نویســد: »تحــّول دموکراتیــک در روســیه، انقابــی کــه از لحــاظ ماهیــت اجتامعی-اقتصــادی خــود 

بورژوایــی اســت« و ادامــه می دهــد: »بــه طــور کلــی، آزادی سیاســی در زمینــٔه مناســبات تولیــد معــارص، 

یعنــی رسمایــه داری، متامــاً آزادی بورژوایــی اســت... پرولتاریــا دریافتــه اســت کــه ]ایــن[ آزادی سیاســی 

بــرای او الزم اســت و بیــش از همــه هــم الزم اســت. پرولتاریــا راه نجــات خــود را نــه در رسپیچــی از 

مبــارزٔه طبقاتــی، بلکــه در تکامــل ایــن مبــارزه، بســط دامنــٔه آن، بــاال بــردن ســطح آگاهــی و تشــکل و 

قاطعیــت آن می دانــد.« در همیــن بحــث اســت کــه او بــه مراحــل گــذار انقابــی در دوران امپریالیســم 

ــود  ــتی وج ــا اردوگاه سوسیالیس ــتی ی ــب سوسیالیس ــوان قط ــه عن ــزی ب ــوز چی ــه هن ــی ک و در رشایط

ــا  ــی م ــی اســت... ول ــک تحــّول بورژوای ــک ی ــد و می نویســد: »انقــاب دموکراتی نداشــت اشــاره می کن

مارکسیســت ها بایــد بدانیــم کــه بــرای نیــل بــه آزادی واقعــی پرولتاریــا و دهقانــان هیــچ راهــی به جــز 

آزادی بــه شــیؤه بورژوایــی و ترقــی بــه شــیؤه بورژوایــی نبــوده و منی توانــد باشــد. فرامــوش نکنیــم کــه 

در حــال حــارض، بــرای نزدیــک کــردن سوسیالیســم... ســوای جمهــوری دموکراتیــک و دیکتاتــوری انقابــی 

دموکراتیــک پرولتاریــا و دهقانــان وســیلٔه دیگــری موجــود نیســت و منی توانــد باشــد.« بــه عبــارت دیگــر، 

در دورٔه امپریالیســم منی تــوان مرحلــٔه انقــاب بورژوا-دموکراتیــک را دور زد و مســتقیم بــه ســوی 

سوسیالیســم رفــت.

لنیــن از مارکــس )در »مبــارزٔه طبقاتــی در فرانســه« ( نقــل قــول می کنــد کــه »انقــاب لوکوموتیــو 

ــا  ــف خــود را ب ــد وظای ــی بای ــن مواقع ــی در چنی ــزاب انقاب ــران اح ــد: »ره ــخ اســت« و می افزای تاری

ــو  ــه جل ــد، بلکــه انقــاب را ب ــی عقــب نیفتن ــش انقاب ــا نه فقــط از جنب ــد« ت ــّور بیشــر مطــرح کنن ته

ســوق دهنــد و نگذارنــد کــه در چارچــوب تنــگ آزادی هــای بورژوایــی محــدود مبانــد. در آســتانٔه انقــاب 

ــه  ــه ب ــش را این گون ــش از کتاب ــن بخ ــن ای ــزاری، لنی ــق ت ــلطنتی مطل ــم س ــد رژی ــر ض ــک ب دموکراتی

ــر  ــاب پیگی ــل، در راه انق ــان، در راه آزادی کام ــژه دهقان ــردم و به وی ــام م ــرد: »در رأس مت ــان می ب پای
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ــه پیــش!« دموکراتیــک، در راه جمهــوری ب

در فصــل »پس گفتــار« کتــاب، لنیــن بــه تــاش بــورژوازی لیــرال بــرای محــدود نگــه داشــن جنبــش 

ــردازد. او  ــویک ها می پ ــه منش ــورژوازی ب ــن ب ــان دادن ای ــوش نش ــر و روی خ ــٔه کارگ ــی و طبق انقاب

ــا و »مــردم«  ــد کــه پرولتاری ــزٔه طبقاتــی خــوب می دان ــه حکــم غری ــورژوازی همیشــه ب می نویســد: »ب

بــه مثابــه گوشــت َدِم تــوپ بــر ضــد حکومــت مطلقــه مفیدنــد، ولــی در صــورت پیــروزی قطعــی بــر 

ــا«  ــد »پرولتاری ــاش می کن ــوا ت ــا متــام ق ــس ب ــد. پ ــرای آن خطرناک ان ــک ب تزاریســم و انقــاب دموکراتی

ــه در انقــاب اکتفــا کنــد، و »واقع بیــن و عملی تــر« باشــد...« روشــنفکران  ــه ایفــای نقشــی محجوبان ب

بــورژوا حتّــٰی بــا اســتفادٔه ظاهــری از ادبیــات مارکسیســتی، ســعی می کننــد »جنبــش پرولتاریــا را فقــط 

ــی  ــن در حال ــگاه دارد.« ای ــا آن را از سیاســت دور ن ــد... ت ــی ]صنفــی[ منحــر منای ــه جنبــش حرفه ی ب

اســت کــه سوســیال دموکرات هــای انقابــی بــا توجــه بــه رشایــط انقابــی موجــود آن زمــان در روســیه، 

خواســتار آن بودنــد کــه پرولتاریــا بــه مثابــه پیروتریــن طبقــٔه تــا آخــر انقابــی تــاش کنــد مجدانــه در 

انقــاب رشکــت کنــد و رهــری آن را نیــز بــه عهــده بگیــرد.

ــارٔه دو مفهــوم »انقــاب و  ــه توضیح هایــی درب ــار« کتابــش ب ــن گفتارهــای »پس گفت لنیــن در آخری

ــه  ــردازد. او ب ــل قــرن بیســتم، می پ ــط و وضعیــت روســیهٔ  اوای ــه رشای ــا توجــه خــاص ب ــوری«، ب دیکتات

درک طبقــات و قرهــای اجتامعــی )بــورژوازی لیــرال و بــورژوازی دموکراتیــک، و پرولتاریــا و دهقانــان( 

ــا... رشوع  ــورژوا لیرال ه ــد: »ب ــد و می نویس ــاره می کن ــاب اش ــر انق ــا در براب ــش آنه ــاب و واکن از انق

ــم رضورت و  ــه حک ــه ب ــد، بلک ــه انقابی ان ــرای آنک ــه ب ــد. ن ــاب کردن ــق انق ــه درک رضورت تصدی ب

ــاب  ــارزه و انق ــری از مب ــوداگران فط ــن س ــد[... ای ــق می کنن ــاب را تصدی ــود ]انق ــاف ارادٔه خ برخ

نفــرت دارنــد ولــی جریــان اوضــاع آنهــا را وادار می کنــد... می کوشــند خــود را بــا کِســَوت انقابی گــری 

بیاراینــد... ایــن بیشــر پیرفــت و موفقیت هــای واقعــی و عیــان جنبــش انقابــی را نشــان می دهــد کــه 

]بــورژوازی لیــرال[ را وادار کــرده اســت بــه وجــود انقــاب اعــراف کنــد... اّمــا هــامن نغمــٔه قدیمــی را 

ســاز می کننــد کــه می شــود کار را مســاملت آمیز بــه رسانجــام رســاند، و نیــکای ]تــزار روســیه[ ممکــن 

اســت آنهــا را بــه حکومــت دعــوت کنــد.« در اینجــا لنیــن وظیفــٔه سوســیال دموکراســی انقابــی در چنین 

رشایطــی را مطــرح می کنــد کــه »بایــد مضمــون واقعــی انقــاب را بــه طــور روشــن، رصیــح، پیگیــر، و 

ــوری  ــزی نیســت جــز آنچــه در شــعار »دیکتات ــه اعتقــاد بلشــویک ها چی ــد« کــه ب قطعــی تعریــف کن

انقابــی دموکراتیــک پرولتاریــا و دهقانــان« منعکــس شــده اســت. لنیــن در اینجــا تعریــف مارکسیســتی 

ــا  ــاد آن ب ــه تض ــه ای ک ــی کهن ــای سیاس ــری روبن ــن ج ــم شکس ــد: »در ه ــادآوری می کن ــاب را ی انق

ــان  ــی موجــب ورشکســتگی آن شــده اســت.« روســیٔه آن زم ــن در لحظــٔه معیّن ــدی نوی مناســبات تولی

آبســن انقــاب بورژوایــی و گــذار از نظــام فئودالــی بــه رسمایــه داری بــود، و روبنــای کهنــه )ســلطنت 

مطلــق تــزاری( دیگــر بــا مناســبات نویــن تــازه )رسمایــه داری( همخــوان نبــود و بایــد برچیــده می شــد. 

لنیــن در اینجــا بــا اشــاره بــه سوءاســتفاده همــه طبقــات از کلمــٔه انقــاب، اضافــه می کنــد کــه »انقــاب 
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ــات  ــه طبق ــود چ ــح ش ــه تری ــت ک ــن اس ــه ای ــون وظیف ــی اکن ــند، ول ــمیت می شناس ــه رس ــه ب را هم

به خصوصــی بایــد روبنــای جدیــد را بســازند و چگونــه بســازند. بــدون چنیــن تریحــی، شــعار انقــاب 

پــوچ و بی مضمــون خواهــد بــود.« تأکیــد لنیــن در اینجــا بــر تأثیــر و نفــوذ نیروهــای مرقــی و انقابــی 

بــر رونــد انقــاب اســت کــه پلــه بــه پلــه انقــاب را بــه جلــو ســوق می دهــد. در همیــن بحــث دربــارٔه 

ــوری  ــن مفهــوم دیکتات ــه ســود زحمتکشــان اســت کــه لنی ــم آن ب ــروزی آن و تحکی ــد انقــاب و پی رون

انقابــی دموکراتیــک پرولتاریــا و دهقانــان در مرحلــٔه انقــاب دموکراتیــک را بیشــر توضیــح می دهــد.

ــز  ــن نی ــه لنی ــرده ک ــدا ک ــری پی ــاّم دیگ ــای ع ــوری معن ــت ویکم، واژٔه دیکتات ــرن بیس ــروزه، در ق ام

بیشــر از یــک قــرن پیــش بــه منشــأ آن اشــاره کــرده اســت. او می نویســد: »بــورژوا دیکتاتــوری 

ــا و  ــواع خودرسی ه ــای ان ــه معن ــی، ب ــای دموکراس ــا و تضمین ه ــٔه آزادی ه ــای کلی ــای الغ ــه معن را ب

ــر ایــن مســئلٔه مهــم  ــد.« او ســپس ب ــه نفــع شــخص دیکتاتــور تعبیــر می منای سوءاســتفاده از قــدرت ب

تأکیــد می کنــد کــه فــرق اســت میــان مفهــوم دیکتاتــوری طبقــه )مثــاً طبقــٔه کارگــر یــا بــورژوازی( بــا 

دیکتاتــوری فــردی، و فــرق اســت میــان مضمــون دیکتاتــوری طبقــه در انقــاب دموکراتیــک و در انقــاب 

سوسیالیســتی. در مارکسیســم و لنینیســم وظیفــٔه دیکتاتــوری طبقــه »محــو بقایــای مؤسســات کهنــه« 

پــس از پیــروزی انقــاب و در هــم شکســن روبنــای سیاســی و دســتگاه دولتــی کهنــه اســت. در ایــن 

ــردن دســتاوردهای سیاســی-اجتامعی-اقتصادی انقــاب  ــای مســتحکم ک ــه معن ــوری ب مضمــون، دیکتات

و دولــت انقابــی اســت کــه ماهیــت آن بایــد دموکراتیــک و بــه ســود زحمتکشــان و دیگــر طبقــات و 

ــه رسانجــام برســانند. ــد انقــاب را ب ــه می توانن قرهــای حامــی انقــاب باشــد ک

در آخریــن گفتــار ایــن بخــش و کتــاب، لنیــن ضمــن اشــاره بــه وضعیــت متفــاوت روســیه بــا انقــاب 

ــان در اتحــاد  ــه نقــش دهقان ــی، ب ــٔه انقــاب بورژوای ــی و مرحل ــان از لحــاظ نیروهــای انقاب ۱۸۴۸ آمل

بــا نیروهــای رشکــت کننــده در انقــاب، و لــزوم از میــان بــردن فئودالیســم بــرای بــه پیــروزی رســاندن 

ــادر  ــا ق ــد کــه »فقــط پرولتاری ــد می کن ــار دیگــر تأکی ــد. او ب قطعــی انقــاب دموکراتیــک اشــاره می کن

ــرال حــارض  ــورژوازی لی ــی کــه ب ــد« در حال ــان پیشــتیبانی کن ــا آخــر از دهقان ــارزه ت ــن مب اســت در ای

ــازش  ــان س ــت های دهقان ــر رس خواس ــان ب ــاکان و مرتجع ــا م ــود، ب ــت خ ــظ موقعی ــرای حف ــت ب اس

ــادی نداشــتند،  ــان روســیه اعتق ــی دهقان ــوان )پتانســیل( انقاب ــه ت ــه منشــویک ها ب ــی ک ــد. در حال کن

لنیــن خاطــر نشــان می کنــد کــه دهقانــان متحــدان طبیعــی پرولتاریــا در مبــارزه بــرای پیــروزِی انقــاب 

دموکراتیــک هســتند. 

ــا  ــارزٔه سیاســی پرولتاری ــردازد، رضورت مب ــه آن می پ ــش ب ــن کتاب ــن در ای ــه لنی ــه ای ک ــن نکت آخری

در کنــار مبــارزٔه صنفــی و ســندیکایی و انتقــاد از اقتصادگرایــی )اکونومیســم( منشــویک ها در مرحلــٔه 

انقــاب بورژوا-دموکراتیــک روســیه در ســال ۱۹۰۵ اســت کــه وظایــف جنبــش عظیــم سیاســی پرولتاریــا 

را درک منی کننــد. بزرگ تریــن دســتاورد تاریخــی طبقــٔه کارگــر در ایــن مرحلــه از انقــاب روســیه، 

»شــوراها« بودنــد کــه رسمشــق سیســتم دولتــی شــوروی پــس از پیــروزی انقــاب ۱۹۱۷ شــدند.



۹۱ دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقالب دموکراتیک

ــٔه  ــی در گنجین ــر مهم ــن اث ــک لنی ــاب دموکراتی ــی در انق ــیال دموکراس ــک سوس ــاب دو تاکتی کت

ــٔه مارکسیســتی انقــاب در عمــل اســت.  ــل نظری اندیشــگی )ایدئولوژیکــی( لنینیســم و توســعٔه تکمی

ــش کشــیدن نظریه هــا و تاکتیک هــای منشــویک ها  ــه چال ــه طــور مشــخص، ب ــاب، ب ــن کت مضمــون ای

در انقــاب بورژوا-دموکراتیــک ســال ۱۹۰۵ روســیه اســت، اّمــا حــاوی دیدگاه هــای عــاّم و عملــی 

ــاندن  ــروزی رس ــه پی ــارزه در راه ب ــت ها در مب ــن کمونیس ــای ممک ــن تاکتیک ه ــی در تدوی قابل توجه

انقــاب دموکراتیــک و ضداســتبدادی، نقــش پیشــاهنگ پرولتاریــا و رسکردگــی حــزب آن در ایــن انقــاب، 

اتحــاد میــان طبقــٔه کارگــر و دهقانــان، شــناخت نیروهــای بازدارنــدٔه انقــاب، تنــّوع راه هــا و شــیوه های 

رســیدن بــه جمهــوری دموکراتیــک، و تحکیــم دســتاوردهای انقــاب و دســتیابی بــه دموکراســی اســت. 

مثــل هــر کتــاب دیگــر لنیــن، ایــن کتــاب را نیــز منی تــوان بــه ســطح دســتورهای عملــی بــرای مبــارزٔه 

کمونیســت ها در همــه و هــر زمــان و رشایطــی تقلیــل داد، اگرچــه حــاوی رهنمودهــا و اندیشــه هایی 

ــش ترقی خواهــی کمونیســتی اســت. ــارٔه رضورت هــای تاکتیکــی جنب ــادی درب بنی

به نقل از »نامۀ مردم«، شامرۀ ۱۰۲۸، ۵ تیر ماه ۱۳۹۶





ــه و  ــود، در ماه هــای فوری انقــاب بورژوا-دموکراتیــک روســیه کــه از ســال ۱۹۰۵ شــعله ور شــده ب

مــارس ۱۹۱۷ خیــز دیگــری برداشــت کــه در نهایــت بــه رسنگونــی ســلطنت مطلــق تــزاری نیــکای دّوم 

ــیه(  ــت روس ــراد )پایتخ ــازان پروگ ــان و رسب ــران و دهقان ــوراهای کارگ ــت و ش ــت موق ــکیل دول و تش

منجــر شــد. بلشــویک های روســیه، بــه رهــری لنیــن و یــاران او، کــه در دو دهــٔه گذشــته تجربه هــای 

زیــادی آموختــه و کارآزمــوده شــده بودنــد، خــود را بــرای مرحلــٔه بعــدی انقــاب، یعنــی گرفــن قــدرت 

از رسمایــه داری و بــه قــدرت رســاندن طبقــٔه کارگــر و دهقانــان و زحمتکشــان، از لحــاظ نظــری و عملــی 

ــا در  ــارٔه وظایــف پرولتاری ــاری مثــل »درب ــٔه ۱۹۱۷، لنیــن در آث ــد. پــس از انقــاب فوری آمــاده می کردن

انقــاب حــارض«، »قــدرت دوگانــه«، و »وظایــف پرولتاریــا در انقــاب مــا« برنامــه و تاکتیــک بلشــویک ها 

ــری و گام گذاشــن در راه سوسیالیســم را  ــرای تحقــق انقــاب پرول در وضعیــت موجــود و در تــاش ب

ــته های  ــپس در نوش ــت و در س ــاب« را نوش ــت و انق ــام »دول ــن ایّ ــن در همی ــد. لنی ــح می ده توضی

گوناگــون، بــه موضــوع رضورت قیــام و بــه دســت گرفــت قــدرت دولتــی پرداخــت کــه در نهایــت، در 

انقــاب پیروزمنــد اکتــر ۱۹۱۷ از عرصــٔه نظــری بــه عرصــٔه عمــل در آورده شــد.

انقــاب  بورژوا-دموکراتیــک ۱۹۰۵- ۱۹۰۷ روســیه بــر ضــد رژیــم ســلطنتی مطلــق تــزار نیــکای دّوم، 

در رشایطــی کــه روســیه راه توســعٔه رسمایــه داری را بــا رسعــت می پیمــود و طبقــٔه کارگــر در حــال رشــد 

ــار دیگــر  ــه هــدر نرفــت و ب ــن انقــاب ب ــا بذرهــای ای ــا خشــونت رسکــوب شــد، اّم ــود، در نهایــت ب ب

ــران  ــت ای ــاب مروطی ــر از انق ــال زودت ــک س ــه ی ــاب اّول )ک ــد انق ــکفت. در رون ــال ۱۹۱۷ ش در س

آغــاز شــد(، تــزار بــه تشــکیل مجلســی بــه نــام »دومــا« تــن در داد کــه مجمعــی از مناینــدگان خــاص و 

روسیه در میان دو 
انقالب

مروری بر چند اثر کالسیک لنینیسم و 
زمینه های تاریخی و اجتامعی آنها 



صد سال با انقالب کبیر اکترب۹۴

برگزیــدٔه طبقــات حاکــم روســیه بــود کــه در عمــل قدرتــی هــم نداشــت و متــام قــدرت سیاســی همچنان 

در دســت دربــار و شــورای وزیــران رژیــم ســطلنتی و البتــه بیــش از همــه در دســت خــود تــزار بــود. 

در ســال های پــس از آن انقــاب، تــزار همیــن دومــا را نیــز دو بــار منحــل کــرد. دومــای ســّوم از لحــاظ 

رشایــط و شــیؤه انتخــاب مناینــدگان، حتـّـی از دو دومــای قبلــی نیــز ارتجاعی تــر بــود، ولــی تنهــا دومایــی 

ــل  ــر ســلطٔه کام ــه زی ــارم، ک ــای چه ــد. دوم ــا ســال ۱۹۱۲ گذران ــل پنج ســاله اش را ت ــه دورٔه کام ــود ک ب

مالــکان بــزرگ و رسمایــه داران بــزرگ بــود، در پــی انقــاب فوریــٔه ۱۹۱۷ از هــم پاشــید و بخشــی از آن 

بــا عنــوان »کمیتــٔه موقتــی دومــا« بــه جــا مانــد کــه نخســتین دولــت موقــت پــس از انقــاب فوریــه را 

تشــکیل داد. علّت هــای عمــدٔه شکســت انقــاب ۱۹۰۵- ۱۹۰۷، کــه تقریبــاً مقــارن بــا انقــاب مروطیــت 

در ایــران بــود، عبــارت بودنــد از: کافــی نبــودن نیــروی کارگــران و دهقانــان، نبــود اتحــاد محکــم میــان 

کارگــران و دهقانــان )کــه هنــوز چشــم امیــد بــه تــزار داشــتند(، نبــود هامهنگــی کافــی میــان کارگــران، 

ــت های  ــی امپریالیس ــت مال ــور، و حامی ــام در رسارس کش ــری قی ــرای ره ــد ب ــی واح ــز سیاس ــود مرک نب

خارجــی از تــزار بــه علّــت هــراس از گســرش انقــاب بــه کشــورهای دیگــر. اگرچــه انقــاب ۱۹۰۵ بــه 

هــدف اصلــی خــود کــه برانداخــن رژیــم ســلطنتی تــزاری بــود دســت نیافــت، ولــی نخســتین رخنــه 

را در رژیــم خودکامــٔه ســلطنتی انداخــت. حــزب مارکسیســتی طبقــٔه کارگــر در ایــن انقــاب تجربــه ای 

ــد، و شکســت انقــاب، شــیؤه  ــَروی را آموختن ــگام انقــاب پی ــه دســت آورد. بلشــویک ها هن ــی ب غن

عقب نشــینی منظــم و حفــظ نیروهــای اصلــی را بــه آنــان آموخــت.

ــوب  ــی و رسک ــاع سیاس ــن ارتج ــاهد بی رحامنه تری ــیه، ش ــاب اّول روس ــت انق ــد از شکس ــٔه بع ده

ــش  ــارزٔه توده هــا کاســته شــد و امــواج جنب ــی، از شــّدت مب ــا مّدت ــود. ت ــی در روســیه ب ــش انقاب جنب

ــی  ــت، ول ــرژی داش ــد ان ــرای تجدی ــت ب ــه فرص ــاز ب ــش نی ــرد. جنب ــش ک ــا فروک ــری و اعتصاب ه کارگ

ــای  ــت، تزلز ل ه ــن دورٔه شکس ــود. در ای ــده ب ــت، زن ــرِ شکس ــر خاکس ــان در زی ــاب همچن ــش انق آت

اندیشــگی و گرایش هــای تســلیم طلبانه یــا ماجراجویانــه پدیــدار می شــد کــه هــر دو بــه امــکان 

ــور  ــن کــه مجب ــد. در ایــن روزهــای دشــوار، لنی ــاور بودن ــروزی طبقــٔه کارگــر ناب انقابــی توده هــا و پی

ــتیم  ــا توانس ــت: »م ــه می نوش ــه و امیدواران ــتان ۱۹۰۷(، واقع بینان ــود )تابس ــده ب ــن ش ــرک وط ــه ت ب

ــود  ــه وج ــری ب ــی پرول ــا حزب ــیال دموکرات ه ــم. سوس ــاب کار کنی ــش از انق ــالیان دراز در دورٔه پی س

آورده انــد کــه از ناکامــی در برابــر نخســتین یــورش روحیــٔه خــود را منی بــازد. ایــن حــزب بــدون آنکــه 

خــود و رسنوشــتش را بــه نتایــج مرحلــه ای از مراحــل انقاب هــای بورژوایــی وابســته ســازد، بــه ســوی 

ــر  ــل فق ــاب مث ــی انق ــادی عین ــای بنی ــوار، علّت ه ــال های دش ــی رود.« در آن س ــش م ــم پی سوسیالیس

و نابرابــری و بی عدالتــی و بی حقوقــی همچنــان باقــی بــود، و دیــر یــا زود جنبــش انقابــی بــار 

دیگــر اوج می گرفــت. هــدف سیاســی اصلــی بلشــویک ها، پیــروزی کامــل انقــاب بورژوا-دموکراتیــک 

و ارتقــای آن بــه انقــاب سوسیالیســتی بــود. اّمــا وضــع تغییــر کــرده بــود و مبــارزٔه انقابــی بایســتی در 

ــا تســلیم طلبان  ــز ب ــی نی ــارزٔه ایدئولوژیک ــت. بلشــویک ها در عرصــٔه مب ــه می یاف ــر ادام رشایطــی دیگ
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و فرصت طلبــان و ماجراجویــان و ایدئالیســت ها و هــواداران »تــوکل بــه قضــا و قــدر« ســخت درگیــر 

بودنــد. کتــاب »ماتریالیســم و اِمپیریوکریتیسیســم- نظریــات انتقــادی بــر فلســفٔه ارتجاعــی« کــه لنیــن 

در ســال ۱۹۰۸ در مهاجــرت نوشــته بــود، در زمینــٔه همیــن مبــارزات اندیشــگی و در دفــاع از فلســفٔه 

مارکسیســتی بــود. لنیــن در ایــن کتــاب بــر پایــٔه تازه تریــن دســتاوردها و دانســته های علمــی آن زمــان، 

از فلســفٔه ماتریالیســتی مارکســی و دیالکتیــک کــه بــرای فعالیــت انقابــی پرولتاریــا و حــزب آن اهمیــت 

دارد، دفــاع کــرد و درک ماتریالیســتی دیالکتیکــی از جهــان پیرامــون را توســعه داد. ایــن کتــاب لنیــن در 

تکامــل فکــری حــزب مارکسیســتی، پــرورش نظــری و اندیشــگی کادرهــا، و بســط مبانــی نظــری حــزب 

ــزو  ــال ها ج ــت و س ــته ای داش ــش برجس ــان نق ــیه و در جه ــی در روس ــوزش انقاب ــتی و آم مارکسیس

ــود. ــوروی ب ــگاهی در ش ــی دانش ــای درس کتاب ه

در ســال های تســلّط ارتجــاع پــس از شکســت انقــاب اّول، سوســیال دموکرات هــای روســیه 

ــی  ــت علن ــه ریاســت »اســتولیپین« فعالی ــران ب ــم ســلطنتی و شــورای وزی به رغــم رسکــوب خشــن رژی

ــان  ــر زحمتکش ــان و دیگ ــران و دهقان ــان کارگ ــم در می ــد. ه ــش می بردن ــه پی ــان ب ــی را هم زم و مخف

فعالیــت می کردنــد و آنهــا را ســازمان می دادنــد و نریه هــای حزبــی را منتــر می کردنــد، هــم 

ــاوه،  ــد. به ع ــت کنن ــی فعالی ــازمان های علن ــند و در س ــته باش ــوذ داش ــا نف ــد در دوم ــعی می کردن س

بلشــویک ها کــه اعتقــاد عمیقــی بــه انرناسیونالیســم پرولــری داشــتند، در زندگــی بین املللــی در بیــرون 

ــی  ــون بین امللل ــع گوناگ ــا و مجام ــزاری کنفرانس ه ــد و در برگ ــت می کردن ــه رشک ــز فعاالن ــیه نی از روس

نقــش برجســته ای داشــتند.

ــا ۱۹۱۴ حــزب  ــاز شــد. در ســال های ۱۹۱۰ ت ــی آغ ــش انقاب ــای جنب ــی از اعت ــج دورٔه نوین به تدری

ــی  ــس حزب ــمین کنفران ــد. شش ــل ش ــور تبدی ــی کش ــی انقاب ــروی سیاس ــن نی ــه بزرگ تری ــویک ب بلش

سوســیال دموکــرات کارگــری روســیه در همیــن دوره، در نوامــر ســال ۱۹۱۲ در پــراگ تشــکیل شــد کــه 

ــن  ــزب را تأمی ــازمان یافتگی ح ــجام و س ــد و انس ــاک کن ــان پ ــزب را از انحال طلب ــوف ح ــت صف توانس

ــت  ــال اس ــش از دو س ــون بی ــال ۱۹۱۲، هم اکن ــت: »از س ــس نوش ــن کنفران ــی ای ــن در ارزیاب ــد. لنی کن

ــود کــه  ــدارد.« در همیــن کنفرانــس ب کــه بیــن مارکسیســت های متشــکل روســیه فراکســیون وجــود ن

ــاد.  ــویک ها افت ــدٔه بلش ــه عه ــزب ب ــری ح ــد و ره ــت ش ــویک ها تثبی ــر منش ــویک ها ب ــروزی بلش پی

ــری  ــش کارگ ــواج جنب ــت. ام ــده گرف ــه عه ــر را ب ــٔه کارگ ــا طبق ــاط حــزب ب ــٔه ارتب ــراودا وظیف ــٔه پ نری

ــوش  ــه گ ــگ ب ــان، زمزمه هــای جن ــن زم ــود. در همی ــازه ای در راه ب ــزش ت ــت و خی ــاره اوج می گرف دوب

ــی اّول  ــگ جهان ــدن جن ــعله ور ش ــا ش ــود. اّم ــده ب ــی ش ــی بحران ــاره وارد دوران ــیه دوب ــید. روس می رس

ــت  ــٔه وضعی ــه بهان ــه، ب ــای ناعادالن ــٔه جنگ ه ــل هم ــی زد. مث ــای انقاب ــن اعت ــه ای ــه ای کاری ب رضب

ــد. ــدید ش ــا ش ــی، رسکوب ه جنگ

جنــگ جهانــی اّول کــه زاییــدٔه تضادهــای امپریالیســتی بــود روز اّول اوت ۱۹۱۴ آغاز شــد. کشــورهای 

پیش افتاده تــر رسمایــه داری بــرای خــود بازارهــا و مســتعمرات و منابــع طبیعــی تــازه طلــب می کردنــد. 
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ــگ را  ــان در مســاعدترین لحظــه جن ــا آمل ــد، اّم ــگ بودن ــدارک جن ــٔه کشــورهای امپریالیســتی در ت هم

ــر امپراتوری هــای  ــن، در براب ــا و ژاپ ــا و ایتالی ــار فرانســه و بریتانی ــوری روســیه در کن آغــاز کــرد. امپرات

آملــان و اتریش-مجــار و عثامنــی قــرار گرفــت. طبیعــی بــود کــه حزب هــای بورژوایــی و طبقــات حاکــم 

ــوان  ــا عن ــت در آن ب ــگ و رشک ــتیبانی از جن ــه پش ــردم را ب ــورها، م ــا و کش ــن امپراتوری ه ــٔه ای در هم

»رسبــازان وطــن« دعــوت می کردنــد، در حالــی کــه ایــن جنــگ غارتگرانــه هیــچ منفعتــی بــرای مــردم 

نداشــت و هیچ یــک از کشــورهای دو طــرف، درگیــر جنگــی عادالنــه نبودنــد. از ســوی دیگــر، برخــی از 

ــا طبقــٔه حاکــم کشــورهای متخاصــم، پشــتیبانی خــود را از  ــز همــراه ب حزب هــای انرناســیونال دّوم نی

جنــگ اعــام کردنــد. اّمــا در روســیه و بلغارســتان، حزب هــای سوســیال دموکــرات بــه رهــری و.ا. لنیــن و 

گئورکــی دیمیــروف، بــا نــگاه مارکسیســتی بــه مســئلٔه جنــگ امپریالیســتی، بــا آن مخالفــت می کردنــد. 

مارکسیســت های انقابــی جنگ هــا را بــه عادالنــه و غیرعادالنــه تقســیم می کردنــد و آن جنــگ 

ــا آن جنــگ  ــه می دانســتند. حــزب بلشــویک روســیه، نه فقــط ب امپریالیســتی را از هــر جهــت ناعادالن

مخالفــت می کــرد، بلکــه خواســتار تبدیــل کــردن آن بــه نــردی داخلــی و انقــاب علیــه طبقــات حاکــم 

ــویک ها  ــود. بلش ــتی ب ــگ امپریالیس ــزاری د رجن ــت ت ــت دادن حکوم ــویک ها، شکس ــعار بلش ــود. ش ب

ــورژوازی در  ــگ ب ــا نیرن ــد. آنه ــازان زدن ــردم و رسب ــان م ــی گســرده در می ــت تبلیغات ــه فعالی دســت ب

ــع  ــاوت موض ــن تف ــت همی ــه علّ ــد. ب ــح می دادن ــردم توضی ــای م ــه توده ه ــن را ب ــای میه ــیر معن تفس

بــا احــزاب انرناســیونال دّوم، حــزب بلشــویک خواســتار قطــع ارتبــاط بــا انرناســیونال دّوم شــد کــه در 

عمــل در اتحــاد بــا بــورژوازی کشــورها قــرار گرفتــه بــود. لنیــن پیشــنهاد تشــکیل انرناســیونال ســّوم را 

مطــرح کــرد. ناگفتــه پیداســت کــه مخالفــت بلشــویک ها بــا جنــگ، موجــی از رسکــوب و دســتگیری و 

زنــدان را بــرای آنهــا بــه دنبــال آورد، ولــی بــا وجــود ایــن آنهــا توانســتند در ســندیکاها و ســازمان های 

کارگــری و رسبــازان نفــوذ زیــادی بــه دســت آورنــد. در دورهٔ  جنــگ، بــورژوازی ســودهای رسســام آوری 

بــه دســت مــی آورد، و بــار ســنگین جنــگ بــر دوش توده هــای مــردم ســنگینی می کــرد. بلشــویک ها بــا 

ورود کارگــران بــه کمیته هــای صنایــع جنگــی مخالــف بودنــد، و تــاش می کردنــد کــه زحمتکشــان بــه 

ــٔه روســیه در جنــگ، ناکامی هــای ارتــش  جنــون جنگ طلبــی مبتــا نشــوند. پــس از چنــد پیــروزی اّولی

تــزاری آغــاز شــد. طــی ماه هــای آتــی، ســختی های جنــگ چنــان فشــاری بــه رسبــازان آورد کــه بارهــا 

رسبــازان متخاصــم جنــگ را متوقــف کردنــد بــا یکدیگــر دســِت آشــتی دادنــد. در داخــل کشــور و بــر 

اثــر فعالیــت تبلیغــی و ترویجــی بلشــویک ها نیــز به تدریــج همراهــی رسبــازان روســی بــا زحمتکشــان 

ــت. کشــور شــکل می گرف

لنیــن در ســال های جنــگ اثــر معــروف خــود بــه نــام »امپریالیســم، باالتریــن مرحلــٔه رسمایــه داری« 

را نوشــت )۱۹۱۶( و در آن چنیــن نتیجه گیــری کــرد: »امپریالیســم را بایــد رسمایــه داری در حــال گــذار، 

ــه  ــٔه تجزی ــر پای ــه داری در حــال احتضــار تعریــف کــرد.« لنیــن در آن ســال ها، و ب ــر، رسمای ــا صحیح ت ی

و تحلیــل امپریالیســم، تئــوری انقــاب سوسیالیســتی را تکامــل بخشــید و آن را بــا اندیشــه های تــازه ای 
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ــب  ــه در اغل ــود ک ــه داری ب ــی رسمای ــاز بحــران عموم ــر و آغ ــگ مظه ــن، جن ــد لنی ــرد. از دی ــر ک غنی ت

کشــورها موجــب پیدایــش وضعیــت انقابــی می شــد. لنیــن عامت هــای وضعیــت انقابــی یــا رشایــط 

عینــی انقــاب را بــه طــور خاصــه چنیــن می دیــد: طبقــات پاییــن دیگــر نخواهنــد زندگــی را بــا رشایــط 

موجــود ادامــه دهنــد، و طبقــات بــاال نیــز نتواننــد بــه شــکل و شــیؤه پیشــین بــه حکومــت ادامــه دهنــد؛ 

فقــر و نابرابــری تشــدید می شــود؛ و توده هــای زحمتکــش بیــش از پیــش بــه مبــارزٔه تاریخــی مســتقل 

ــل منی شــود و  ــاب تبدی ــه انق ــی، ب ــر وضــع انقاب ــه ه ــا او خــوب می دانســت ک ــوند. اّم ــب می ش جل

ــی در  ــٔه انقاب ــوان طبق ــت و ت ــی ســازمان دهی و فعالی ــی، یعن ــط ذهن ــی، رشای ــط عین ــر رشای عــاوه ب

پیشــُرد انقــاب نیــز بایــد وجــود داشــته باشــد تــا بتوانــد دولــت کهنــٔه حاکــم را در هــم شــکند، چــون 

کــه اگــر دولــت کهنــه را نینــدازد، دولــت خــودش منی افتــد. 

ــه داری در کشــورهای گوناگــون  ــل قــرن بیســتم و رشــد نامــوزون و متفــاوت رسمای در رشایــط اوای

ــک کشــور  ــد در ی ــه انقــاب سوسیالیســتی می توان ــود ک ــد ب ــن معتق ــی اّول، لنی ــگ جهان ــوع جن و وق

جداگانــه رخ دهــد، و حتــامً هــم در پیرفته تریــن کشــور رسمایــه داری رخ نخواهــد داد. او در دو مقالــٔه 

»راجــع بــه شــعار ایــاالت متحــد اروپــا« )۱۹۱۵( و »برنامــٔه جنگــی انقــاب پرولــری« )۱۹۱۶، بــه زبــان 

ــی تکامــل اقتصــادی و  ــٔه اّول نوشــت: »ناموزون ــن در مقال ــح داد. لنی ــی( موضــوع را بیشــر توضی آملان

سیاســی، قانــون بی چون وچــرای رسمایــه داری اســت. بنابرایــن، پیــروزی سوسیالیســم نخســت در چنــد 

کشــور یــا حتّــی در یــک کشــور رسمایــه داری امکان پذیــر اســت.« لنیــن در مقالــٔه دّوم در توضیــح نــرد 

یــا جنــگ عادالنــه چنیــن نوشــت: »سوسیالیســم نخســت در یــک یــا چنــد کشــور پیــروز خواهــد شــد، و 

بقیــه تــا مــّدت زمانــی در دوران بــورژوازی یــا پیــش از بــورژوازی باقــی خواهنــد مانــد. ایــن امــر ناچــار 

نه فقــط موجــب بــروز برخــورد و درگیــری خواهــد شــد، بلکــه بــورژوازی کشــورهای دیگــر را وادار بــه 

ــن  ــرد. در چنی ــد کشــور سوسیالیســتی خواهــد ک ــای پیروزمن ــرای قلع وقمــع پرولتاری ــاش مســتقیم ب ت

مــواردی، جنــگ از جانــب مــا قانونــی و عادالنــه خواهــد بــود.«

همــراه بــا شکســت های ارتــش تــزاری در جبهه هــا، و تشــدید فقــر و نابرابــری و رسکــوب در داخــل 

ــی  ــش مردم ــری مجــدد جنب ــه اوج گی ــه منجــر ب ــت ک ــازه ای در روســیه شــکل گرف ــت ت کشــور، وضعی

ــاوت  ــا تف ــرد. اّم ــٔه تضادهــای داخــل کشــور را تشــدید می ک ــگ امپریالیســتی هم ــی شــد. جن و انقاب

ایــن وضــع جنگــی بــا ســال های منتهــی بــه انقــاب اّول )۱۹۰۵- ۱۹۰۷( ایــن بــود کــه ایــن بــار رشایــط 

ــده  ــم ش ــتی فراه ــاب سوسیالیس ــه انق ــک ب ــاب بورژوا-دموکراتی ــر انق ــّول رسیع ت ــرای تح ــاعد ب مس

ــا  ــد و ب ــرون می آمدن ــنگرها بی ــا از س ــد ی ــا می کردن ــا را ره ــگ، جبهه ه ــته از جن ــازاِن خس ــود. رسب ب

ــّدت  ــور به ش ــل کش ــری در داخ ــی کارگ ــش اعراض ــد. جنب ــرادری می دادن ــت ب ــم دس ــازان متخاص رسب

ــرده  ــام ک ــد. ملّت هــای ســتم دیده قی ــرّف می کردن ــکان را ت ــان انبارهــای مال ــود. دهقان ــه ب اوج گرفت

بودنــد. و خاصــه بحــران انقابــی آشــکارا در حــال شــکل گرفــن بــود. وضــع به خصــوص در پروگــراد 

)ســن پرزبورگ ســابق، پایتخــت روســیه، در غــرب روســیه( متشــنج تر از همه جــا بــود. در روز جهانــی 
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ــه  ــی ب ــرای راه پیامی ــم روســیه(، زحمتکشــان ب ــم قدی ــه تقوی ــه ب ــا ۲۳ فوری زن )هشــتم مــارس ۱۹۱۷ ی

ــلطنتی« رس داده  ــتبداد س ــاد اس ــود ب ــگ!«  و »ناب ــاد جن ــود ب ــان! ناب ــعارهای »ن ــد. ش ــا آمدن خیابان ه

ــل  ــد و حمل ونق ــته ش ــا بس ــت. روزنامه ه ــکل گرف ــی ش ــاب عموم ــدی، اعتص ــد. در دو روز بع می ش

شــهری مختــل شــد. حــزب بلشــویک در بیانیــه ای مــردم را بــه برانداخــن تزاریســم و تشــکیل حکومــت 

موقــت انقابــی و پایــان دادن بــه جنــگ فراخوانــد. کارگــران و زحمتکشــان معــرض خواســتار رسنگونــی 

ســلطنت خودکامــٔه تــزار و پایــان دادن بــه جنــگ بودنــد. نیــکای دّوم کــه از اوت ۱۹۱۵ فرماندهــی کل 

ــود، از هامن جــا فرمــان رسکــوب اعتصاب هــا و تظاهــرات  ــود و در جبهــه ب ــه ب ــار گرفت قــوا را در اختی

را صــادر کــرد. اّمــا در زد و خــورد میــان مــردم و پلیــس، مــردم و به ویــژه کارگــران بلشــویک اقــدام بــه 

خلــع ســاح پلیــس و مســلّح کــردن خــود کردنــد. کار بــه قیــام عمومــی در پروگــراد کشــید و کارگــران 

انبارهــای اســلحه و مهــامت را تــرّف کردنــد و مســلّح شــدند. ده هــا هــزار رسبــاز پادگان هــای پروگــراد 

ــردم  ــه م ــد و ب ــود، از دســتور رسپیچــی کردن ــردم داده شــده ب ــه م ــدازی ب ــا دســتور تیران ــه آنه ــه ب ک

ــویک ها  ــاش بلش ــا ت ــد. ب ــی را آزاد کردن ــان سیاس ــاز و زندانی ــا را ب ــای زندان ه ــردم دره ــتند. م پیوس

ــا منشــویک ها و سوسیالیســت های  »شــورای کارگــران و رسبــازان و ناویــان پروگــراد« تشــکیل شــد، اّم

انقابــی )اِس اِر( کــه در آن لحظــه متایلــی بــه تحــّول انقــاب بورژوایــی بــه سوسیالیســتی نداشــتند، در 

شــورای پروگــراد بیشــرین مناینــدگان را داشــتند. دومــای تــزاری در عمــل منحــل شــد، ولــی دوازده عضــو 

آن »کمیتــٔه موقــت« را تشــکیل دادنــد و از تــزار خواســتند کــه قــدرت مطلــق خــود را بــا نهادهــای دیگــر 

تقســیم کنــد، کــه البتــه تــزار نپذیرفــت. روز ۲۸ فوریــه بــه تقویــم قدیــم روســیه )۱۳ مــارس بــه تقویــم 

ــکو  ــه مس ــه ب ــزاری را ک ــران ت ــد و وزی ــار گرفتن ــکو را در اختی ــهر مس ــی ش ــای انقاب ــروزی( توده ه ام

ــر رس  ــازان پروگــراد ب ــهٔ  موقــت دومــا و شــورای کارگــران و رسب ــد. کمیت ــد، بازداشــت کردن ــه بودن رفت

تشــکیل دولــت جدیــد وارد مذاکــره شــدند. روز دّوم مــارس، به رغــم تــاش کمیتــٔه موقــِت دومــا بــرای 

حفــظ و ادامــٔه ســلطنت نیــکای دّوم، ایــن آخریــن تــزار سلســلٔه رومانوف هــا زیــر فشــار عمومــی از 

قــدرت کناره گیــری و بــرادرش میخاییــل را در مقــام جانشــین خــود معرفــی کــرد، کــه او نیــز روز بعــد، از 

پذیــرش ایــن مقــام خــودداری کــرد. بــه ایــن ترتیــب، در روز ۳ مــارس ۱۹۱۷ )۱۶ مــارس تقویــم کنونــی( 

ــکای  ــان داد. نی ــه حکومــت ۳۰۴ ســالٔه سلســلٔه رومانوف هــا در روســیه پای انقــاب مردمــی روســیه ب

دّوم در راه بازگشــت بــه پایتخــت، بازداشــت و زندانــی شــد. در جریــان آن انقــاب در حــدود ۱۰۰۰ نفــر 

جــان خــود را از دســت دادنــد.

در پــی پیــروزی انقــاب فوریــه، یــک حکومــت دوگانــه در روســیه بــه وجــود آمــد. قــدرت سیاســی 

ــر  ــوی دیگ ــود، و از س ــکیل داده ب ــا تش ــه دوم ــود ک ــت ب ــت موق ــار دول ــو در اختی ــک س ــور از ی کش

ــرای  ــویک ها ب ــه بلش ــود ک ــت( ب ــراد )پایتخ ــازان پروگ ــران و رسب ــدگان کارگ ــورای مناین ــوذ ش ــر نف زی

تشــکیل آن کوشــیده بودنــد، ولــی رهــری آن بــه طــور عمــده در اختیــار منشــویک ها و اِس اِرهــا بــود. 

شــوراها توزیــع خواربــار در شــهرها را بــه عهــده گرفتنــد، هشــت ســاعت کار در روز را برقــرار کردنــد، 
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ــاع از انقــاب، گارد  ــرای حفاظــت از کارخانه هــا و دف ــد، و ب ــر نظــارت کارگــری گرفتن کارخانه هــا را زی

رسخ را تشــکیل دادنــد. اّمــا به رغــم مخالفــت بلشــویک ها و خواســت عمومــی مــردم بــرای پایــان دادن 

بــه جنــگ، دولــت موقــت جنــگ را ادامــه داد. بــورژوازی کشــورهای امپریالیســتی دیگــر، از جملــه و 

به ویــژه بــورژوازی کشــورهای درگیــر در جنــگ، بــه یــاری دولــت موقــت روســیه آمدنــد و ســعی کردنــد 

بــا تقویــت ایــن دولــت کــه بــه طــور عمــده متشــکل از عنــارص بــورژوازی و زمیــن داران بــزرگ بــود، 

از عمیق تــر شــدن انقــاب در روســیه و بــروز انقــاب در پشــت جبهــٔه خــود جلوگیــری کننــد. دولــت 

موقــت قراردادهــای تــزاری بــا فرانســه و بریتانیــا را مجــدداً تأییــد کــرد. بــورژوازی روســیه امیــدوار بــود 

کــه بــا ادامــٔه جنــگ بتوانــد حاکمیــت دوگانــه در مشــارکت بــا شــورای مناینــدگان کارگــران و رسبــازان 

ــا  ــگ ت ــعار »جن ــل، ش ــن دلی ــه همی ــرد. ب ــت بگی ــی در دس ــت را به تنهای ــردارد و حکوم ــان ب را از می

ــن،  ــروزی نهایــی« را پیــش کشــید. از ســوی دیگــر، دولــت موقــت در فکــر حــل کــردن مســئلٔه زمی پی

بهبــود وضــع زندگــی زحمتکشــان، و از بیــن بــردن ســتم ملـّـی نبــود. دولــت موقــت از اصاحــات ارضــی 

ــت. به عــاوه، چــون  ــرای اســتقال را نپذیرف ــرد و درخواســت لهســتان ب ــن خــودداری ک و تقســیم زمی

بــه علّــت قــدرت شــوراهای مــورد پشــتیبانی مــردم منی توانســت بــا آنهــا آشــکارا مبــارزه کنــد، در خفــا 

ــویک ها )از  ــا و منش ــر، اِس اِره ــوی دیگ ــی زد. از س ــت م ــا دس ــا آنه ــارزه ب ــرای مب ــدی ب ــر ترفن ــه ه ب

جملــه شــخصیت های بنامــی ماننــد پلخانــف( عقیــده داشــتند کــه حــاال کــه ســلطنت رسنگــون شــده 

و بــورژوازی )در انقــاب بورژوایــی( بــه قــدرت رســیده، و انقــاب پایــان یافتــه، موقــع صحبــت کــردن 

دربــارٔه انقــاب سوسیالیســتی نیســت. آنهــا بــر ایــن نظــر بودنــد کــه بــا پیــروزی انقــاب، ماهیــت جنــگ 

ــاع  ــی( دف ــن )بورژوای ــد از میه ــر امپریالیســتی نیســت، و بای ــگ روســیه دیگ ــا جن عــوض شــده و گوی

کــرد و البتــه ایــن دفــاع را »دفــاع انقابــی« می خواندنــد. در سیاســت داخلــی، آنهــا ادعــا داشــتند کــه 

کارهــای دولــت موقــت را زیــر نظــر دارنــد و در آن رشایــط نبایــد بــه فکــر برانداخــن آن دولــت بــود. 

اّمــا حــزب بلشــویک کــه در پــی رخدادهــای اخیــر و رسنگونــی ســلطنت تــزاری از حالــت مخفــی بیــرون 

آمــده بــود و روزنامــٔه »پــراودا« را دوبــاره منتــر می کــرد، بــا ابــراز اعتــامد بــه دولــت موقــت بورژوایــی 

مخالــف بــود. حــزب بلشــویک بــر ضــد ادامــٔه جنــگ امپریالیســتی و بــه ســود صلــح و نــان و زمیــن 

مبــارزه می کــرد. بــا رسنگونــی تزاریســم مرحلــٔه تــازه ای در تحــّول تاریخــی روســیه آغــاز شــده بــود کــه 

ــد. ــو می طلبی ــک و شــعارهای ن برنامــه و تاکتی

لنیــن در »نامه هایــی از دور« کــه در مــارس ۱۹۱۷ و در مهاجــرت بــه رفقایــش نوشــت، سیاســت های 

حــزب پــس از انقــاب فوریه-مــارس ۱۹۱۷ را کــه »بســاط ســلطنتی را کــه قرن هــا دوام داشــت فقــط 

ــد،  ــر ش ــراودا منت ــان در پ ــامن زم ــٔه اّول در ه ــی از نام ــح داد. بخش های ــد« توضی ــی ۸ روز برچی ط

ــا نامه هــای بعــدی فقــط پــس از پیــروزی انقــاب اکتــر منتــر شــد. او در نامــٔه اّول بــا تأکیــد بــر  اّم

اینکــه »ایــن جنــگ ]جهانــی اّول[ از هــر دو جانــب امپریالیســتی اســت« اضافــه کــرد: »هــم بــورژوازی 

آملــان و هــم بــورژوازی انگلیسی-فرانســوی هــر دو بــرای غــارت کشــورهای بیگانــه، بــرای ســیادت مالــی 
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بــر جهــان، بــرای تقســیم و تجدیــد تقســیم مســتعمرات، بــرای نجــات رژیــم محتــر رسمایــه داری از 

ــگ امپریالیســتی  ــد... جن ــان کارگــران کشــورهای مختلــف می جنگن ــه در می ــق و ایجــاد تفرق راه تحمی

می بایســت بــه جنــگ داخلــی بیــن طبقــات متخاصــم تبدیــل شــود. انقــاب فوریه-مــارس ۱۹۱۷ ایــن 

تبدیــل را آغــاز کــرد.« پیــش از ایــن، حــزب بلشــویک در ســندی بــا عنــوان »جنگ و سوســیال دموکراســی 

روســیه« )اکتــر ۱۹۱۴( موضــع حــزب سوســیال دموکــرات کارگــری روســیه را دربــارٔه جنــگ امپریالیســتی 

جهانــی اّول مشــخص کــرده بــود. در آن بیانیــه، کــه لنیــن آن را نوشــته بــود، آمــده اســت: »تبدیــل جنــگ 

امپریالیســتی کنونــی بــه جنــگ داخلــی، یگانــه شــعار راســتین پرولــری اســت کــه تجربهٔ کمــون ]پاریــس[ 

ــه  ــان کشــورهای کامــاً پیرفت آن را نشــان داده... و خــود از مجمــوع رشایــط جنــگ امپریالیســتی می

بــورژوازی ناشــی می شــود... در رشایطــی کــه ایــن جنــگ واقــع شــده اســت، سوسیالیســت ها هرگــز از 

کار تدارکاتــی منظــم و پیگیــر و مــداوم در ایــن زمینــه خــودداری نخواهنــد کــرد. فقــط از ایــن راه اســت 

کــه پرولتاریــا خواهــد توانســت خــود را از رش وابســتگی بــه بــورژوازی شوونیســت ]ملّی گــرای افراطــی[ 

برهانــد و در راه آزادی واقعــی خلق هــا، در راه سوسیالیســم، بــا گام هــای مصّمــم بــه پیــش رود.« لنیــن 

در بخشــی دیگــر از نامــه ای کــه از مهاجــرت نوشــته بــود، بــه جنگ افــروزی فرانســه و بریتانیــا و تــاش 

ــا عــاّمل  ــد و می نویســد: »ســفارتخانه های انگلیــس و فرانســه ب ــرای ادامــٔه جنــگ اشــاره می کن ــا ب آنه

ــٔه  ــح جداگان ــه و صل ــا از ســازش جداگان ــد ت ــه کار بردن ــتند ب ــوان داش و ارتباط هــای خــود آنچــه در ت

نیــکای دّوم بــا ویلهلــم دّوم ]امپراتــور آملــان[ جلوگیــری کننــد.« او ســپس بــه ماهیــت دولــت موقــت 

اشــاره می کنــد کــه متشــکل از مناینــدگان گوناگــون بــورژوازی اســت و »یــک اجتــامع تصادفــی از افــراد 

نیســت« و کرنســکی دموکــرات خرده بــورژوازی هــم کــه ابتــدا وزیــر دادگســری و جنــگ دولــت موقــت 

و ســپس نخســت وزیر شــد، »بــرای فریــب کارگــران و دهقانــان« وارد دولــت موقــت شــده اســت. لنیــن 

ســپس بــا اشــاره بــه حاکمیــت دوگانــٔه پــس از انقــاب فوریه-مــارس ۱۹۱۷ می نویســد: »ســلطنت تــزاری 

در هــم شکســته شــده اســت ولــی هنــوز از پــا در نیامــده اســت. حکومــت بورژوایــی خواهــان ادامــٔه 

جنــگ امپریالیســتی تــا آخریــن لحظــه اســت... شــورای مناینــدگان کارگــران نطفــٔه دولــت کارگــری اســت 

و در راه صلــح، نــان، و آزادی می کوشــد.« او ســپس وضعیــت مشــخص کننــدٔه دورٔه گــذار از مرحلــٔه اّول 

انقــاب بــه مرحلــٔه دّوم را مبــارزٔه میــان بقایــای ســلطنت تــزاری، دولــت موقــت بورژوایــی، و شــورای 

مناینــدگان کارگــران و رسبــازان می دانــد و هشــدار می دهــد کــه »هــر کــس بگویــد کارگــران بــه منظــور 

مبــارزه بــا ارتجــاع تــزاری بایــد از دولــت جدیــد پشــتیبانی کننــد، آن کــس بــه کارگــران و راه پرولتاریــا 

ــت  ــر ضــد ســلطنت، دول ــی ب ــارزهٔ  واقع ــرای مب ــر! ب ــرده اســت... خی ــت ک ــح و آزادی خیان ــر صل و ام

ــرا یگانــه تضمیــن آزادی، و  جدیــد بایــد از کارگــران پشــتیبانی کنــد، نــه کارگــران از دولــت جدیــد! زی

نابــودی قطعــی تزاریســم، مســلّح کــردن پرولتاریــا و تقویــت، بســط، و توســعٔه نقــش و اهمیــت و نیروی 

ــت  ــن دول ــه ای ــت موقــت می نویســد ک ــت دول ــران اســت.« او در مــورد ماهی ــدگان کارگ شــورای مناین

ــت جنــگ،  ــح ]منی دهــد[ چــون دول ــه آزادی. صل ــان و ن ــه ن ــح بدهــد، ن ــه مــردم صل ــد ب ــه می توان »ن
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ــت،  ــن دول ــون ای ــد[ چ ــان ]منی ده ــت... ن ــارت اس ــت غ ــتی و حکوم ــتار امپریالیس ــٔه کش ــت ادام دول

دولــت بورژوایــی اســت. آزادی ]منی دهــد[ چــون ایــن دولــت، دولــت مالــکان و رسمایــه داران اســت کــه 

از مــردم می ترســد و هم اکنــون دســت بــه کار بنــد و بســت بــا خانــدان رومانوف هــا شــده اســت.« بــه 

ایــن ترتیــب، لنیــن شــعار یــا وظیفــٔه روز در دورٔه انتقــال از نخســتین مرحلــٔه انقــاب بــه دّومیــن مرحلــه 

را چنیــن بیــان می کنــد: »کارگــران، شــام در جنــگ داخلــی بــر ضــد تزاریســم معجزه هایــی از قهرمانــی 

پرولــری و توده یــی از خــود نشــان داده ایــد. بایــد در کار متشــکل ســاخن پرولتاریــا و متــام مــردم نیــز از 

خــود معجــزه نشــان دهیــد تــا زمینــه را بــرای پیــروزی خــود در دّومیــن مرحلــٔه انقــاب فراهــم آوریــد.« 

لنیــن متحــدان پرولتاریــا در ایــن مبــارزه را »اوالً توده هــای وســیع چندیــن ده میلیونــی، یعنــی اکرثیــت 

ــٔه  ــای کلی ــاً، پرولتاری ــن رضوری اســت... و ثانی ــان، آزادی، و زمی ــح، ن ــا صل ــرای آنه ــه ب ــی ک ــم اهال عظی

کشــورهای درگیــر در جنــگ و بــه طــور کلــی همــٔه کشــورها« می دانــد. لنیــن ایــن نامــه اش را ایــن طــور 

بــه پایــان می بــرد: »پرولتاریــا بــه اتفــاق ایــن دو متحــد، بــا بهره گیــری از ویژگــی لحظــٔه گــذار کنونــی 

می توانــد نخســت در راه رســیدن بــه جمهــوری دموکراتیــک و پیــروزی کامــل دهقانــان بــر مالــکان، و 

ســپس در راه رســیدن بــه سوسیالیســم، یعنــی یگانــه وســیله ای کــه می توانــد بــه ملّت هــای رنج دیــده 

ــن اندیشــه هایی را  ــردارد، و گام برخواهــد داشــت.« لنی ــان و آزادی بدهــد، گام ب ــح و ن ــگ، صل از جن

ــا در  ــف پرولتاری ــل »وظای ــود، بعدهــا در نوشــته های دیگــری مث ــرده ب ــن نامه هــا مطــرح ک ــه در ای ک

انقــاب مــا« توســعه و رشح داد.

ــود،  ــده ب ــارج ش ــور خ ــتان ۱۹۰۷ از کش ــاب ۱۹۰۵- ۱۹۰۷ در تابس ــوب انق ــس از رسک ــه پ ــن ک لنی

ــه ۱۰ ســال، اندکــی پــس از انقــاب فوریه-مــارس ۱۹۱۷، در روز ســّوم آوریــل ۱۹۱۷  پــس از نزدیــک ب

از راه ســوئیس وارد روســیه و شــهر پروگــراد شــد و در ایســتگاه قطــار مــورد اســتقبال پُرشــور کارگــران، 

ــا بلشــویک ها و  ــی ب ــد، در دو جلســٔه متوال ــت. روز بع ــرار گرف ــان، و اعضــای حــزب ق ــازان، ناوی رسب

ــازان  ــدگان شــوراهای کارگــران و رسب ــرای مناین ــن ب در جلســٔه مشــرک بلشــویک ها و منشــویک ها، لنی

ســخرنانی کــرد و در آنجــا تزهایــی را مطــرح کــرد کــه از آن پــس بــه »تز هــای آوریــل« معــروف شــد. او 

ســپس ایــن تزهــا را در مقالــه ای بــا عنــوان »دربــارٔه وظایــف پرولتاریــا در انقــاب کنونــی« در روزنامــٔه 

ــارٔه  ــی درب ــه در »نامه های ــدی اش، از جمل ــای بع ــرد و در مقاله ه ــر ک ــل ۱۹۱۷( منت ــراودا )۷ آوری پ

ــا«، و »حزب هــای سیاســی در  ــا در انقــاب م ــف پرولتاری ــه«، »وظای ــدرت دوگان ــارٔه ق ــک«، »درب تاکتی

روســیه و وظایــف پرولتاریــا« بــاز هــم بیشــر بــه ایــن تزهــا پرداخــت.

ــه رشح  ــراودا چــاپ شــد، ب ــل ۱۹۱۷ در پ ــه« کــه در ۹ آوری ــارٔه قــدرت دوگان ــٔه »درب ــن در مقال لنی

ــران و  ــورای کارگ ــدرت ش ــی ق ــارس ۱۹۱۷، یعن ــاب فوریه-م ــس از انق ــت پ ــدرت حاکمی ــت ق وضعی

رسبــازان پروگــراد در کنــار دولــت موقتــی کــه در دومــا شــکل گرفــت، می پــردازد. او نوشــته اش چنیــن 

ــپس  ــت« و س ــور اس ــم در کش ــدرت حاک ــئلٔه ق ــاب، مس ــر انق ــئلٔه اساســی ه ــه »مس ــد ک ــاز می کن آغ

ادامــه می دهــد کــه »در کنــار دولــت موقــت، یعنــی دولــت بــورژوازی، دولــت دیگــری تشــکیل شــده 
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ــران و  ــدگان کارگ ــت، شــوراهای مناین ــن دول ــی اســت؛ ای ــٔه جنین ــف و در مرحل ــوز ضعی ــه هن اســت ک

ــن قــدرت از هــامن  ــح قــدرت شــوراها در حاکمیــت، می نویســد: »ای ــن در تری ــازان اســت.« لنی رسب

نــوع کمــون ۱۸۷۱ پاریــس اســت. رسچشــمٔه قــدرت، آن قانونــی نیســت کــه پیشــر در پارملــان بحــث 

ــتقیم  ــرّف مس ــن و ت ــا از پایی ــتقیم توده ه ــکار مس ــه ابت ــد، بلک ــیده باش ــب رس ــه تصوی ــده و ب ش

]قــدرت[ اســت.« بــه عبــارت دیگــر، از دیــد لنیــن، قــدرت مردمــی شــوراهای انقابــی بــا قدرتــی کــه 

ــن  ــاوت اســت. او در همی ــی متف ــا می شــود، به کل ــک حکم فرم ــی بورژوا-دموکراتی ــوری پارملان در جمه

ــان و  ــران و دهقان ــدگان کارگ ــوراهای مناین ــر از ش ــر و به ــی عالی ت ــر حکومت ــد: »ب ــه می نویس مقال

کارگــران کشــاورزی و رسبــازان بــه وجــود نیــاورده اســت و مــا تــا کنــون نظیــر آن را ندیده ایــم.« در آن 

مقطــع زمانــی، لنیــن و بلشــویک ها نــه بــه دولــت موقــت بــورژوازی اعتــامد داشــتند، و نــه در رهــری 

ــد، چــون رهــران شــوراها،  ــی می دیدن ــت انقاب ــران قاطعی اس ارهــا و منشــویک ها در شــوراهای کارگ

ــن  ــن در همی ــد. لنی ــت می کردن ــی حامی ــت انقاب ــت موق ــاً از دول ــراد، کام ــورای پروگ ــژه ش و به وی

مقالــه اش در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه »آیــا بایــد فــوراً دولــت موقــت را برانداخــت؟« می نویســد: »آن 

ــه حکومــت متــام مــردم؛ ایــن  ــرا ایــن یــک دولــت اُلیگارشــی بورژوایــی اســت ن ــد برانداخــت زی را بای

دولــت نــه صلــح می توانــد بدهــد نــه نــان و نــه آزادی کامــل.« اّمــا بــا توجــه بــه پشــتیبانی نهــاد جــوان 

و مردمــی شــورای کارگــران و رسبــازان از دولــت موقــت، لنیــن چــون منی خواســت بــه وجهــٔه شــوراها 

لطمــه ای بخــورد، معتقــد بــود کــه دولــت موقــت را »منی تــوان اکنــون رسنگــون ســاخت، زیــرا بــا ســازش 

مســتقیم و غیرمســتقیم بــا شــوراها، و پیــش از همــه بــا شــورای پروگــراد خــود را روی پــا نگــه داشــته 

اســت. آن را اصــوالً بــا وســایل معمولــی منی تــوان برانداخــت، چــون متکــی بــر پشــتیبانی دولــت دّوم، 

یعنــی شــورای مناینــدگان کارگــران، از بــورژوازی اســت.« لنیــن ضمــن رد کــردن فعالیــت جــدا از تــودٔه 

یــک گــروه روشــنفکر کوچــک، می نویســد: »مــا مارکسیســت،  یعنــی طرفــدار مبــارزٔه طبقاتــی پرولــری 

ــگ  ــی در جن ــن بورژوای ــاع از میه ــه ]دف ــم دفاع طلبان ــه شوونیس ــی، علی ــی خرده بورژوای ــه رسگیج علی

جهانــی[، و علیــه پیــروی از بــورژوازی هســتیم. پــس بــه تشــکیل حــزب کمونیســت پرولتاریــا بپردازیــم... 

ــوراهای  ــٔه ش ــدرت یگان ــدار ق ــران آگاه طرف ــت. کارگ ــورژوازی اس ــٔه ب ــدرت یگان ــدار ق ــورژوازی طرف ب

مناینــدگان، یعنــی طرفــدار قــدرت یگانــه ای هســتند کــه موجبــات آن از راه روشــن کــردن ذهــن پرولتاریــا 

و رهایــی وی از قیــد نفــوذ بــورژوازی فراهــم شــده باشــد، نــه از راه ماجراجویــی.« در حــدود هفــت ماه 

بعــد از نوشــن ایــن مقالــه، در اوضــاع بحرانــی ای کــه در روســیه پیــش آمــد، حــزب بلشــویک  بــه اتــکای 

قــدرت انقابــی شــوراهای مناینــدگان کارگــران و دهقانــان و رسبــازان و ناویــان کــه رهــری اش در اختیــار 

بلشــویک ها قــرار گرفتــه بــود، رضبــٔه کاری را بــه دولــت موقــت زد و بــا رسنگــون کــردن آن در روز ۷ 

نوامــر )تقویــم جدیــد(، نخســتین انقــاب سوسیالیســتی جهــان را بــه پیــروزی رســاند.

تزهای آوریل
تزهــای آوریــل در واقــع خــط مشــی حــزب بلشــویک در دورٔه زمانــی پــس از انقــاب فوریه-مــارس 
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ــن  ــن ای ــود. لنی ــه انقــاب سوسیالیســتی ب ــدن انقــاب بورژوا-دموکراتیــک ب ــه منظــور فرارویان ۱۹۱۷ ب

تزهــا را در روز ۴ آوریــل ۱۹۱۷ در ســخرنانی خــود دربــارٔه وظایــف پرولتاریــای انقابــی در برابــر اعضــای 

کمیتــٔه مرکــزی و کمیتــٔه حزبــی پروگــراد و مناینــدگان بلشــویک رشکــت کننــده در کنفرانــس شــوراهای 

کارگــران و رسبــازان ارائــه داد، کــه شــامل ۹ تــز اســت.

ــن  ــت. کوچک تری ــه اس ــتی و غارتگران ــگ امپریالیس ــان جن ــی اّول( همچن ــی )جهان ــگ کنون ۱. جن

گذشــتی نســبت بــه »دفاع طلبــی انقابــی« از میهــن در ایــن جنــگ امپریالیســتی جایــز نیســت. بایــد 

ــت توده هــای هــوادار دفــاع را بــا تفصیــل و شــکیبایی توضیــح داد و  اشــتباه قرهــای وســیع و پاک نیّ

ثابــت کــرد کــه پایــان دادن بــه جنــگ از طریــق یــک صلــح واقعــاً دموکراتیــک و غیرتحمیلــی، بــدون 

ــرادری کــرد. ــازان ارتش هــای متخاصــم ایجــاد ب ــان رسب ــد می ــه ممکــن نیســت. بای برانداخــن رسمای

ــه  ــٔه اّول انقاب-کــه در آن قــدرت ب ۲. ویژگــی مشــخص لحظــٔه کنونــی در روســیه، گــذار از مرحل

ــه در آن  ــت ک ــاب اس ــٔه دّوم انق ــه مرحل ــت- ب ــاده اس ــت( افت ــت موق ــی دول ــورژوازی )یعن ــت ب دس

ــد. ــان بیفت ــت دهقان ــای تهی دس ــا و قره ــت پرولتاری ــه دس ــد ب ــت بای حاکمی

۳. از دولــت موقــت به هیچ وجــه پشــتیبانی نگــردد. بــه جــای مطالبــٔه اینکــه ایــن دولــت از 

امپریالیســت بــودن خــود دســت بکشــد، کــه موجــب اشــاعٔه تصّورهــای خــام می شــود، بایــد ماهیــت 

ــت را افشــا کــرد. ــن دول ای

ــر منشــویک ها و  ــرث شــوراها در براب ــا در اک ــه حــزب م ــرد ک ــت اعــراف ک ــن واقعی ــه ای ــد ب ۴. بای

اس ارهــا کــه بــه نفــوذ بــورژوازی تــن در داده انــد، فعــاً در اقلیــت، و آن هــم در اقلیــت ضعیفــی اســت. 

مــادام کــه در اقلیــت هســتیم، کار مــا انتقــاد و توضیــح اشتباه هاســت، و در عیــن حــال، لــزوم انتقــال 

حاکمیــت بــه شــوراها را تبلیــغ می کنیــم.

۵. برقــراری جمهــوری شــوراهای مناینــدگان کارگــران،  دهقانــان، وکارگــران کشــاورزی در رسارس 

کشــور، از پاییــن بــه بــاال، نــه جمهــوری پارملانــی. بازگشــت از شــوراهای مناینــدگان بــه ایــن جمهــوری 

ــه عقــب. پارملانــی، گامــی اســت ب

ــی کــردن زمین هــای کشــاورزی و ادارٔه آنهــا توســط شــوراهای محلــی مناینــدگان دهقانــان و  ۶. ملّ

کارگــران کشــاورزی.

۷. ادغام همٔه بانک ها و ایجاد یک بانک ملّی واحد.

ــد  ــوری تولی ــط آوردن ف ــه فق ــت، بلک ــم نیس ــردن« سوسیالیس ــول ک ــا »معم ــوری م ــٔه ف ۸. وظیف

ــت. ــران اس ــدگان کارگ ــوراهای مناین ــارت ش ــر نظ ــا زی ــع کااله ــی و توزی اجتامع

۹. وظایــف حــزب عبارتنــد از: تشــکیل کنگــره، تغییــر برنامــٔه حــزب در مــورد امپریالیســم و جنــگ 

ــی«،  ــت کمون ــارٔه »دول ــا درب ــت م ــت و خواس ــه دول ــبت ب ــا نس ــع م ــورد موض ــتی، و در م امپریالیس

تغییــر برنامــٔه حداقــل حــزب، و باالخــره تغییــر نــام حــزب. به جــای سوســیال دموکراســی کــه پیشــوایان 
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ــه  ــد )از جمل ــورژوازی گرویده ان ــه ب ــد و ب ــت کرده ان ــه سوسیالیســم خیان ــان ب ــام جه رســمی آن در مت

ــر داد. ــه حــزب کمونیســت تغیی ــام حــزب را ب ــد ن ــان(، بای دفاع طلب

۱۰. ایجاد یک انرناســیونال تازه، یک انرناســیونال انقابی )انرناســیونال سّوم بعدی(. 

ــد،  ــش می آم ــی پی ــازٔه زمان ــر ب ــه در ه ــط مشــخصی ک ــه رشای ــا توجــه ب ــن ب ــب، لنی ــن ترتی ــه ای ب

تاکتیک هــا و شــعارهای مبــارزه را تنظیــم می کــرد. بدین گونــه بــود کــه در رونــد مبــارزهٔ  مارکسیســت های 

روســیه، لنیــن و بلشــویک ها آمــوزش مارکسیســتی دربــارٔه شــکل های ســازمانی جامعــه در دوران گــذار 

ــع  ــویک در آن مقط ــزب بلش ــد. ح ــل می کردن ــم( را تکمی ــم )و کمونیس ــه سوسیالیس ــه داری ب از رسمای

زمانــی کــه »قــدرت دوگانــه« در کشــور وجــود داشــت، شــعار »متــام حاکمیــت بــه شــوراها« را مطــرح 

ــان  ــران و وکی ــی وزی ــعار، جابه جای ــن ش ــور از ای ــه منظ ــت ک ــن اس ــا ای ــم در اینج ــهٔ  مه ــرد. نکت می ک

بــورژوازی بــا مناینــدگان شــوراها نبــود، بلکــه بــر هــم زدن ماشــین دولتــی ســابق و تشــکیل نــوع تــازه ای 

از دولــت بــود کــه بــر شــالودٔه شــوراهای مردمــی اســتوار باشــد. هــدف فــوری از مطــرح کــردن ایــن 

شــعار، از میــان بــردن حاکمیــت دوگانــه بــه ســود شــوراها بــود. لنیــن اعتقــاد داشــت کــه در رشایــط 

ویــژه ای کــه در آن زمــان پیــش آمــده بــود، و بــه قــول لنیــن »بی انــدازه نــادر و گران بهاســت«، انتقــال 

متــام حاکمیــت بــه شــوراها از راه مســاملت آمیز فراهــم بــود. البتــه چنــد مــاه بعــد کــه دولــت موقــت 

بــا همــکاری وزیــران منشــویک و اس ار کــه از طــرف شــورای پروگــراد وارد دولــت شــده بودنــد، نه فقــط 

بــر ادامــٔه جنــگ صّحــه گذاشــت، بلکــه دســت بــه رسکــوب بلشــویک ها زد، حــزب بلشــویک تاکتیــک 

و شــعارش را به اجبــار عــوض کــرد، و شــعار قیــام مســلّحانه را مطــرح کــرد. تزهــای آوریــل کارپایــه ای 

ــه تنظیــم سیاســت های نویــن حــزب کــه  شــد بــرای فعالیــت چنــد مــاه آینــدٔه بلشــویک ها، و از جمل

در هفتمیــن کنفرانــس کشــوری ســازمان های حــزب )۲۴ تــا ۲۹ آوریــل ۱۹۱۷( در پروگــراد تنظیــم شــد.

وظایف پرولتاریا در انقالب ما
ــٔه  ــس کارپای ــی آن »پیش نوی ــوان فرع ــه عن ــا« ک ــاب م ــا در انق ــف پرولتاری ــن در جــزوهٔ  »وظای لنی

حــزب پرولــری« و تاریــخ نــگارش آن ۱۰ آوریــل ۱۹۱۷ بــود، دربــارٔه مشــخصات عمــدٔه لحظــه ای از تاریخ 

ــم  ــی می اندازی ــی داده اســت. نگاهــی اجامل ــود توضیح هــای مفّصل کــه روســیه در حــال گــذر از آن ب

بــه رسفصل هــای ایــن جــزوه:

»جنبــٔه طبقاتــی انقــاب- حاکمیــت قدیمــی تــزاری در هــم شکســته ولــی کارش متــام نشــده اســت. 

ــٔه  ــت طبق ــه دس ــی ب ــدرت دولت ــد. ق ــه می ده ــه پردازی ادام ــه دسیس ــان ب ــا همچن ــد رومانوف ه بان

جدیــد، یعنــی بــورژوازی و زمیــن داران بــزرگ افتــاده اســت. از ایــن لحــاظ، انقــاب بورژوا-دموکراتیــک 

ــن  ــا کمری ــزاری را ب ــی ت ــد می کوشــد همــٔه دســتگاه دولت ــه اســت. دولــت جدی ــان یافت در روســیه پای

اصاحــات در اختیــار بــورژوازی قــرار دهــد. حتـّـٰی موعــد فراخوانــدن مجلــس مؤسســان را هــم تــا کنــون 

ــن نکــرده اســت. عمده تریــن مقام هــای وزارتــی همچنــان در اختیــار ســلطنت طلبان و زمیــن داران  معیّ
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بــزرگ اســت. کرنســکی به اصطــاح »سوسیالیســت« )کــه در آن زمــان وزیــر دادگســری بــود و بعدهــا 

ــه کمــک  ــا ب ــر هوشــیاری مــردم و انحــراف توجــه آنه ــگ و نخســت وزیر شــد( به جــز تخدی ــر جن وزی

ــی  ــورژوازی در سیاســت داخل ــد ب ــت جدی ــد. دول ــازی منی کن عبارت هــای پُررسوصــدا، نقــش دیگــری ب

شایســتٔه هیچ گونــٔه اعتــامدی از طــرف پرولتاریــا نیســت و پشــتیبانی از آن به هیچ وجــه جایــز نیســت.

ــِت ادامــٔه جنــگ امپریالیســتی اســت. بــرای  »سیاســت خارجــی دولــت جدیــد- دولــت جدیــد دول

متوقــف ســاخن کشــتار ملّت هــا کــه بــه ســود رسمایــه داران صــورت می گیــرد، هیــچ گام عملــی 

ــا  ــه آشــکارا روســیه را ب ــز ک ــه را نی ــٰی آن قراردادهــای رّسی غارتگران ــت حتّ ــن دول برنداشــته اســت. ای

ــران،  ــوط می ســازد )قراردادهــای غــارت ای ــٔه امپریالیســتی انگلیســی و فرانســوی مرب ــٔه غارتگران رسمای

چپــاول چیــن، غــارت ترکیــه...( منتــر نکــرده اســت. دولــت جدیــد در زمینــٔه سیاســت خارجــی درخــور 

ــن  ــردم و تلقی ــب م ــای فری ــه معن ــط ب ــل فق ــح از آن، در عم ــع صل ــت، و توق ــامدی نیس ــن اعت کمری

ــه آنهاســت. امیدهــای واهــی ب

ــده  ــت دی ــدرت در وجــود دو دول ــن ق ــی آن- ای ــت طبقات ــه و اهمی ــدرت دوگان ــژٔه ق ــت وی »ماهی

می شــود: دولــت عمــده و واقعــی بــورژوازی، یعنــی دولــت موقــت لِــُووف ]نخســت وزیر[ و رشیــکان، 

و دیگــری دولــت مــوازی و تکمیلــی و »نظــارت کننــده« بــه شــکل شــورای مناینــدگان کارگــران و رسبــازان 

پروگــراد کــه هیــچ نهــاد دولتــی را در دســت نــدارد ولــی اتــکای مســتقیم بــه اکرثیــت بی چون وچــرای 

مــردم و کارگــران و رسبــازان مســلّح دارد. ویژگــی مهــم وضعیــت کنونــی ایــن اســت کــه شــورای پروگــراد 

نقــش خــود را بــه نظــارت بــر امــور و فراخوانــدن مجلــس مؤسســان )کــه دولــت موقــت هنــوز تاریخــی 

بــرای آن معیّــن نکــرده( محــدود کــرده اســت. تردیــدی نیســت کــه ایــن دوگانگــی بــرای مــّدت طوالنــی 

ــک  ــوداری از ی ــط من ــه فق ــدرت دوگان ــرود. ق ــان ب ــد از می ــا بای ــی از آنه ــاورد. یک ــد دوام بی منی توان

ــر انقــاب، میلیون هــا نفــر از خــواب برخاســته  ــر اث ــد تحــّول انقــاب اســت. ب ــی در رون لحظــٔه انتقال

ــه داران  ــن رسمای ــا از لحــاظ موقعیــت خــود بی ــد. بخــش اعظــم آنه ــٔه سیاســت گام گذاردن ــه صحن و ب

ــی  ــورژوازی در زندگ ــت. خرده ب ــور اروپاس ــد. روســیه خرده بورژوایی تریــن کش ــرار دارن ــران ق و کارگ

خــود بــه شــیؤه کارفرماهــا زندگــی می کنــد نــه بــه شــیؤه پرولــری )از لحــاظ موقعیــت خــود در تولیــد 

ــرده  ــی رشــد ک ــی انقاب ــا رسعت ــه داران ب ــه رسمای ــٔه توده هــای روســیه ب ــامد غیرآگاهان ــی(. اعت اجتامع

اســت. ایــن اســت پایــٔه طبقاتــی ســازش بیــن دولــت موقــت و شــورای مناینــدگان کارگــران و رسبــازان 

)تحــت رهــری اس ارهــا و منشــویک ها(. کافــی نبــودن عــدٔه پرولتاریــا در روســیه و آگاهــی و تشــکل 

آن، روی دیگــر همیــن ســّکه اســت.

ــی،  ــٔه کنون ــک لحظ ــود- تاکتی ــی می ش ــه ناش ــع پیش گفت ــه از وض ــی ک ــژٔه تاکتیک های ــت وی »ماهی

ــد  ــاده و متح ــا، آم ــتباه های آنه ــح اش ــویک، توضی ــی اس ار و منش ــای خرده بورژوای ــاد از حزب ه انتق

کــردن عنــارص آگاه پرولــری، یعنــی حــزب کمونیســت، و رهانــدن پرولتاریــا از قیــد سم پاشــی رسگیجه آور 

خرده بــورژوازی اســت. ایــن کارهــا فقــط تبلیغاتــی بــه نظــر می رســد، ولــی در حقیــت ایــن عملی تریــن 
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کار انقابــی اســت. تجربــٔه جهانــی دولت هــای بــورژوازی و زمیــن داران دو روش بــرای ســتم بــر مــردم 

ــد،  ــده و وعی ــخن پردازی، وع ــی، س ــب، چاپلوس ــری فری ــامل زور، و دیگ ــی اع ــت، یک ــرده اس ــدا ک پی

صدقه هــای ناچیــز، و گذشــت های بی اهمیــت و حفــظ آنچــه عمــده و اساســی اســت. ویژگــی لحظــٔه 

ــامد  ــورژازی اعت ــت. رسان خرده ب ــه دّوم اس ــل روش اّول ب ــام آور تبدی ــت رسس ــیه، رسع ــی در روس کنون

ــردم  ــه م ــورژوازی را ب ــه ب ــامدی ب ــد بی اعت ــم بای ــا ه ــد. پرولره ــردم می آموزن ــه م ــورژوازی را ب ــه ب ب

بیاموزنــد.

»دفاع طلبــی انقابــی و معنــای انقابــی آن- مــوج خرده بورژوایــی دفاع طلبــی انقابــی ]دفــاع 

ــاب  ــت انق ــش و موفقی ــت جنب ــمن پیرف ــن دش ــی اّول[ بدتری ــگ جهان ــی در جن ــن بورژوای از میه

ــٔه  ــن مرحل ــٔه طــی ای ــی در نتیج ــه گوی ــد ک ــود می کن ــن طــور وامن ــه را ای ــورژوازی قضی روس اســت. ب

ــز بــرای روســیه تغییــر کــرده اســت. مــا بایــد بــه توده هــا  ــٔه اجتامعی-سیاســی جنــگ نی انقــاب، جنب

توضیــح دهیــم کــه شــاخص جنبــٔه اجتامعی-سیاســی جنــگ، وضــع طبقــه ای اســت کــه جنــگ می کنــد، 

سیاســت ایــن طبقــه اســت کــه جنــگ ادامــٔه آن اســت. البتــه توضیــح ایــن نکتــه کار آســانی نیســت. 

ــاق  ــان الح ــن خواه ــد: »م ــور می بینن ــن ط ــادگی ای ــئله را به س ــی مس ــوادار دفاع طلب ــادی ه ــردِم ع م

ــد، پــس مــن از حــق دفــاع می کنــم  رسزمین هــای دیگــران نیســتم، ولــی آملان هــا بــه رساغ مــن می آین

ــرادران روشــنفکری نیســتند کــه  ــا آن بورژواهــا و ب ــع امپریالیســتی.« اینه ــا بهــامن مناف ــان ی ــه از ف ن

ــوان از الحاق طلبــی دســت کشــید و  ــه منی ت ــدون نفــی حاکمیــت رسمای ــد کــه ب ــی خــوب می دانن خیل

ــن  ــد بی ــد ]بای ــب می دهن ــان فری ــای بی پای ــا و وعده ه ــاظ زیب ــا الف ــا را ب ــر توده ه ــدون دغدغهٔ خاط ب

اینهــا تفــاوت گذاشــت[.

»چگونــه می تــوان بــه جنــگ ]امپریالیســتی جهانــی اّول[ پایــان داد؟ ایــن جنــگ نــه محصــول ارادٔه 

شــیطانی رسمایــه داران درنده خــو، بلکــه مولــود تکامــل نیم قرنــی رسمایــٔه جهانــی و میلیاردهــا رشــته و 

ارتبــاط آن اســت. بــدون برانداخــن حاکمیــت رسمایــه و بــدون انتقــال حاکمیــت دولتــی بــه پرولتاریــا 

ــت  ــی دس ــک و غیرتحمیل ــح دموکراتی ــک صل ــه ی ــت و ب ــرون جس ــتی بی ــگ امپریالیس ــوان از جن منی ت

یافــت.

ــارت  ــه عب ــا ب ــد، ی ــکل جدی ــوراها ش ــد- ش ــد می آی ــا پدی ــاب م ــه در انق ــی ک ــد دولت ــوع جدی »ن

ــوع  ــه از ن ــس، ن ــوع کمــون پاری ــی اســت از ن ــن دولت ــت هســتند. ای ــدی از دول ــوع جدی ــر، ن صحیح ت

ــت  ــت و حاکمی ــود دول ــم، رضورت وج ــاف آنارشیس ــم، برخ ــی. مارکسیس ــی بورژوای ــوری پارملان جمه

دولتــی در دوران انقابــی و از آن جملــه در دوران گــذار از رسمایــه داری بــه سوسیالیســم را تشــخیص 

می دهــد. دولــت شــورایی ماشــین دولتــی کهنــه را در هــم می شــکند و از میــان برمــی دارد. شــوراها آن 

نــوع دولتــی را احیــا می کننــد کــه از دل کمــون پاریــس بیــرون می آمــد و مارکــس ]در »جنــگ داخلــی 

ــد  ــه می توان ــرد: »شــکل سیاســی رسانجــام کشف شــده ای ک ــف ک ــن طــور توصی در فرانســه«[ آن را ای

ــی،  ــی سیاس ــان در زندگ ــتقل زن ــت مس ــدون رشک ــازد.« ب ــی س ــان را عمل ــادی زحمتکش ــی اقتص رهای
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نه فقــط دربــارٔه سوسیالیســم، کــه از دموکراســی کامــل و پایــدار نیــز منی توانــد ســخنی در میــان باشــد.

ــم، یعنــی متــام  ــی کــردن همــٔه زمین هــا را طلــب کنی ــد ملّ ــی- مــا بای »برنامــٔه ارضــی و برنامــٔه ملّ

ــاً و  ــرداری کام ــار بهره ب ــی اختی ــد. ول ــزی درآی ــی مرک ــت دولت ــت حاکمی ــور در مالکی ــای کش زمین ه

ــی،   ــئلٔه ملّ ــورد مس ــد. در م ــان باش ــدگان دهقان ــی مناین ــی و محل ــوراهای ایالت ــت ش ــراً در دس منح

حــزب پرولتاریــا پیــش از هــر چیــز بایــد از ایــن دفــاع کنــد کــه همــهٔ  ملیت هــا و اقــوام ســتم دیده از 

ــق شــود. ــگ محق ــد بی درن ــر بای ــن ام ــد و ای ــی از روســیه دارن ــرای جدای ــل ب تزاریســم، آزادی کام

ــن و  ــردن زمی ــی ک ــل ملّ ــی از قبی ــه داران- اقدام های ــندیکاهای رسمای ــا و س ــردن بانک ه ــی ک »ملّ

ــع  ــه موق ــی ب ــت از راه انقاب ــن اس ــه ممک ــی ک ــا جای ــد ت ــه داران بای ــندیکاهای رسمای ــا و س بانک ه

ــط ســودهای فوق العــاده هنگفــت  ــی از مصــادره و ضب ــای انقاب اجــرا گذاشــته شــود. حــزب پرولتاری

ــز  ــد، هرگ ــگ ســود می برن ــِل جن ــه از ِقبَ ــه نحــوی مفتضحان ــژه ب ــه به وی ــک داران ک ــه داران و بان رسمای

ــرد. خــودداری نخواهــد ک

ــف و کرنســکی هــم خــود را  ــی پلخان ــام حتّ ــن ایّ ــت در انرناســیونال سوسیالیســتی- در ای »وضعی

انرناسیونالیســت می نامنــد. ولــی انرناسیونالیســم در کــردار، یکــی و فقــط یکــی اســت، و آن هــم کار 

بی دریــغ در راه توســعٔه جنبــش انقابــی و مبــارزٔه انقابــی در کشــور خویش، و پشــتیبانی از ایــن مبارزه، 

بــدون اســتثنا، در متــام کشــورها اســت. مهم تریــن عامــت مشــخصٔه ایــن جریــان، گسســت کامــل پیونــد 

ــن در  ــاع از میه ــه دف ــردار، ک ــت در ک ــار، شوونیس ــت در گفت ــم )سوسیالیس ــا سوسیال شوونیس ــم ب ه

ــت ها و  ــان سوسیال شوونیس ــه می ــا )ک ــا »میانه گیر«ه ــم ب ــد( و ه ــد می کن ــتی را تأیی ــگ امپریالیس جن

انرناسیونالیســت های واقعــی در نوســان اند(، و مبــارزٔه انقابــی بی دریــغ بــر ضــد دولــت امپریالیســتی 

خــودی اســت. کارل لیبکنشــت نامدارتریــن مناینــدٔه ایــن جریــان و مناینــدٔه انرناســیونال پرولــری جدیــد 

ــت خــود  ــه ســوی دول ــه ســاح را ب ــرد ک ــوت ک ــان را دع ــازان آمل ــران و رسب ــی اســت. او کارگ و حقیق

برگرداننــد، و اکنــون همــراه بــا هــزاران سوسیالیســت واقعــی در زنــدان آملــان اســت. در عــر جنــگ 

ــگ  ــرای خــروج از جن ــردار کار آســانی نیســت. ب ــودن در ک ــاک امپریالیســتی، انرناسیونالیســت ب هولن

ــا  ــاب پرولتاری ــچ راهــی جــز انق ــی، هی ــک و غیرتحمیل ــح دموکراتی ــامن صل ــد پی ]امپریالیســتی[ و عق

وجــود نــدارد.

»بایــد انرناســیونال ســّوم را تأســیس کــرد- بایــد فــوراً پیونــد بــا ایــن انرناســیونال ]شوونیســتی دّوم[ 

را گسســت. حــزب مــا نبایــد بــه انتظــار بنشــیند، بلکــه بایــد بی درنــگ انرناســیونال ســّوم را تأســیس 

کنــد. هیــچ کشــوری در جهــان اکنــون ]پــس از انقــاب فوریه-مــارس ۱۹۱۷[ مثــل روســیه این قــدر آزادی 

ــی  ــا »دفاع طلب ــورژوازی ی ــتیبانی از ب ــغ پش ــرای تبلی ــه ب ــی ن ــم، ول ــتفاده کنی ــن آزادی اس ــدارد. از ای ن

انقابــی« بورژوایــی، بلکــه بــرای تأســیس جســورانه و لیبکنشــتی انرناســیونال ســّوم، انرناســیونالی کــه 

ــزل اســت. ــکاران سوسیال شوونیســت و هــم »میانه گیر«هــای متزل دشــمن آشــتی ناپذیر هــم خیانت
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»حــزب مــا چــه عنوانــی بایــد داشــته باشــد؟ مــا بایــد خــود را حــزب کمونیســت بنامیــم، هامن گونــه 

کــه مارکــس و انگلــس خــود را کمونیســت می نامیدنــد. »سوســیال دموکراســی« بــا طــرح دفــاع از میهــن 

در جنــگ امپریالیســتی بــه سوسیالیســم خیانــت کــرده و بــه بــورژوازی ملـّـی کشــورش گرویــده اســت، و 

انرناســیونال دّوم هــم آمــوزش مارکسیســم دربــارٔه دولــت را تحریــف کــرده اســت. عنــوان ســابق حــزب 

ــا  ــود. م ــَروی می ش ــع پی ــد، مان ــهیل می کن ــا را تس ــب توده ه ــرات[ فری ــیال دموک ــی سوس ــا ]یعن م

می خواهیــم جهــان را دوبــاره بســازیم. مــا می خواهیــم بــه جنــگ امپریالیســتی جهانــی پایــان دهیــم 

کــه صدهــا میلیــون تــن گرفتــار آننــد و منافــع صدهــا و صدهــا میلیــارد رسمایــه بــا آن درآمیختــه اســت. 

ــک  ــگ را از راه ی ــوان جن ــری، منی ت ــخ ب ــاب در تاری ــن انق ــی بزرگ تری ــری، یعن ــاب پرول ــدون انق ب

صلــح واقعــاً دموکراتیــک بــه پایــان رســاند. وقــت آن رســیده اســت کــه جامــٔه چرکیــن را از تــن بــه در 

کنیــم، و جامــٔه متیــزی بــه تــن کنیــم.«

ــارٔه  ــارٔه نظــر او و حــزب بلشــویک درب ــن درب ــدٔه نوشــته های لنی ــان شــد، چکی ــا اینجــا بی آنچــه ت

اوضــاع سیاســی پــس از انقــاب فوریه-مــارس و برنامــٔه عمــل ایــن حــزب در ایــن دوره از انقــاب روســیه 

بــود. در هفتمیــن کنفرانــس کشــوری حــزب بلشــویک در مــاه مــه ۱۹۱۷، و ســپس در نخســتین کنگــرٔه 

ــس  ــد از کنفران ــاه بع ــک م ــدود ی ــه در ح ــیه ک ــازان رسارس روس ــران و رسب ــدگان کارگ ــوراهای مناین ش

کشــوری بلشــویک ها برگــزار شــد، ایــن نظرهــای لنیــن و حــزب بلشــویک کارپایــٔه تنظیــم برنامه هــا و 

ــرٔه شــوراها  ــن ۱۹۱۷ در کنگ ــن در روز ۱۷ ژوئ ــی و شــورایی شــد. لنی ــاد حزب ــن دو نه تاکتیک هــای ای

ــوِب  ــِت منص ــت موق ــق دول ــی تواف ــره، در پ ــن کنگ ــزاری ای ــش از برگ ــه پی ــد هفت ــرد. چن ــخرنانی ک س

ــدند  ــت ش ــٔه دول ــت وارد کابین ــاح سوسیالیس ــر به اصط ــج وزی ــا، پن ــویک ها و اس اره ــا منش ــا ب دوم

ــان بــه جنــگ  کــه کرنســکی یکــی از آنهــا بــود. هامن طــور کــه پیشــر گفتــه شــد، ایــن دولــت همچن

ــح  ــه تری ــاز هــم ب ــن خــود در کنگــرٔه شــوراها ب ــن در ســخرنانی ۱۷ ژوئ امپریالیســتی ادامــه داد. لنی

ماهیــت دولــت موقــت پرداخــت و گفــت: »کــدام طبقــه همچنــان ســلطه و ســیادت دارد؟ هــامن طبقــٔه 

ــران  ــه وزی ــی ک ــتی دارد. دولت ــٔه امپریالیس ــان جنب ــگ همچن ــت هــم جن ــن علّ ــه همی ــه دار، و ب رسمای

سوسیالیســت منا در آن رشکــت دارنــد چیــزی را تغییــر نــداده اســت: قراردادهــای محرمانــه هامن طــور 

محرمانــه مانــده اســت، روســیه می جنگــد تــا رسزمین هــا را تــرف کنــد و سیاســت لیاخــوف در ایــران 

ــه  ــای محمدعلی شــاه و ب ــه کودت ــن ب ــره.« روشــن اســت کــه در اینجــا اشــارٔه لنی را ادامــه دهــد، و غی

ــی ایــران اســت کــه بــه دســت لیاخــوف قــزاق روســیٔه تــزاری صــورت  تــوپ بســن مجلــس شــورای ملّ

گرفــت.

ــم  ــه تقوی ــر ب ــر ۱۹۱۷ )۷ نوام ــاب در روز ۲۵ اکت ــروزی انق ــا پی ــدی، ت ــاه بع ــد م ــای چن رخداده

ــر و  ــش فق ــا، افزای ــی در جبهه ه ــای روس ــنگین نیروه ــت های س ــاهد شکس ــو ش ــک س ــد(، از ی جدی

ــر،  ــوی دیگ ــگ، و از س ــٔه جن ــی در نتیج ــواد غذای ــوخت و م ــود س ــی و کمب ــردم و گران ــتی م تنگدس

ــود.  ــری جنبــش مردمــی و فعالیــت و نفــوذ حــزب بلشــویک ب ــی مــردم و اوج گی شــاهد رشــد نارضایت
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روســیه در بحــران اقتصــادی عمیقــی فــرو رفتــه بــود. حــزب بلشــویک نخســت تــاش کــرد کــه بــه طــور 

ــس از  ــی پ ــان برســاند، ول ــه پای ــه ســود قــدرت شــوراها ب ــه را ب مســاملت آمیز مســئلٔه حاکمیــت دوگان

آنکــه تظاهــرات گســردٔه زحمتکشــان در مــاه ژوییــه بــرای صلــح بــه دســتور دولــت موقــت بــا خشــونت 

رسکــوب شــد، آن هــم در حالــی کــه اس اِرهــا و منشــویک ها در دولــت بودنــد، در عمــل قــدرت یگانــه 

بــه دســت بــورژوازی و مالــکان بــزرگ افتــاد. حــزب بلشــویک از همیــن زمــان بــه فکــر قیــام مســلّحانه 

افتــاد ولــی در عیــن حــال بــرای کســب نفــوذ بیشــر در شــورای کارگــران و رسبــازان پروگــراد )پایتخــت( 

و شــوراهای شــهرهای دیگــر، ســخت نــاش می کــرد. در همیــن اثنــا کنگــرٔه ششــم حــزب در روزهــای 

آخــر ژوییــه و اوایــل اوت ۱۹۱۷ برگــزار شــد. از کنفرانــس آوریــل تــا کنگــرٔه ششــم، شــامر اعضــای حــزب 

ســه برابــر شــده بــود. لنیــن نظریــات خــود را در مقاله هایــی مثــل »دربــارٔه اوضــاع سیاســی- چهــار تــز« 

یــا »دربــارٔه شــعارها« و »درس هــای انقــاب« بیــان کــرد کــه در تنظیــم اســناد کنگــره مــورد اســتفاده 

قــرار گرفــت. کنگــرٔه ششــم بــه ایــن نتیجــه رســید کــه چــون حکومــت در عمــل بــه دســت بــورژوازی 

ــه شــوراها غیرممکــن  ــت ب ــاده و پیرفــت مســاملت آمیز انقــاب و انتقــال آرام حاکمی ــی افت ضدانقاب

شــده اســت، تنهــا شــعار صحیــح در آن لحظــه الغــای کامــل دیکتاتــوری بــورژوازی از راه قیــام مســلّحانه 

ــه دعــوت  ــد. کارگــران ب ــان بیفت ــی دهقان ــا و متحــدان آن یعن ــه دســت پرولتاری ــت ب ــا حاکمی اســت ت

ــراری از  ــازان ف ــدند و رسب ــکیل می ش ــت تش ــه رسع ــای گارد رسخ ب ــدند. واحده ــلّح می ش ــزب مس ح

ــوراهای  ــویک در ش ــدگان بلش ــداد مناین ــج تع ــتند. به تدری ــا می پیوس ــه آنه ــاب ب ــوادار انق ــه و ه جبه

پروگــراد و شــهرها بیشــر شــد. در روز ۲۵ اوت هــامن ســال، کورنیلــوف ژنــرال تــزاری دســت بــه کودتــا 

ــا آن  ــه نیروهــای گارد رسخ ب ــی و شــوراها و حــزب بلشــویک زد ک ــش مردم ــوب جنب ــه منظــور رسک ب

ــور  ــا مجب ــار توده ه ــر فش ــت زی ــت موق ــد. دول ــت دادن ــا را شکس ــت کودت ــد و در نهای ــه کردن مقابل

ــان داد  ــردم نش ــه م ــوف ب ــای کورنیل ــد. کودت ــتانش ش ــوف و همدس ــٔه کورنیل ــتگیری و محاکم ــه دس ب

ــم ســلطنتی را  ــش را رسکــوب و رژی ــان می کوشــند جنب ــزاری همچن ــه ســلطنت طلبان و ژنرال هــای ت ک

ــی کــه تشــکیل  ــار از زمان ــرای نخســتین ب ــد. روز ۳۱ اوت ۱۹۱۷ شــورای پروگــراد ب ــاره برقــرار کنن دوب

شــده بــود، قطعنامــٔه انتقــال حاکمیــت بــه شــوراها را تصویــب کــرد و شــوراهای شــهرها دیگــر مثــل 

ــز مجــدداً  ــم پیوســتند. حــزب بلشــویک نی ــن تصمی ــه ای ــز ب ــره نی مســکو و مینســک و تاشــکند و غی

ــود  ــن ســال ب ــه شــوراها« را مطــرح کــرد. در ماه هــای اوت و ســپتامر همی ــت ب شــعار »همــٔه حاکمی

کــه لنیــن کتــاب »دولــت و انقــاب« را نوشــت و آمــوزش مارکسیســم دربــارٔه دولــت را در رشایــط تــازه 

تکامــل بخشــید. ایــن کتــاب در امــر تشــکیل دولــت تــراز نویــن پرولتاریایــی، دولــت سوسیالیســتی، پایــٔه 

ســندهای برنامــه ای حــزب بلشــویک شــد.

ــود.  ــاده ب ــه دســت بلشــویک ها افت ــا مــاه ســپتامر ۱۹۱۷ رهــری شــوراهای پروگــراد و مســکو ب ت

شــامر اعضــای گارد رسخ نیــز نزدیــک بــه دویســت هزار نفــر شــده بــود. بــورژوازی دولــت موقــت )کــه 

ــت  ــه قیم ــود ب ــات خ ــا و نج ــا آملان ه ــازش ب ــی س ــز در پ ــود( نی ــکی ب ــون کرنس ــت وزیر آن اکن نخس
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ــاب  ــروزی انق ــد از پی ــازش بع ــن س ــناد ای ــود )اس ــیه ب ــن روس ــی از رسزمی ــت دادن بخش های از دس

ــرس انقــاب در کشــورهای خــود  ــز از ت ــاش شــد(. امپریالیســت های انگلیســی و فرانســوی نی ــر ف اکت

ــد. ــح کنن ــازش و صل ــا س ــا آملانی ه ــیدند ب می کوش

لنیــن در همیــن ماه هــای ســپتامر و اکتــر ۱۹۱۷ نامه هــای متعــددی بــه کمیته هــای حزبــی 

پروگــراد و مســکو و نیــز بــه کمیتــٔه مرکــزی حــزب بلشــویک، بــه اعضــای حــزب، و بــه مناینــدگان حــزب 

در شــوراهای کارگــران و رسبــازان پروگــراد و مســکو )دو شــهر بــزرگ روســیه( نوشــت کــه محــور اصلــی 

ــود کــه »بحــران رســیده  ــام عمومــی و مســلّحانه و ایــن موضــوع ب و اساســی آنهــا بررســی مســئلٔه قی

ــزل  ــا توجــه بــه وضعیــت متزل ــه تاریــخ ۲۹ ســپتامر ۱۹۱۷( و ب و نضــج یافتــه اســت« )عنــوان نامــه ب

ــکو،  ــراد و مس ــوراهای پروگ ــویک ها در ش ــوذ بلش ــش نف ــی و افزای ــران عموم ــت و بح ــت موق حکوم

اکنــون زمــان آن رســیده اســت کــه »بلشــویک ها بایــد زمــام حکومــت را بــه دســت گیرنــد« )نامــه بــه 

تاریــخ ۱۴ ســپتامر ۱۹۱۷(. یکــی از انتقادهایــی کــه منشــویک ها و برخــی از سوســیال دموکرات هــا بــه 

لنیــن و حــزب بلشــویک داشــتند ایــن بــود کــه حــزب اگــر هــم بتوانــد حکومــت در دســت بگیــرد، قــادر 

بــه حفــظ آن نخواهــد بــود. لنیــن در نوشــته ای نســبتاً طوالنــی بــا عنــوان »آیــا بلشــویک ها می تواننــد 

ــن موضــوع پرداخــت.  ــه ای ــد« )اواخــر ســپتامر ۱۹۱۷( ب زمــام حکومــت را در دســت خــود نگــه دارن

انقــاب ۲۵ اکتــر مواضــع لنیــن و بلشــویک ها را از عرصــٔه نظــری بــه عرصــٔه عمــل آورد و درســتی آنهــا 

ــٔه  ــر، کمیت ــاه اکت ــژه در م ــاه ســپتامر و به وی ــان روســیه نشــان داد. در م ــط موجــود آن زم را در رشای

ــارٔه  ــا درب مرکــزی حــزب سوســیال دموکــرات کارگــری روســیه )بلشــویک( بارهــا تشــکیل جلســه داد ت

اقــدام حــزب در مــورد قیــام و بــه دســت گرفــن حاکمیــت دولتــی بحــث و تصمیم گیــری کنــد. جلســٔه 

ــن جلســه،  ــی تاریخــی داشــت. در ای ــاس اهمیت ــٔه حّس ــزی در آن بره ــهٔ  مرک ــر ۱۹۱۷ کمیت روز ۱۰ اکت

قطعنامــه دربــارٔه قیــام مســلّحانه بــا ده رأی موافــق و دو رأی مخالــف )کامنــوف و زینوویــف( تصویــب 

ــه  ــن قطعنام ــس مؤسســان شــد. ای ــد منتظــر تشــکیل مجل ــه بای ــود ک ــن ب ــان ای شــد. اســتدالل مخالف

رهنمــودی بــود بــرای همــٔه اعضــای حــزب تــا دســت بــه کار تــدارک قیــام مســلّحانه شــوند. در جلســٔه 

بعــدی کمیتــٔه مرکــزی )۱۶ اکتــر( مرکــز نظامی-انقابــی بــرای رهــری قیــام تشــکیل شــد کــه لنیــن در 

رأس آن قــرار داشــت. لنیــن در یکــی از نامه هایــش بــه کمیتــٔه مرکــزی )۱ اکتــر ۱۹۱۷( نوشــت: »ســیر 

ــگ، منتظــر شــدن،  ــر و درن ــه تأخی ــرده اســت ک ــن ک ــا را به روشــنی تعیی ــٔه م ــان وظیف حــوادث آن چن

تبهــکاری در برابــر انقــاب اســت.« لنیــن در »مارکسیســم و قیــام« )۱۴ ســپتامر( دربــارٔه قیــام مســلّحانٔه 

انقابــی و تفــاوت آن بــا ماجراجویــی عــده ای انــدک چنیــن نوشــت: »قیــام بــرای اینکــه موفــق شــود باید 

نــه بــه توطئــه و نــه بــه حــزب، بلکــه بــه طبقــٔه پیشــاهنگ متکــی باشــد. ایــن اوالً. قیــام بایــد بــه شــور 

انقابــی مــردم متکــی باشــد. ایــن ثانیــاً. قیــام بایــد بــه چنــان نقطه عطفــی در تاریــخ انقــاِب در حــال 

اعتــا متکــی باشــد کــه در آن فعالیــت گــروه پیــرو مــردم بــه حــد اکــرث خــود رســیده باشــد و تزلــزل 

صفــوف دشــمن و صفــوِف دوســتاِن ضعیــف و دودل و نیمــه راه انقــاب، از هــر وقــت دیگــر شــدیدتر 
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باشــد. ایــن هــم ثالثــاً. ایــن ســه رشط الزم بــرای طــرح مســئلٔه قیــام، مارکسیســم را از بانکیســم متامیــز 

می کنــد.«

روز ۲۴ اکتــر )۶ نوامــر جدیــد( و قبــل از گشــایش کنگــرٔه دّوم شــوراها، بــه پیشــنهاد لنیــن قیــام 

مردمــی مســلّحانٔه کارگــران و رسبــازان و ناویــان بــرای رسنگــون کــردن دولــت موقــت و انتقــال قــدرت 

ــت  ــت موق ــاه( دول ــتقرار )و پن ــل اس ــتانی مح ــی و کاخ زمس ــای دولت ــد. اداره ه ــاز ش ــوراها آغ ــه ش ب

محــارصه شــد. در فاصلــٔه یــک روز، یعنــی صبــح روز ۲۵ اکتــر )۷ نوامــر جدیــد( دولــت موقــت رسنگــون 

و کرنســکی فــراری شــد. ســاعت ۱۰ صبــح پیــام لنیــن بــا عنــوان »خطــاب بــه شــهروندان روســیه« پخــش 

شــد: »دولــت موقــت رسنگــون شــد. ارگان شــورای مناینــدگان کارگــران و رسبــازان، یعنــی کمیتــٔه نظامــی-

انقابــی کــه در رأس پرولتاریــا و پــادگان شــهر قــرار دارد حاکمیــت دولتــی را در دســت گرفــت. زنــده بــاد 

انقــاِب کارگــران، رسبــازان، دهقانــان«. در پایــان هــامن روز، کاخ زمســتانی ســقوط کــرد و وزیــران دولت 

ــروزی  ــه پی ــادی ب ــزی زی ــدون خون ری ــت و ب ــیه به رسع ــر روس ــاب اکت ــدند. انق ــت ش ــت بازداش موق

رســید. هــامن شــب کنگــرٔه دّوم شــوراها برگــزار شــد کــه بیــش از ۴۰۰ مناینــده در آن رشکــت داشــتند. 

کنگــرٔه دّوم شــوراها در هــامن روز پیامــی را کــه لنیــن نوشــته بــود تصویــب کــرد. در ایــن پیــام آمــده 

بــود: »کنگــره بنــا بــه ارادٔه اکرثیــت عظیــم کارگــران، رسبــازان، و دهقانــان، و بــه اتــکای قیــام پیروزمنــد 

کارگــران و پــادگان پروگــراد، حاکمیــت دولتــی را بــه دســت می گیــرد.«

روز ۲۵ اکتــر )۷ نوامــر( ســال ۱۹۱۷ بــه عنــوان روز پیــروزی انقــاب کبیــر سوسیالیســتی اکتــر در 

روســیه در تاریــخ ثبــت شــد. برقــراری صلــح و ملـّـی کــردن زمیــن و بانک هــا جــزو نخســتین فرمان هــای 

ــوروی( در  ــوراها )ش ــت ش ــتقرار حاکمی ــا، اس ــن فرمان ه ــرای ای ــا اج ــد. ب ــاب بودن ــتورکار انق در دس

رسزمیــن پهنــاور روســیه آغــاز شــد. بــا انقــاب اکتــر روســیه، دوران انقاب هــای سوسیالیســتی جهــان و 

دوران نویــن گــذار از نظــام رسمایــه داری بــه سوسیالیســم و کمونیســم آغــاز شــد.
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روز ۲۵ اکتــر )۷ نوامــر بــه تقویــم امــروزی( ســال ۱۹۱۷، در حالــی کــه جنــگ امپریالیســتی جهانــی 

اّول همچنــان ادامــه داشــت، انقــاب سوسیالیســتی در روســیه بــه رهــری حــزب انقابــی بلشــویک ها 

بــه پیــروزی رســید. کارگــران و دهقانــان زحمتکــش حکومــت بــورژوازی را برانداختنــد و رونــد برقــراری 

حاکمیــت شــوروی )شــورایی( زحمتکشــان در رسزمیــن پهنــاور روســیه آغــاز شــد. انقــاب اکتــر روســیه 

ــد  ــردم نوی ــه م ــادی ب ــی اجتامعی-اقتص ــی، و دموکراس ــٔه اجتامعی-سیاس ــوق عادالن ــر، حق ــی به زندگ

مــی داد و شــعار صلــح را مطــرح می کــرد. کمیتــٔه نظامی-انقابــی شــورای مناینــدگان کارگــران و رسبــازان 

در پروگــراد در ســاعت ۱۰ صبــح روز ۲۵ اکتــر در »پیــام بــه شــهروندان روســیه« اعــام کــرد کــه »دولــت 

موقــت ]بــورژوازی[ رسنگــون شــد. قــدرت دولتــی بــه دســت کمیتــهٔ  نظامی-انقابــی کــه ارگان شــورای 

ــارزه  ــردم در راه آن مب ــه م ــت. آنچ ــده اس ــل ش ــت، منتق ــراد اس ــازان پروگ ــران و رسب ــدگان کارگ مناین

می کردنــد: پیشــنهاد صلــح دموکراتیــک، الغــای مالکیــت اربابــی بــر زمیــن، برقــراری کنــرل کارگــری بــر 

تولیــد، و تشــکیل دولــت شــوروی، محقــق شــد. زنــده بــاد انقــاب کارگــران، رسبــازان، و دهقانــان!«

پیــروزی زحمتکشــان روس در انقــاب اکتــر ۱۹۱۷، تأثیــر قابل توجهــی بــر زحمتکشــانی داشــت کــه 

در حکومت هــای رسمایــه داری و امپریالیســتی در دیگــر کشــورهای جهــان اســتثامر می شــدند، و مــرگ 

ــود. کشــور شــوراها پیشــگام  ــاه کــرده ب ــش تب ــش از پی ــا را بی ــگ زندگــی آنه ــی و مشــقت جن و ویران

تحــّول نوینــی در تاریــخ بــر و پوینــدٔه راهــی تــازه در گــذار از رسمایــه داری بــه ســوی سوسیالیســم شــد 

کــه تــا کنــون در ایــن مقیــاس آزمــوده نشــده بــود و »دســتورالعملی« هــم بــرای آن نوشــته نشــده بــود. 

انقــاب اکتــر دورانــی نویــن، دوران تاریخــی پیــروزی سوسیالیســم و حرکــت بــه ســوی کمونیســم را در 
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صد سال با انقالب کبیر اکترب۱۱۴

تاریــخ بــر آغــاز کــرد.

حــزب بلشــویک های روســیه انقابــی تاریخــی را بــه پیــروزی رســانده بــود و بــا بــه دســت آوردن 

ــزب  ــت. ح ــی داش ــناخته های فراوان ــه ناش ــود ک ــته ب ــی گذاش ــی، گام در راه ــدرت دولت ــت و ق حاکمی

بلشــویک روســیه ایــن وظایــف بنیــادی را پیــش روی خــود داشــت: ســاخن و تحکیــم دولــت شــوروی 

ــاع  ــای نظــام اقتصادی-اجتامعــی سوسیالیســتی، ســازمان دهی دف ــر مبن )شــورایی(، نوســازی جامعــه ب

ــا  ــاط ب ــت ارتب ــدرت رانده شــده، و تقوی ــه داری از ق ــٔه رسمای ــر تهاجــم و تجــاوز خصامن کشــور در براب

پرولتاریــای ســایر کشــورها و پشــتیبانی از آنهــا. همــٔه اینهــا در رشایطــی بــود کــه پرولتاریــای روســیه 

ــد  ــی فاق ــون اقتصادی-اجتامعی-سیاس ــای گوناگ ــور در عرصه ه ــت و کش ــرای ادارٔه دول ــزب آن ب و ح

ــن  ــت نوی ــا حاکمی ــلحانه ب ــارزٔه مس ــی زود مب ــز خیل ــاب نی ــاوه، ضدانق ــود. به ع ــرّب ب ــای ُمج کادره

را آغــاز کــرد و حکومــت شــورایی مجبــور شــده بــود مقاومــت دشــمنان را بــا نیــروی نظامــی رسکــوب 

کنــد. مبــارزه بــا اِس اِرهــا )سوسیالیســت های انقابــی( و ِمنشــویک ها کــه در شــوراها حضــور پُررنگــی 

ــاب و  ــاع از انق ــا دف ــان ب ــویک هم زم ــزب بلش ــت. ح ــرار داش ــویک ها ق ــر بلش ــز در براب ــتند نی داش

رسکــوب ضدانقــاب، و در هــم شکســن تســلیم طلبان داخلــی، فعالیــت دشــوار و پُرمســئولیت ایجــاد 

دولــت جدیــد شــوروی را نیــز بــه پیــش می بــرد کــه نخســتین تجربــٔه جهانــی در چنیــن مقیاســی بــود 

ــن و  ــازمان دهی و سیاســی لنی ــوغ س ــا نب ــه آموخــت. اّم ــوان از آن تجرب ــه بت ــود ک ــری نب ــای دیگ و ج

رفقایــش در رونــد انقــاب و ســاختامن دولــت شــوروی، عامــل نیرومنــدی در انجــام موفقیت آمیــز ایــن 

ــٔه عاملــی  وظیفــٔه حــزب بــود. لنیــن و بلشــویک ها بــه نیــروی آفریننــده و خاقیــت توده هــا بــه منزل

اساســی در شــکل دادن ســازمان های اجتامعــی نویــن اعتقــاد و اتــکا داشــتند. دســتگاه دولتــی ســابق در 

هــم شکســته می شــد و بــه جــای آن دســتگاه نویــن دولــت پرولــری بــر بنیــاد شــوراهای مردمــی ایجــاد 

ــک  ــه دموکراتی ــازه ب ــود. حکومــت ت ــن از دشــوارترین کارهــا ب می شــد. تشــکیل نیروهــای مســلّح نوی

کــردن ارتــش پرداخــت؛ رتبه هــا و درجه هــای نظامــی لغــو شــد و فرماندهــان نظامــی توســط رسبــازان 

انتخــاب شــدند. فرمــان ایجــاد ارتــش رسخ صــادر شــد.

از دیگــر اقدام هــای عاجــل حکومــت تــازه، صــدور فرمــان زمیــن بــه ســود دهقانــان زحمتکــش و 

دادن زمیــن بــه آنهــا، برابــر اعــام کــردن همــٔه مــردم کشــور بــه عنــوان »شــهروند روســیه«، جــدا کــردن 

ــان و مــردان، اعــام حــق تعییــن  کلیســا و دیــن از دولــت، اعــام آزادی مذهب هــا، برابــری حقــوق زن

ــن کــه  ــد، و اوکرایی ــه: فنان ــرای منون ــی و تشــکیل دولــت مســتقل )ب ــا حــد جدای رسنوشــت ملّت هــا ت

البتــه بعــداً وارد اتحــاد بــا جمهــوری شــوروی روســیه شــد(، و لغــو قراردادهــای نابرابــر دولــت تــزاری و 

حکومــت موقــت بورژوایــی بــا کشــورهای دیگــر )از جملــه ایــران( بــود. صدهــا هــزار خانــوادٔه کارگــری 

بــه ســاختامن هایی کــه پیشــر متعلــق بــه رسمایــه داران و مالــکان بــود انتقــال و اِســکان داده شــدند. 

تحصیــل و خدمــات پزشــکی رایــگان شــد. کاخ هــا بــه مــوزه و محل هــای تجمــع عمومــی تبدیــل شــد. 

هشــت ســاعت کار در روز برقــرار شــد. بیمــٔه خدمــات درمانــی و از کار افتادگــی و بیــکاری برقــرار شــد. 
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بانک هــا، معــادن، و راه هــای آهــن بــه مالکیــت مردمــی درآمــد، کارخانه هــا و صنایــع بــزرگ ملـّـی شــد، 

و در صنایــع نظــارت کارگــری برقــرار شــد. پایه گــذاری بخــش سوسیالیســتی اقتصــاد آغــاز شــد. در مــاه 

ژانویــٔه ۱۹۱۸ کمیتــهٔ  اجرایــی مرکــزی حــزب بلشــویک و کنگــرٔه ســّوم شــوراهای رسارس روســیه »اعامیــٔه 

حقــوق زحمتکشــان و مــردم استثامرشــده« را تصویــب کردنــد کــه بــرای نخســتین بــار در تاریــخ، ارادٔه 

حقیقــی طبقــات زحمتکــش را بیــان می کــرد، حاکمیــت آنهــا را برقــرار می ســاخت، و نابــودی اســتثامر 

ــن  ــی داد. در همی ــرار م ــود ق ــدف خ ــات را ه ــای طبق ــم، و الغ ــاد سوسیالیس ــان، ایج ــان از انس انس

ــود کــه موضوع هایــی مثــل اعــام تشــکیل جمهــوری شــوراها )جمهــوری شــوروی روســیه(،  ــه ب اعامی

ــح  ــی کــردن بانک هــا، الغــای قراردادهــای رّسی و برقــراری صل ــن، ملّ ــر زمی لغــو مالکیــت خصوصــی ب

ــای  ــروج نیروه ــد، خ ــتقال فنان ــا، اس ــن ملّت ه ــت بی ــدون غرام ــی و ب ــدول الحاق طلب ــک ب دموکراتی

روس از ایــران، و تشــکیل فدراســیون جمهوری هــای شــوروی روســیه مطــرح شــده بــود. ایــن اعامیــه 

ــٔه ۱۹۱۸  ــوراها در ژویی ــم ش ــرٔه پنج ــه در کنگ ــد ک ــوروی ش ــی ش ــون اساس ــاس قان ــه و اس ــا پای بعده

ــد. ــه گام طــرز ادارٔه اقتصــاد را می آموختن ــب شــد. زحمتکشــان و بلشــویک ها گام ب تصوی

ــامن  ــیه از ه ــویک روس ــزب بلش ــای ح ــن اقدام ه ــی از عاجل تری ــد، یک ــه ش ــه گفت ــور ک هامن ط

نخســتین روز پــس از پیــروزی انقــاب، مبــارزٔه فعــال در راه پایــان دادن بــه جنــگ جنــگ جهانــی اّول و 

خــروج روســیه از آن جنــگ بــود. بــه همیــن دلیــل، حــزب بلشــویک بــا صــدور فرمــان صلــح، »بــه همــٔه 

ــدون  ــک« ب ــٔه دموکراتی ــح عادالن ــارٔه صل ــره درب ــا، مذاک ــای آنه ــگ و دولت ه ــر در جن ــای درگی ملّت ه

الحــاق و پرداخــت غرامــت را پیشــنهاد داد. ایــن فرمــان، یــا منشــور، در کنگــرٔه دّوم شــوراهای مناینــدگان 

کــه در روزهــای ۲۵ و ۲۶ اکتــر ۱۹۱۷ تشــکیل شــد، طــی ســخرنانی لنیــن در روز دّوم کنگــره، بــه اطــاع 

همــگان رســانده شــد. در منشــور صلــح آمــده اســت: »دولــت روســیه رســامً اعــام مــی دارد کــه عــزم 

راســخ دارد پیــامن صلــح را بــرای پایــان دادن بــه جنــگ بــا آن چنــان رشایطــی کــه بــدون اســتثنا بــرای 

همــٔه ملیت هــا بــه یــک انــدازه عادالنــه باشــد، فــوراً امضــا کنــد... در عیــن حــال، دولــت روســیه حــارض 

اســت هــر گونــه رشایــط دیگــر بــرای صلــح را مــورد بررســی قــرار دهــد،  فقــط ارصار دارد کــه رشایــط 

ــف  ــا مخال ــت عــاری باشــد... م ــام و رسیّ ــه ابه ــت وضــوح پیشــنهاد شــود و از هــر گون ــا نهای ــح ب صل

دیپلامســی رّسی هســتیم و ]در مــورد قــرارداد صلــح[ در برابــر همــٔه مــردم آشــکارا عمــل خواهیــم کرد... 

بــه نظــر مــا، نیرومنــدی دولــت در آگاهــی توده هاســت. دولــت زمانــی نیرومنــد اســت کــه توده هــا از 

همه چیــز باخــر باشــند، دربــارٔه همه چیــز بتواننــد قضــاوت کننــد.« اّمــا بریتانیــا و فرانســه و آمریــکا و 

دیگــران از پذیــرش پیشــنهاد صلــح دولــت شــوروی روســیه خــودداری کردنــد. بــه ایــن ترتیــب، حکومــت 

تــازٔه روســیه جداگانــه وارد مذاکــرات صلــح بــا آملــان و متفقانــش در »قدرت هــای محــور« شــد. مذاکــره 

دربــارٔه صلــح در ۲ دســامر ۱۹۱۷ )کمــر از یــک مــاه پــس از پیــروزی انقاب( در شــهر برِست-لیتوفســک 

)در بــاروس، در نزدیکــی مــرز لهســتان( آغــاز شــد کــه حاصــل آن برقــراری آتش بــس و توقــف جنــگ 

بــود کــه هنــوز بــه معنــای پیــامن صلــح کامــل نبــود. مذاکــره بــرای صلــح قطعــی از روز ۲۲ دســامر 
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ــط ســنگینی را  ــان رشای ــت. آمل ــه یاف ــدی ادام ــاز شــد و در ماه هــای بع ۱۹۱۷ در برست-لیتوفســک آغ

بــرای برقــراری صلــح در پیــش روی حکومــت شــوروی گذاشــت کــه شــامل حفــظ رسزمین هایــی بــود 

ــرط  ــتگی مف ــی، خس ــط بین امللل ــی و رشای ــاع داخل ــه اوض ــه ب ــا توج ــت. ب ــغال داش ــان در اش ــه آمل ک

نیروهــای نظامــی و زحمتکشــانی کــه بایــد نیــرو و تــدارکات بــه ارتــش می رســاندند، و تــاش بــورژوازی 

خارجــی و روس کــه خواهــان ادامــٔه جنــگ روســیه بــا آملــان بودنــد و امیــدوار بودنــد کــه جنــگ موجــب 

شکســت انقــاب و حکومــت انقابــی و احیــای رژیــم کهنــه شــود، لنیــن در جلســه بــا رفقــای کمیتــٔه 

مرکــزی حــزب و مناینــدگان بلشــویک کنگــرٔه شــوراها نظــر خــود دربــارٔه لــزوم عقب نشــینی و رضورت 

برقــراری صلــح جداگانــه بــا آملــان و تــن در دادن بــه رشایــط ســنگین آملــان را مطــرح کــرد، ولــی اکرثیــت 

بــه دســت نیــاورد. لنیــن پیــش از اینهــا، در ســخرنانی خــود در دّومیــن کنگــرٔه شــوراها، دربــارٔه رونــد 

ــی  ــم طوالن ــّدت را ه ــم و م ــنهاد می کنی ــه پیش ــه ماه ــس س ــا آتش ب ــود:  »م ــه ب ــح گفت ــرات صل مذاک

انتخــاب می کنیــم، چــون کــه ملّت هــا خســته شــده اند و مشــتاق اســراحت از ایــن کشــتار خونینی انــد 

ــان  ــس و پای ــادی در تحقــق آتش ب ــن ارصار زی ــه دارد.« لنی ــه ادام ــن ســال اســت ک ــون چهارمی ــه اکن ک

ــد لحــن امتام حجــت داشــته  ــه همیــن دلیــل می گفــت »پیشــنهاد مــا نبای ــه جنــگ داشــت، و ب دادن ب

ــت  ــردن نیّ ــان ک ــرای پنه ــا را وســیله ای ب ــه آشــتی ناپذیری م ــم ک ــه دشــمنان امــکان منی دهی باشــد... ب

خــود کننــد و متــام حقیقــت را از ملّت هــا پوشــیده نــگاه دارنــد.« اّمــا در داخــل رهــری و اعضــای حــزب 

بلشــویک، گــروه »کمونیســت های چــپ« کــه بوخاریــن هدایــت آن را در دســت داشــت، ارصار می کــرد 

کــه بایــد بــر ضــد آملــان جنــگ انقابــی اعــام گــردد. ولــی لنیــن معتقــد بــود کــه بایــد عقب نشــینی 

کــرد و رشایــط ســنگین صلــح را پذیرفــت تــا حکومــت تــازه فرصــت پیــدا کنــد »نفســی بکشــد«. لنیــن 

ــا عنــوان »تزهــای مربــوط بــه مســئلٔه انعقــاد فــوری صلــح جداگانــه و الحاق آمیــز« کــه  در مطلبــی ب

روز ۸ ژانویــه ۱۹۱۸ در جلســٔه کمیتــٔه مرکــزی مطــرح کــرد، بــاز هــم بــه بررســی رضورت تحقــق صلــح و 

پایــان دادن بــه جنــگ پرداخــت. او نوشــت: »بــرای موفقیــت سوسیالیســم در روســیه مــّدت معیّنــی الزم 

اســت کــه طــی آن حکومــت سوسیالیســتی بایــد کامــاً دســتش بــاز باشــد تــا بتوانــد بــر بــورژوازی، ابتــدا 

ــد. وضــع  ــه راه کن ــی را روب ــی وســیع و عمیق ــازمان دهی توده ی ــردد و کار س ــروز گ در کشــور خــود پی

انقــاب سوسیالیســتی در روســیه بایــد پایــه و اســاس هــر گونــه تعییــن وظایــف بین املللــی حکومــت 

شــوروی مــا باشــد.« او در مقابــل مخالفانــش در کمیتــٔه مرکــزی کــه خواســتار »جنــگ انقابــی« بودنــد 

و پیــامن صلــح بــا امپریالیســم را خیانــت بــه سوسیالیســم می دانســتند، نوشــت: »کســی کــه در لحظــٔه 

معیّنــی کــه بــرای ادامــٔه جنــگ نیــرو و تــوان نــدارد، رشایــط صلحــی را امضــا می کنــد کــه بــه رصفــٔه 

ملّــت ضعیــف نیســت بلکــه بــه ســود یــک گــروه امپریالیست هاســت، مرتکــب کوچک تریــن خیانتــی 

ــگام پیــروزی دولــت سوسیالیســتی در یــک کشــور، بایــد مســائل را  ــه سوسیالیســم منی شــود... از هن ب

نــه از نظــر ارجحیــت ایــن یــا آن امپریالیســم، بلکــه رصفــاً از دیــدگاه تأمیــن بهریــن رشایــط بــرای رشــد 

و تقویــت انقــاب سوسیالیســتی کــه اینــک آغــاز شــده اســت حــل کــرد... مــا بــا انعقــاد صلــح جداگانــه 
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بــه حداکــرث میزانــی کــه بــرای لحظــٔه کنونــی ممکــن اســت، از رّش هــر دو گــروه متخاصــم امپریالیســتی 

خــاص می شــویم و از خصومــت و جنــگ میــان آنهــا کــه بندوبستشــان را بــر ضــد مــا دشــوار می ســازد، 

ــه  ــتی را ادام ــاب سوسیالیس ــا انق ــود ت ــاز می ش ــتامن ب ــی دس ــرای دوران معیّن ــم و ب ــتفاده می کنی اس

ــم.« ــم و پایه هــای آن را محکــم کنی دهی

ــی  ــه رسکردگ ــزب ب ــری ح ــری از ره ــش دیگ ــن، و بخ ــری بوخاری ــه ره ــپ« ب ــت های چ »کمونیس

ــن  ــه ای ــد، ب ــت می کردن ــح مخالف ــامن صل ــاد پی ــا انعق ــد و ب ــگ بودن ــٔه جن ــان ادام ــکی خواه تروتس

دلیــل کــه »انقــاب جهانــی« را بــه تأخیــر می انــدازد و انقــاب )جهانــی( را بایــد از طریــق جنــگ بــا 

امپریالیســم جهانــی برانگیخــت. آنــان امــکان پیــروزی سوسیالیســم در یــک کشــور را انــکار می کردنــد 

و حفــظ انقــاب اکتــر را فقــط بــه رشط پیــروزی انقــاب سوسیالیســتی در جهــان ممکــن می دانســتند. 

اّمــا در همــٔه ایــن روزهــا، لنیــن از تــاش بــرای قانــع کــردن کمیتــٔه مرکــزی بــه ادامــٔه مذاکــرات صلــح و 

برقــراری صلــح دســت برنداشــت، تــا باالخــره توانســت توافــق اکرثیــت کمیتــٔه مرکــزی در مــورد امضــای 

فــوری پیــامن صلــح را بــه دســت آورد. بــه اعتقــاد لنیــن، برانگیخــن انقــاب جهانــی هیــچ وجــه مشــرکی 

بــا مارکسیســم نداشــت. 

لنیــن باالخــره موفــق شــد توافــق کمیتــٔه مرکــزی را جلــب کنــد کــه دســت کم مذاکــرات صلــح بــا 

آملــان بــه درازا کشــانده شــود تــا بتــوان تصمیــم الزم را گرفــت. هیئــت مذاکــره کننــده بــه رسپرســتی 

ــار(  ــتان، و اتریش-مج ــی، بلغارس ــای محــور )عثامن ــدگان قدرت ه ــر مناین ــا و دیگ ــا آملان ه تروتســکی ب

ــان  ــن، تروتســکی در جری ــد لنی ــح و تأکی ــی برخــاف تری ــره شــد، ول ــه ۱۹۱۸ وارد مذاک روز ۱۰ فوری

ــگ  ــه جن ــد، ب ــودداری می کن ــح خ ــامن صل ــای پی ــوروی از امض ــت ش ــه حکوم ــرد ک ــام ک ــره اع مذاک

ــع  ــب قط ــکی موج ــع تروتس ــن موض ــد. ای ــص می کن ــود را مرخ ــش خ ــد، و ارت ــان می ده ــان پای ــا آمل ب

مذاکــرات شــد. دولــت آملــان از ایــن موضــع اســتفاده کــرد و آتش بــس را بــر هــم زد و روز ۱۸ فوریــه 

دســت بــه حملــٔه مجــدد بــه روســیه زد و تــا نزدیکــی پروگــراد )پایتخــت آن زمــان روســیه( پیــش آمــد. 

کمیتــٔه مرکــزی حــزب بلشــویک عــر همیــن روز تشــکیل جلســه داد کــه در آن لنیــن پــس از مبــارزه ای 

طوالنــی و شــدید بــا تروتســکی و »کمونیســت های چــپ« موفــق شــد بــرای نخســتین بــار اکرثیــت آرا را 

بــه نفــع امضــای قــرارداد صلــح بــه دســت آورد. روز ۱۹ فوریــه ۱۹۱۸ تلگرامــی دربــارٔه موافقــت دولــت 

شــوروی روســیه بــا امضــای قــرارداد صلــح مطابــق رشایــط آملان هــا بــرای دولــت آملــان مخابــره شــد کــه 

در آن آمــده بــود: »شــورای کمیرهــای ملّــی خــود را ناگزیــر می شــامرد کــه در اوضــاع و احوالــی کــه 

بــه وجــود آمــده، آمادگــی خــود را بــرای امضــای رســمی پیــامن صلــح مطابــق بــا رشایطــی کــه دولــت 

ــان  ــه پاســخ فرماندهــی آمل ــرده اســت، اعــام دارد.« روز ۲۳ فوری ــب ک ــان در برست-لیتوفســک طل آمل

دریافــت شــد کــه شــامل رشایــط ســنگین تری بــرای پیــامن صلــح بــود. ایــن وضعیــت را لنیــن پیــش از 

ایــن در »ســخرنانی دربــارهٔ  جنــگ و صلــح در جلســٔه کمیتــٔه مرکــزی« در روز ۲۴ ژانویــه ۱۹۱۸ پیش بینــی 

کــرده بــود. او در آن ســخرنانی بــا رصاحــت گفتــه بــود کــه »بــدون شــک صلحــی کــه حــاال مــا مجبوریــم 
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منعقــد کنیــم رشم آور اســت، ولــی اگــر جنــگ آغــاز شــود دولــت مــا نابــود خواهــد شــد و دولــت بعــدی 

ــا تروتســکی و بوخاریــن )کمونیســت های چــپ( کــه  صلــح را منعقــد خواهــد کــرد« و در مخالفــت ب

ــود  ــم ب ــور خواهی ــد، مجب ــه تعــرض بپردازن ــود: »اگــر آملان هــا ب ــه ب ــد گفت ــح بودن مخالــف انقعــاد صل

بــه امضــای هــر گونــه قــرارداد صلــح تــن بدهیــم و آن وقــت البتــه ایــن قــرارداد صلــح بدتــر خواهــد 

بــود.« و متأســفانه همین طــور هــم شــد. کمیتــٔه مرکــزی حــزب بلشــویک جلســه ای فــوری تشــکیل داد 

ــازٔه آملــان را پذیرفــت. در  ــارٔه امضــای قــرارداد صلــح بــا رشایــط ت ــا اکرثیــت آرا پیشــنهاد لنیــن درب و ب

اعامیــٔه دفــر تشــکیات کمیتــٔه مرکــزی در مــورد »مســئلٔه مربــوط بــه صلــح جداگانــه و الحاق آمیــز« و 

تصمیم هــای ایــن جلســه آمــده اســت: »رضورت مســلّم امضــای قــرارداد صلــح اشــغالگرانه بــا آملــان کــه 

بــه طــور غیرقابــل تصــّوری ســنگین اســت، در لحظــٔه کنونــی )۲۴ فوریــه ۱۹۱۸( پیــش از هــر چیــز ناشــی 

از آن اســت کــه مــا ارتــش نداریــم و منی توانیــم از خــود دفــاع کنیــم. بــورژوازی خواهــان جنــگ اســت 

چــون کــه خواهــان رسنگونــی حکومــت شــوروی و ســازش بــا بــورژوازی آملــان اســت.« پــس از تصویــب 

ــی، روز ۲۴ فوریــه قــراری در  ــٔه اجرایــی مرکــزی رسارسی روســیه و ســپس شــورای کمیرهــای ملّ کمیت

ایــن مــورد صــادر شــد و ایــن تصمیــم بــه اطــاع دولــت آملــان رســانده شــد.

در مّدتــی کــه بحــث و بررســی دربــارٔه صلــح در حکومــت شــوروی در جریــان بــود، تهاجــم مجــدد 

آملــان همچنــان ادامــه داشــت. شــورای کمیــران خلــق شــوروی پیامــی را کــه لنیــن روز ۲۱ فوریــه ۱۹۱۸ 

بــا عنــوان »میهــن سوسیالیســتی در خطــر اســت!« بــه مــردم نوشــته شــده بــود، منتــر کــرد. بســیج 

نیروهــای مردمــی بــرای دفــاع از کشــور دوبــاره آغــاز شــده بــود. در همیــن روزهــا بــود کــه ارتــش رسخ 

ــوان روز  ــه عن ــه ب ــن مناســبت در کشــور شــوروی هــر ســال روز ۲۳ فوری ــه همی ــذاری شــد و ب پایه گ

ارتــش جشــن گرفتــه می شــد.

ــه ۱۹۱۸  ــه در شــامرٔه ۲۵ فوری ــی الزم و رضوری« ک ــوان »درس ســنگین ول ــا عن ــی ب ــن در مطلب لنی

پــراودا چــاپ شــد، بــار دیگــر بــه توضیــح موضــوع جنــگ و صلــح و بررســی آنچــه گذشــت پرداخــت 

ــن تحــوالت تاریخــی  ــوان یکــی از بزرگ تری ــه عن ــه ســال ۱۹۱۸ ب ــا ۲۴ فوری ــٔه از ۱۸ ت و نوشــت: »هفت

ــان  ــی آمل ــرّض نظام ــٔه تع ــه، هفت ــن هفت ــد. ای ــد ش ــت خواه ــان- ثب ــیه- و جه ــاب روس ــخ انق در تاری

امپریالیســتی بــه جمهــوری شــوروی سوسیالیســتی، درس تلــخ و موهــن و ســخت ولــی در عیــن حــال 

درس رضوری و مفیــد و ســودمندی بــود... مــا طرفــدار دفــاع از جمهــوری شــوروی سوسیالیســتی 

روســیه هســتیم... ]ولــی[ مــا بــا عبارت هــای انقابــی دربــارٔه »جنــگ انقابــی« اعــام جنــگ بی امــان 

می کنیــم... از نظــر دفــاع از میهــن، تبهــکاری یعنــی درگیــر جنــگ شــدن بــا دشــمن بی نهایــت قوی تــر 

ــداری. مــا از نظــر دفــاع از میهــن موظفیــم ســنگین ترین،  ــر، هنگامــی کــه می دانــی ارتــش ن و آماده ت

ــرای اینکــه در  ــه ب ــه ن ــم، البت ــح را امضــا کنی ــرارداد صل ــن ق ــن، ددمنشــانه ترین، و ننگین تری ظاملانه تری

برابــر امپریالیســم تســلیم شــویم، بلکــه بــرای اینکــه بــه طــور جــّدی و فعــال، جنگیــدن را یــاد بگیریــم 

ــا  ــگ ب ــهٔ  جن ــه ادام ــن و تروتســکی ک ــا نظــر بوخاری ــت ب ــن در مخالف ــاده شــویم.« لنی ــرای آن آم و ب
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ــه  ــه زودی ب ــه ب ــان می دانســتند ک ــی آمل ــش انقاب ــت جنب ــان و تقوی ــف امپریالیســم آمل ــان را تضعی آمل

ــر بــورژوازی پیــروز  انقــاب منجــر خواهــد شــد، نوشــت: »اگــر لیبکنشــت در عــرض دو-ســه هفتــه ب

گــردد، مــا را از همــٔه دشــواری ها نجــات خواهــد داد. اّمــا اگــر مــا تاکتیــک امــروز خــود را در مبــارزه 

بــا امپریالیســم امروزیــن بــه ایــن امیــد معیّــن کنیــم کــه لیبکنشــت حتــامً بایــد در چنــد هفتــٔه آینــده 

پیــروز گــردد، فقــط شایســتٔه مســخره کــردن خواهیــم بــود و باعظمت تریــن شــعارهای انقابــی معــارص 

را بــه عبارت پــردازی انقابــی تبدیــل خواهیــم کــرد.« )گفتنــی اســت کــه انقــاب آملــان در نوامــر ۱۹۱۸ 

بــا رسنگونــی قیــر و برقــراری جمهــوری وایــامر آغــاز شــد. لیبکنشــت و روزا لوکزامبــورگ کــه هــر دو 

از رهــران قیــام کارگــران برلــن در ژانویــٔه ۱۹۱۹ بــرای تعمیــق و ارتقــای جنبــش بــه انقــاب پرولــری 

بودنــد، پــس از رسکــوب قیــام بــه دســت ضدانقــاب کشــته شــدند.(

ــت  ــح برست-لیتوفســک در نهای ــامن صل ــش نتیجــه داد و پی ــن و همراهان رسانجــام تاش هــای لنی

ــه امضــا رســد. کنگــرٔه هفتــم حــزب بلشــویک )نخســتین کنگــرٔه حــزب پــس  در روز ۳ مــارس ۱۹۱۸ ب

ــد  ــه یکــی از مصّوبه هــای آن، تأیی ــزار شــد ک ــارس ۱۹۱۸ برگ ــروزی انقــاب( در روزهــای ۶ و ۷ م از پی

قــرارداد صلــح بــا آملــان بــود. در همیــن کنگــره بــود کــه نــام حــزب بلشــویک بــه »حــزب کمونیســت 

ــه  ــه ب ــت ک ــپ« خواس ــت های چ ــروه »کمونیس ــره از گ ــد. کنگ ــر داده ش ــیه« تغیی ــویک( روس )بلش

ــان دهــد. مّدتــی بعــد  ــه خطــر می انداخــت، پای فعالیــت انشــعاب گرانٔه خــود کــه وحــدت حــزب را ب

در هــامن ســال، »کمونیســت های چــپ« خطــای خــود در مــورد صلــح را پذیرفتنــد و فعاالنــه بــه کار 

حزبــی و دولتــی ادامــه دادنــد. چهارمیــن کنگــرٔه شــوراهای رسارسی روســیه نیــز در ۱۴ مــارس تشــکیل 

شــد. قــرارداد صلــح برست-لیتوفســک در ایــن کنگــرٔه شــوراها نیــز تأییــد و تصویــب شــد. صلــح جداگانٔه 

جمهــوری شــوروی روســیه بــا آملــان و متفقانــش فرصتــی بــرای ســامان دادن بــه اقتصــاد کشــور، شــکل 

ــت  ــه دس ــم ب ــاختامن سوسیالیس ــرای س ــان ب ــاد زحمتکش ــت اتح ــش رسخ، و تقوی ــم ارت دادن و تحکی

داد و بــه ایــن ترتیــب مرحلــٔه نوینــی در زندگــی دولــت شــوروی آغــاز شــد. در نوامــر ســال ۱۹۱۸، در 

روزهــای پایانــی جنــگ جهانــی اّول، وقتــی کــه آملــان بــه نیروهــای متفــق تســلیم شــد، پیــامن برســت-

لیتوفســک عمــاً لغــو شــد، اّمــا همیــن چنــد مــاه کــه روســیه از جنــگ خارجــی فــارغ بــود، فرصتــی بــه 

حکومــت نویــن پرولــری داد کــه بتوانــد بــه مقابلــه بــا ضدانقــاب داخلــی و نیروهــای رژیــم رسنگــون 

شــده و »گارد ســفید« بپــردازد. روز ششــم ژوییــٔه هــامن ســال، اِس اِرهــای چــپ بــرای بــر هــم زدن صلــح 

و تحریــک کــردن مجــدد آملــان بــه جنــگ بــا روســیٔه شــوروی، ســفیر آملــان را تــرور کردنــد و بــه قتــل 

رســاندند کــه بــر اثــر برخــورد هشــیارانٔه حکومــت شــوروی موضــوع حــل و فصــل شــد. در هــامن مــاه، 

پنجمیــن کنگــرٔه شــوراها قــراری دربــارٔه اخــراج مناینــدگان اِس اِر هــای چــپ از شــوراها تصویــب کــرد.

پــس از عقــد پیــامن صلــح برِست-لیتوفســک، امیــد امپریالیســت های آمریــکا و بریتانیــا و فرانســه 

بــه از میــان بــردن انقــاب و جمهــوری شــوروی نقــش بــر آب شــد. از همیــن زمــان بــود کــه ایــن متحدان 

ــان(،  ــا )مروطه طلب ــاری کاِدت ه ــی، و آتش بی ــاب داخل ــا ضدانق ــراه ب ــگ، هم ــیه در جن ــین روس پیش
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سوسیالیســت های انقابــی )اِس اِرهــا(، ِمنشــویک ها، و نظامیــان رژیــم ســابق )گارد ســفید(، آتــش 

جنــگ داخلــی علیــه حکومــت پرولــری را در روســیٔه شــوروی برافروختنــد کــه در حــدود ســه ســال )تــا 

پایــان ســال ۱۹۲۰( ادامــه یافــت. چرچیــل کــه در آن دوره وزیــر جنــگ بریتانیــا بــود، در برهــه ای از ایــن 

ــه خــود می بالیــد کــه »لشکرکشــی ۱۴ دولــت« را علیــه کشــور شــوراها ســازمان داده اســت!  جنــگ ب

در همیــن ایّــام بــود کــه اِس اِرهــا لنیــن را هــدف گلولــه قــرار دادنــد )۳۰ اوت ۱۹۱۸( کــه البتــه منجــر 

بــه مــرگ او نشــد ولــی زخمــی کاری بــه او زد کــه یکــی از عوامــل مــرگ او در ژانویــٔه ســال ۱۹۲۴ شــد، 

قــرارداد صلــح برِست-لیتوفســک فســخ شــد )نوامــر ۱۹۱۸(، و بــر اثــر مداخلــٔه نظامــی خارجــی و ویرانی 

و خرابــی اوضــاع کشــور، سیاســت »کمونیســم جنگــی« و کنــرل شــدید بــر تولیــد و توزیــع و خواروبــار و 

بــه اجــرا گذاشــن اصــل »هــر کــس کار نکنــد نبایــد بخــورد« موقتــاً )تــا اواخــر ســال ۱۹۲۰( برقــرار شــد.

دربارٔه رفتار کودکانٔه »چپ گرایی« در داخل حزب کمونیست روسیه
لنیــن در مــاه مــه ۱۹۱۸ جــزوه ای بــا عنــوان »دربــارٔه رفتــار کودکانــٔه چپ گرایی« نوشــت کــه در چند 

شــامرٔه روزنامــٔه پــراودا منتــر شــد. مخاطــب لنیــن در ایــن نوشــتار، گــروه کوچــک »کمونیســت های 

چــپ« در داخــل حــزب کمونیســت روســیه بــود کــه بوخاریــن از رهــران اصلــی آن بــود و در 

ــن  ــا چنی ــی ب ــه برخــورد اقناع ــن ب ــه داشــت. لنی ــح برست-لیتوفســک موضعــی چپ گرایان ــان صل جری

مخالفانــی اهمیــت مــی داد و معتقــد بــود کــه »رضورت و فایــده دارد کــه روی قضاوت هــا و نظریــات 

کمونیســت های چــپ مکــث شــود... زیــرا آنهــا مشــخصٔه دوره ای هســتند کــه از آن در حــال گذاریــم؛ 

ــد و از  ــی را درک نکرده ان ــه لحظــٔه کنون ــد ک ــن افرادی ان ــٔه بهری ــرا از جمل ــد، زی ــا آموزنده ان ــرای م و ب

لحــاظ معلومــات و صداقــت و وفــاداری خیلــی برتــر از مناینــدگان معمولــی هــامن دیدگاه هــای اشــتباه، 

یعنــی اِس اِرهــای چــپ هســتند.« او ضمــن اشــاره بــه دریافــت تزهایــی کــه کمونیســت های چــپ بــه 

ــن یــک رســم و عــادت خــوب مارکسیســتی اســت«، می نویســد کــه  ــه ای ــد، »ک ــٔه مرکــزی داده ان کمیت

ــا  در ایــن تزهــا »چپ هــا جرئــت نکرده انــد ایــن ســؤال قدیمــی را بــه رصاحــت مطــرح ســازند کــه آی

انعقــاد صلــح برســت صحیــح بــوده اســت یــا نــه.« اّمــا بــه نوشــتٔه لنیــن، »حقیقــت ســاده و روشــن راه 

ــاز و  ــان اظهــارات و طفــره رفن هــای چپ هــا در مســئلٔه جنــگ و صلــح در هــر حــال ب خــود را از می

ــه تشــدید  ــح ب ــد کــه عقــد پیــامن صل ــر اذعــان کرده ان ــم کننــدگان تزهــا ناگزی همــوار می ســازد. تنظی

ــت، مخالفــان عقــد پیــامن  ــه همیــن علّ درگیری هــای دولت هــای امپریالیســتی منجــر شــده اســت... ب

ــا  ــرا ت ــد، زی ــاده بودن ــا افت ــد و در دام آنه ــت دســت امپریالیســت ها بودن ــح در عمــل نادانســته آل صل

زمانــی کــه انقــاب سوسیالیســتی بین املللــی چنــد کشــور را فــرا نگیــرد و بــه انــدازه ای نیرومنــد نباشــد 

ــا آن زمــان، وظیفــٔه مســتقیم سوسیالیســت هایی  ــر امپریالیســم بین املللــی پیــروز شــود، ت کــه بتونــد ب

ــد  ــورهای نیرومن ــا کش ــه ب ــت ک ــن اس ــده اند، ای ــروز ش ــده( پی ــژه عقب مان ــور )به وی ــک کش ــه در ی ک

ــا را  ــان خــود امپریالیســت ها آنه ــتیز می ــگ و س ــه جن ــند ک ــر باش ــد  ومنتظ ــگ نکنن امپریالیســتی جن

ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــن ســپس ب ــد.« لنی ــر کن ــد و انقــاب را در کشــورهای دیگــر نزدیک ت ــر کن ضعیف ت
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»انفجارهــای انقابــی در کشــورهای دیگــر و پیرفته تــر، یــک مــاه پــس از تنفســی کــه از لحظــٔه عقــد 

پیــامن صلــح حاصــل شــده اســت، اکنــون نزدیک تــر بــه وقــوع اســت« نتیجــه می گیــرد کــه »حــق کامــاً 

به جانــب طرفــداران صلــح بــود کــه بایــد حســاب تناســب نیروهــا را دانســت و نبایــد بــا تســهیل جنــگ 

ــه ســود آن  ــوز ضعیــف اســت و جنــگ ب ــی کــه سوسیالیســم هن ــا سوسیالیســم، وقت امپریالیســت ها ب

ــه امپریالیســت ها کمــک کــرد.« اســت، ب

ــاب  ــد کــه: »انق ــر می کن ــپ« را ذک ــت های چ ــتدالل های »کمونیس ــه ای از اس ــپس منون ــن س لنی

ــگ  ــداوم از جن ــاب م ــا اجتن ــی و ب ــاب جهان ــدن از راه انق ــارج ش ــا خ ــد ب ــیه منی توان ــری روس کارگ

و عقب نشــینی در برابــر فشــار رسمایــٔه بین املللــی و بــا گذشــت هایی در قبــال رسمایــٔه وطنــی، 

ــد  ــد.« او ســپس می نویســد: »پاســخ حــزب مــا روشــن اســت: در لحظــٔه کنونــی بای خــود را حفــظ کن

ــازی  ــامت ب ــا کل ــا ب ــه »چپ ه ــاد از اینک ــا انتق ــن ب ــرد.« لنی ــز ک ــگ پرهی ــرد و از جن ــینی ک عقب نش

می کننــد« می نویســد کــه »بایــد حقیقــت تلــخ را ســاده و روشــن و رصیــح بــه اطــاع توده هــا رســاند 

ــدا  ــوق پی ــاز هــم تف ــان ب ــب در آمل ــروه جنگ طل ــه گ ــامل دارد ک ــی احت ــن اســت و حتّ ــت: ممک و گف

کنــد )بــه ایــن معنــا کــه فــوراً بــه مــا حملــه کنــد(... تاکتیــک مــا، اگــر نخواهیــم بــه هوچی هــا گــوش 

کنیــم، انتظــار کشــیدن، وقــت گذرانــدن، پرهیــز از جنــگ، و عقب نشــینی اســت.« لنیــن البتــه توضیــح 

ــرد:  ــد ک ــاع خواهن ــتی دف ــن سوسیالیس ــاب و میه ــود از انق ــام وج ــا مت ــویک ها ب ــه بلش ــد ک می ده

»وقتــی مــا مناینــدٔه طبقــٔه حاکــم و مســلّط شــدیم کــه بــه ایجــاد سوسیالیســم پرداختــه اســت، از همــه 

می خواهیــم دفــاع از کشــور را جــّدی تلقــی کننــد... ]ولــی[ اگــر نیروهــا آشــکارا کــم اســت، آن وقــت 

ــی  ــپ حتّ ــت های چ ــا کمونیس ــت... اّم ــور اس ــل کش ــه داخ ــینی ب ــاع، عقب نش ــیلٔه دف ــن وس مهم تری

ــد.« در اینجــا  ــی برده ان ــت مســئلٔه تناســب نیروهــا پ ــه اهمی ــه ب ــد ک ــه منی کنن ــن نکت ــه ای اشــاره ای ب

لنیــن بــه تغییــر بنیــادی رشایــط بــر اثــر پیــروزی انقــاب اکتــر اشــاره می کنــد کــه پیــش از آن، حــزب 

بلشــویک قاطعانــه بــا رشکــت در جنــگ و دفــاع از میهــن در رژیــم بورژوایــی مخالــف بــود، اّمــا پــس 

ــویک ها و  ــٔه بلش ــی را وظیف ــاوز خارج ــر تج ــری در براب ــت پرول ــاع از حاکمی ــاب، دف ــروزی انق از پی

ــت فرســودگی نیروهــای نظامــی و تناســب نیروهــای بــه  سیاســت درســت می دانســت، اگرچــه بــه علّ

ــان دادن بــه جنــگ و برقــراری صلــح بــود. ــازه، قاطعانــه خواســتار پای ــان حاکمیــت ت زی

لنیــن در ادامــٔه نوشــتارش بــه انتقــاد از سیاســت های داخلــی کمونیســت های چــپ می پــردازد. در 

ــن در  ــی و مصــادره کــردن و ســپس سوسیالیســتی کــردن، لنیــن بــاز بــه وظیفــٔه معیّ بحــث دربــارٔه ملّ

ــٔه چنــد مــاه پــس از  ــا انتقــاد از کمونیســت های چــپ کــه در فاصل ــن اشــاره می کنــد و ب رشایــط معیّ

ــد، می نویســد:  ــد بودن ــٔه وســایل تولی ــوری و قاطعان ــروزی انقــاب خواســتار سوسیالیســتی کــردن ف پی

»سوسیالیســتی کــردن بــا مصــادرٔه ســاده ایــن تفــاوت را دارد مصــادره را می تــوان بــا قاطعیــت، 

ــدون  ــردن ب ــتی ک ــی سوسیالیس ــام داد، ول ــح انج ــع صحی ــح و توزی ــاب صحی ــارت در احتس ــدون مه ب

ــذار  ــی در دوران گ ــه داری دولت ــت رسمای ــرح سیاس ــه ط ــپس ب ــت.« او س ــن نیس ــی ممک ــن مهارت چنی
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ــر از  ــی برت ــود و آن را نظام ــل ب ــادی قائ ــت زی ــرای آن اهمی ــه ب ــد ک ــاره می کن ــم اش ــه سوسیالیس ب

ــی کارهــا  ــر وضــع کنون ــی در براب ــه داری دولت ــن می نویســد: »رسمای ــی می دانســت. لنی اقتصــاد دهقان

ــتباه اقتصــادی کمونیســت های  ــود... ریشــٔه اش ــش خواهــد ب ــه پی ــی ب ــا، گام ــوری شــوروی م در جمه

ــا حــق می دهــد  ــه م ــه ب ــه سوسیالیســم را ک ــه داری ب ــال از رسمای ــه دوران انتق چــپ در اینجاســت ک

ــه  ــی را ب ــط خرده بورژوای ــا محی ــد. آنه ــم، نفهمیده ان ــوراها بنامی ــتی ش ــوری سوسیالیس ــود را جمه خ

عنــوان دشــمن عمــدٔه سوسیالیســم در کشــور مــا منی بیننــد. آنهــا بــا علــم کــردن مرســک رسمایــه داری 

ــد...  ــی را نفهمیده ان ــور بورژوای ــوروی و کش ــور ش ــادی کش ــرق اقتص ــه ف ــد ک ــان می دهن ــی، نش دولت

اصطــاح جمهــوری شــوروی سوسیالیســتی بــه معنــای عــزم راســخ حکومــت شــوروی بــرای گــذار بــه 

ســوی سوسیالیســم اســت، و به هیچ وجــه اذعــان بــه ایــن نکتــه نیســت کــه مقــررات جدیــد اقتصــادی، 

سوسیالیســتی اســت.« لنیــن ســپس بــا برشــمردن عنــارص نظام هــای مختلــف اجتامعی-اقتصــادی 

موجــود در روســیه در دولــت پرولــری، یعنــی اقتصــاد پدرشــاهی، تولیــد خرده کاالیــی )از جملــه 

ــی، و سوسیالیســم،  ــه داری دولت ــه داری خصوصــی، رسمای ــد(، رسمای ــد می کردن ــٔه تولی ــی کــه غلّ دهقانان

ــی  ــه داری دولت ــن پاســخ می دهــد: »رسمای ــن کــدام نظام هاســت؟ و چنی ــارزه در اینجــا بی می پرســد مب

در اینجــا بــا سوسیالیســم مبــارزه منی کنــد، بلکــه خرده بــورژوازی بــه اضافــٔه رسمایــه داری خصوصــی بــا 

ــا سوسیالیســم مبــارزه می کننــد. خرده بــورژوازی  هــم و یک جــا، هــم بــا رسمایــه داری دولتــی و هــم ب

در برابــر هــر گونــه مداخلــٔه دولتــی، علیــه حســاب و کنــرل دولتی-رسمایــه داری و دولتی-سوسیالیســتی 

مقاومــت می کنــد.« او ســپس از کمونیســت های چــپ چنیــن انتقــاد می کنــد: »کمونیســت های چــپ 

مــا در گفتــار دشــمنان بی رحــم خرده بــورژوازی هســتند، ولــی در عمــل ضمــن پیــکار بــا رسمایــه داری 

ــات آن را  ــد، و نظری ــت می کنن ــه آن خدم ــد، ب ــک می کنن ــورژوازی[ کم ــه آن ]خرده ب ــط ب ــی، فق دولت

ــی را  ــه داری دولت ــط مشــخص آن زمــان، رسمای ــن در رشای ــد، و ســخت در اشــتباهند.« لنی ــان می کنن بی

ــت  ــلّط می دانس ــی مس ــی و خرده بورژوای ــه داری خصوص ــاد رسمای ــر از اقتص ــادی برت ــاظ اقتص از لح

و معتقــد بــود کــه »در آن بــرای حکومــت شــوروی هیــچ خطــری نیســت، چــون کــه دولــت شــوروی 

دولتــی اســت کــه در آن حکومــت کارگــران و تهی دســتان برقــرار شــده اســت.« لنیــن در ادامــٔه همیــن 

ــن دســتاوردهای  ــا آخری ــا ب ــد: »در اینجــا م ــان اشــاره می کن ــی آمل ــه داری دولت ــٔه رسمای ــه منون بحــث ب

ــک  ــدون تکنی ــم ب ــم... سوسیالیس ــم مواجهی ــازمانی منظ ــا س ــارص و ب ــزرگ مع ــه داری ب ــک رسمای تکنی

رسمایــه داری در مقیــاس بــزرگ کــه بــر پایــٔه تازه تریــن کشــف های دانــش نویــن ســاخته شــده اســت، 

بــدون ســازمان منظــم دولتــی کــه ده هــا میلیــون نفــر را در امــر تولیــد و توزیــع فرآورده هــا بــه رعایــت 

معیــاری واحــد وادار ســازد، غیرقابــل تصــّور اســت... در عیــن حــال، سوسیالیســم بــدون ســلطٔه پرولتاریــا 

ــا دارد... وظیفــٔه مــا آموخــن رسمایــه داری  ــٔه الفب در کشــور نیــز غیرقابــل تصــّور اســت. ایــن هــم جنب

دولتــی آملان هاســت و بــا متــام نیــرو بایــد آن را یــاد بگیریــم... معلــامن سوسیالیســم بی خــودی دربــارٔه 

ــی  ــای طوالن یــک دورٔه کامــل گــذار از رسمایــه داری بــه سوسیالیســم نگفته انــد، و بی جهــت درده



۱۲۳ صلح برِست-لیتوفسک، آغاز ساختامن سوسیالیسم، بیامری »چپ گرایی« )بخش اول(

ــه داری انحصــاری دولتــی در صــورت وجــود  ــد... رسمای ــن را خاطــر نشــان نکرده ان زایــامن جامعــٔه نوی

یــک دولــت واقعــاً انقابــی دموکراتیــک بــه طــور حتــم و ناگزیــر، گام و حتّــی گام هایــی اســت کــه بــه 

ــاّدی  ــدارک م ــن ت ــی کامل تری ــه داری انحصــاری دولت ســوی سوسیالیســم برداشــته شــده اســت... رسمای

سوسیالیســم و درگاه آن اســت؛ پلــه ای از نردبــان تاریــخ اســت کــه بیــن آن و پلــه ای کــه سوسیالیســم 

ــدارد.« ــٔه واســطه ای وجــود ن ــچ پل ــده می شــود، هی نامی

ــا »کمونیســت های چــپ« مطــرح می کنــد، موضــوع تلفیــق  ــٔه بعــدی ای کــه لنیــن در بحــث ب نکت

ــک طــرف، و  ــی، از ی ــه داری دولت ــن آن در بخــش رسمای ــت گرف ــه خدم ــورژوازی« و ب ــا ب ــه ب »مصالح

»رسکــوب غارتگــران و رسمایه دارانــی کــه مقــررات شــوروی را نقــض می کننــد«، از طــرف دیگــر، اســت. 

لنیــن در اینجــا نیــز بــا نقــل قــول از مارکــس، مثــل همیشــه بــه لــزوم توجــه بــه رشایــط ویــژه و مشــخص 

ــاده  ــر فوق الع ــت »تذک ــد. او نخس ــاره می کن ــزب اش ــی ح ــت و خط مش ــن سیاس ــه در تعیی ــر لحظ ه

جالــب« بوخاریــن )کــه او را »مارکسیســت و اقتصــاددان بســیار بامعلوماتــی« می دانــد( در »موضــوع 

مربــوط بــه حقوق هــای گــزاف کارشناســان« تأییــد می کنــد و ضمــن اشــاره بــه عبارتــی کــه بوخاریــن از 

ســخنان مارکــس )کــه در کتــاب انگلــس »مســئلٔه دهقانــی در فرانســه و آملــان« ذکــر شــده اســت( نقــل 

ــن، بــرای طبقــٔه کارگــر مصلحــت خواهــد بــود کــه بــا پرداخــت بهــای  کــرده بــود کــه »در رشایــط معیّ

بازخریــد از رّش ایــن بانــد ]رسمایــه داران[ نجــات یابــد )یعنــی زمیــن و کارخانــه و دیگــر وســایل تولیــد را 

از بــورژوازی بخــرد(«، خــود نیــز از مارکــس نقــل می کنــد کــه »کارگــران در رشایــط معیّنــی ابــداً از اینکــه 

ــا در عیــن  ــن اّم ــد.« لنی ــد، خــودداری منی کنن ــد کنن ــد و آن را بازخری ــورژوازی را جــران کنن خســارت ب

حــال می نویســد کــه »مارکــس دســت خــود و رهــران و شــخصیت های آینــدٔه انقــاب سوسیالیســتی را 

ــت  ــی می دانس ــت و به خوب ــاب منی بس ــّول انق ــن و تح ــایل تکوی ــیوه ها و وس ــکل ها و ش ــاظ ش از لح

ــر  ــد تحــّول و انقــاب تغیی ــادی مطــرح خواهــد شــد، و متــام اوضــاع در در رون ــد زی کــه مســائل جدی

ــه طــور ریشــه ای عــوض خواهــد  ــرّات و ب ــه ک ــاب ب ــان انق ــت در جری ــه وضعی ــرد، و اینک خواهــد ک

شــد.« همــٔه اشــارٔه لنیــن در ایــن زمینــه، بــه رشایــط ویــژٔه روســیٔه پــس از انقــاب اکتــر و تفاوت هــای 

آن بــا رشایــط ویــژٔه انگلســتان ســال های دهــٔه ۱۸۷۰ اســت کــه مارکــس آن را در نظــر داشــته اســت. 

ــران و  ــل محتک ــوب )در مقاب ــیوه های رسک ــق ش ــرای »تلفی ــش ب ــن از کوش ــم، لنی ــل ه ــن دلی ــه همی ب

ــگ  ــا فرهن ــه داران ب ــورد رسمای ــد در م ــا بازخری ــه ی ــیوه های مصالح ــا ش ــوه خواران( ب ــران و رش غارتگ

ــت  ــد« صحب ــد آن را اجــرا کنن ــد و می توانن ــی روی موافقــت نشــان می دهن ــه داری دولت ــا رسمای ــه ب ک

می کنــد و »اطــاق سازشــکاری« بــه ایــن مــورد اخیــر را بــه ایــن معنــا می دانــد کــه »شــخص اصــاً بلــد 

نیســت دربــارٔه وظایــف اقتصــادی سوسیالیســم فکــر کنــد.« او در ادامــٔه همیــن بحــث، و بــا انتقــادی 

ســخت بــه ِمنشــویک ها و اس ارهــای چــپ کــه مواضــع در ظاهــر افراطــی چــپ در مقابــل سیاســت های 

ــرای  ــه داران- ب ــه رسمای ــت ب ــری و مدیری ــد: »ره ــتند، می نویس ــه داش ــن زمین ــویک در ای ــزب بلش ح

انجــام وظایــف اجرایــی در مــّدت کار- داده می شــود، کــه رشایــط آن توســط حکومــت شــوروی تعییــن 
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گردیــده... رهــری و مدیریــت از جانــب حکومــت شــوروی بــه رسمایــه داران نــه بــه منزلــٔه رسمایــه دار، 

بلکــه بــه عنــوان کارشــناس فّنــی یــا ســازمان ده بــا پرداخــت دســتمزد گــزاف داده می شــود... مــا، حــزب 

ــدارد.« و  ــم، چــون کــه افــراد کاردان و مجــرّب دیگــری وجــود ن ــه کار بگامری ــد ب ــری، آنهــا را بای پرول

در جایــی دیگــر می نویســد: »ایجــاد یــا پیــاده کــردن سوسیالیســم، بــدون آموخــن از ســازمان دهندگان 

تراســت ها غیرممکــن اســت، چــون کــه سوسیالیســم اخــراع نیســت، بلکــه اقتبــاس و کاربــرد چیــزی کــه 

ــه  ــه دســت گرفت ــری اســت کــه زمــام حکومــت را ب ــه وســیلٔه پیشــاهنگ پرول تراســت ها ســاخته اند ب

اســت... بایــد از آنهــا ]کارشناســان خــرٔه رسمایــه داری[ ســلب مالکیــت کــرد، کارشــکنی آنهــا را در هــم 

شکســت و عقیــم گــذارد، و آنهــا را بــه مثابــه یــک قــر یــا گــروه، تابــع حکومــت شــوروی کــرد.«

ــاط کار«  ــد، »معمــول ســاخن انضب ــد می کن ــر آن تأکی ــن نوشــته اش ب ــن در ای ــٔه آخــری کــه لنی نکت

و مبــارزه علیــه »بی انضباطــی خرده بورژوایــی« در تولیــد و در محل هــای کار اســت. ایــن هــم 

ــرده ای از  ــت پ ــپ« در پش ــت های چ ــا و »کمونیس ــویک ها و اِس اِره ــه ِمنش ــود ک ــواردی ب ــی از م یک

جمله پردازی هــای چپ گرایانــه بــا آن مخالفــت می کردنــد و رعایــت اصــل مدیریــت و مرکزیــت 

ــت  ــی را بازگش ــه داری دولت ــی در رسمای ــان بورژوای ــری کارشناس ــا، و به کارگی ــک در کارخانه ه دموکراتی

ــوروی«  ــت ش ــی حاکمی ــف نوبت ــوان »وظای ــا عن ــود ب ــر خ ــن در اث ــتند. لنی ــابق می دانس ــام س ــه نظ ب

ــی  ــف ســازمانی انقــاب سوسیالیســتی و مبان ــوارد، و دیگــر وظای ــن م ــارٔه ای ــل بیشــری درب ــه تفصی ب

اقتصــادی دولــت پرولــری در دورٔه گــذار از رسمایــه داری بــه سوسیالیســم توضیــح داده اســت، و جــزؤه 

»دربــارٔه رفتــار کودکانــٔه چپ گرایــی« پاســخی بــه مواضــع انتقــادی »کمونیســت های چــپ« نســبت بــه 

برخــی از نــکات مطــرح شــده در »وظایــف نوبتــی حاکمیــت شــوروی« بــوده اســت. عاقه منــدان را بــه 

ــم. ــر دعــوت می کنی ــن هــر دو اث ــدن ای خوان

به نقل از »نامۀ مردم«، شامرۀ ۱۰۳۹، ۶ آذر ماه ۱۳۹۶
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انقــاب اکتــر وضعیــت جنبــش جهانــی کارگــری را بــه طــور بنیــادی دگرگــون کــرد. جلســٔه مشــورتی 

احــزاب سوسیالیســتی و مارکسیســتی در ژانویــٔه ۱۹۱۹ در پروگــراد تشــکیل شــد کــه در آن تصمیــم بــه 

تشــکیل انرناســیونال ســّوم گرفتــه شــد. در همیــن ســال، چندین حزب کمونیســت تشــکیل شــد، از جمله 

در آملــان، آرژانتیــن، فنانــد، اتریــش، مجارســتان، بلغارســتان، و لهســتان. ایــن احــزاب را »کمونیســت« 

خواندنــد تــا جدایــی کامــل آنهــا را از احــزاب انرناســیونال رفورمیســتی دّوم متامیــز کند. کارل لیبکنشــت 

و روزا لوکزامبــورگ از چهره هــای رسشــناس جنبــش کارگــری آملــان و از بنیادگــذاران حــزب کمونیســت 

آملــان بودنــد کــه در ژانویــٔه ۱۹۱۹ پــس از قیــام بــزرگ برلــن بــه دســت ضدانقــاب کشــته شــدند. حــزب 

کمونیســت ایــران در ژوئــن ۱۹۲۰ )خــرداد ۱۲۹۹( در بنــدر انزلــی تشــکیل شــد کــه حیــدر عمواوغلــی 

نخســتین دبیــرکل آن بــود. حــزب کمونیســت ترکیــه، آمریــکا، انگلســتان، یوگســاوی، و اســپانیا نیــز در 

همیــن ســال تشــکیل شــد.

ــان، از  ــپ از رسارس جه ــتی چ ــت و سوسیالیس ــزب کمونیس ــدگان ۳۰ ح ــارس ۱۹۱۹ مناین روز دّوم م

جملــه از کشــورهای رشقــی و آســیایی، در مســکو بــرای برگــزاری نخســتین کنگــرٔه انرناســیونال ســّوم، یــا 

کُمینــِرن، گــرد هــم آمدنــد. لنیــن در برگــزاری ایــن کنگــره نقشــی تعییــن کننــده داشــت. در ایــن کنگــره 

تزهــای لنیــن دربــارٔه دموکراســی بورژوایــی و دیکتاتــوری پرولتاریــا تأییــد شــد، و برنامــٔه عمــل کمینــرن 

و »بیانیــه خطــاب بــه پرولتاریــای رسارس جهــان« بــه تصویــب رســید.

صلح
بِرست-لیتوفسک، آغاز 
ساختمان سوسیالیسم، 
بیماری »چپ گرایی«

 
مروری بر برخی از آثار لنینیسم و 
زمینه های تاریخی و اجتامعی آن ها

)بخش دوم(



صد سال با انقالب کبیر اکترب۱۲۶

تشــکیل کمینــرن و قــدرت گرفــن نخســتین حکومــت پرولتاریایــی جهــان در روســیه، جــان تــازه ای 

ــی و  ــش، جوان ــن جنب ــی ای ــری داد. یکــی از دشــواری های اصل ــی کمونیســتی و کارگ ــش جهان ــه جنب ب

بی تجربگــی کمونیســت ها و حزب هــای کمونیســت در رسارس دنیــا بــود کــه یــا آنهــا را بــه دنبالــه روی 

از ســّنت های میانــه رو و در پیــش گرفــن سیاســت های اپورتونیســتی سوســیال دموکراســی می کشــاند، 

ــت  ــر. مخالف ــٔه کارگ ــته طبق ــارزات گذش ــای مب ــیوه ها و تجربه ه ــٔه ش ــکار هم ــپ َروی و ان ــه چ ــا ب ی

رسســختانه بــا رشکــت در پارملــان و تحریــم رشکــت در ســندیکاهای کارگــری ای کــه زیــر رهــری 

رفورمیســت ها و نیروهــای ارتجاعــی بودنــد، بخشــی از خط مشــی ایــن کمونیســت های بی تجربــه 

ــه مطــرح می شــد و در عمــل، برخــی از وســایل  ــا جمله پردازی هــای چپ گرایان ــود کــه اغلــب هــم ب ب

مبــارزه را از حــزب کمونیســت می گرفــت. لنیــن معتقــد بــود کــه ایــن حزب هــای جــوان، هنــوز تجربــٔه 

ــاط  ــن ارتب ــد. در همی ــارزه درس بیاموزن ــن مب ــد در کــوران ای ــد و بای ــی را ندارن ــی توده ی ــارزٔه انقاب مب

بــود کــه لنیــن کتــاب مشــهور خــود بــا عنــوان »بیــاری کودکــی چپ گرایــی در کمونیســم« را نوشــت 

کــه هدفــش روشــنگری دربــارٔه شــیوه های نادرســت کمونیســت های »چپ گــرا« و اصــاح مشــی آنهــا 

از راه آشــنا کــردن آنهــا بــا تجربه هــای غنــی و اســراتژی ها و تاکتیک هــای کمونیســت های روس بــود. 

ایــن کتــاب لنیــن در آســتانٔه برگــزاری دّومیــن کنگــرٔه انرناســیونال ســّوم »کمینــرن« )کــه در ژوییــٔه ســال 

ــا رشکــت چهــل و یــک حــزب کمونیســت برگــزار شــد( انتشــار یافــت کــه نقــش مهمــی در  ۱۹۲۰ و ب

ــن  ــد. لنی ــرن ش ــرٔه دّوم کمین ــای کنگ ــٔه تصمیم ه ــای آن پای ــت و نتیجه گیری ه ــره داش ــای کنگ بحث ه

در تحلیــل اســراتژی و تاکتیــک حــزب کمونیســت روســیه، همه جــا بــر رضورت کار در میــان توده هــا، 

ــن  ــال لنی ــن ح ــت. در عی ــد داش ــتند، تأکی ــا در آن هس ــه توده ه ــی ک ــازمان های اجتامع ــٔه س در هم

ــو بی نهایــت ارتجاعــی، کــه  ــه منی گذاشــت کــه »در آن مؤسســات و جامعه هــا و جمعیت هــا، ول ناگفت

تــودٔه پرولــر یــا نیمه پرولــر را در بــر دارنــد، بایــد بــه ترویــج و تبلیــغ پرداخــت.« ســال های بعــد، در 

پــی رشــد و تحکیــم و باتجربــه شــدن حزب هــای کمونیســت کشــورها در رهــری مبــارزٔه زحمتکشــان و 

طبقــٔه کارگــر کشــورهای خودشــان، رسانجــام در ســال ۱۹۴۳ )۱۳۲۲ش( کمینــرن پــس از برگــزاری هفــت 

ــی حزب هــای  ــدٔه فعالیت هــای نظــری و عمل ــگ کنن ــز رهــری و واحــِد هامهن ــه مرک ــه مثاب ــره ب کنگ

ــا تصویــب اکرثیــت مطلــق حزب هــای کمونیســت عضــو آن منحــل شــد. امــروزه  کمونیســت جهــان، ب

حزب هــای کمونیســت بــا شــناخت مشــخصی کــه از جامعــٔه خــود دارنــد، جداگانــه آموزش هــای عــام 

ــی و  ــد، ضمــن اینکــه همبســتگی بین امللل ــه کار می بندن مارکسیسم-لنینیســم را در کشــورهای خــود ب

اصــول انرناسیونالیســم پرولــری را میــان خــود رعایــت می کننــد و در زمینه هــای گوناگــون بــا یکدیگــر 

ــد. ــادل نظــر می کنن مشــاوره و تب

در زمانــی کــه کتــاب »بیــاری کودکــی چپ گرایــی در کمونیســم« نوشــته می شــد، دو-ســه ســالی از 

ــا در  ــروزی انقــاب اکتــر می گذشــت و جنبش هــای انقابی-سوسیالیســتی به خصــوص در قــارٔه اروپ پی

حــال اوج گیــری بــود. لنیــن بــا توجــه بــه آن دورٔه انقابــی معتقــد بــود کــه وقــوع انقابــی مثــل انقــاب 
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ــای  ــا ویژگی ه ــه ب ــت، البت ــر اس ــری ناگزی ــی ام ــاظ تاریخ ــی از لح ــورهای اروپای ــیه در کش ــر روس اکت

ــن هــر کشــور، و بــر اســاس اصــول کلــی و عاّمــی کــه در انقــاب روســیه بــه عمــل گــذارده شــد.  معیّ

ــر کمونیســت ها در  ــا، و دیگ ــد، ایتالی ــا، هلن ــان، بریتانی ــی در آمل در آن ســال ها، کمونیســت های اروپای

اســرالیا و آمریــکا و ایــران بــا شــور و اشــتیاق انقابــی بــه فکــر پیشــُرد و بــه پیــروزی رســاندن انقــاب 

ــور  ــن ش ــواردی، ای ــا در م ــود. اّم ــیه رخ داده ب ــه در روس ــابه آنچ ــی مش ــد، انقاب ــتی بودن سوسیالیس

ــه اتخــاذ تاکتیک هــای مبارزاتــی نســخه برداری شــده از بلشــویک های روســیه بــدون توجــه  انقابــی ب

ــه  ــد ک ــر می ش ــت منج ــتاب زده و نادرس ــی ش ــه موضع گیری های ــور، و ب ــر کش ــاص ه ــط خ ــه رشای ب

ــود. بخشــی از ایــن موضع گیری هــا  بیشــر ناشــی از بی تجربگــی و جــوان بــودن جنبــش کمونیســتی ب

ــیال  ــا سوس ــورها ب ــر کش ــا و دیگ ــان و ایتالی ــرا در آمل ــت های چپ گ ــت کمونیس ــه در ضدی ــز ریش نی

دموکرات هــای اپورتونیســت انرناســیونال دّوم داشــت کــه در زمــان وقــوع جنــگ جهانــی اّول، برخــاف 

مواضــع ضدجنــگ کــه پیــش از آغــاز جنــگ داشــتند، وقتــی جنــگ آغــاز شــد بــه خواســت ناسیونالیســم 

بــورژوازی کشــور خــود گــردن گذاشــتند و در جنگــی کــه میــان امپریالیســت ها در گرفتــه بــود، به جــای 

ــودی  ــوای خ ــتند- از ق ــویک ها داش ــه بلش ــی ک ــگ- موضع ــد جن ــتی برض ــری انرناسیونالیس موضع گی

حامیــت کردنــد. یــا در آملــان، حــزب سوســیال دموکــرات پــس از انقــاب ۱۹۱۸ کــه بــه رسنگونــی قیــر 

منجــر شــد، متــام تــاش خــود را کــرد کــه انقــاب عمیق تــر از برقــراری جمهــوری بورژوایــی وایــامر نشــود 

ــت گرای  ــای راس ــا ژنرال ه ــت ها ب ــش اسپارتاکیس ــوب جنب ــه در رسک ــود ک ــت ب ــن سیاس ــی همی و در پ

حاکــم همــکاری کردنــد کــه از جملــه بــه قتــل شــخصیت های کمونیســت برجســته ای مثــل روزا 

لوکزامبــورگ و کارل لیبکنشــت منجــر شــد. همیــن ضدیــت بــا سوســیال دموکرات هــا و متایــل نداشــن 

ــن  ــت گرف ــا بی اهمی ــده ی ــت ها و نادی ــی« کمونیس ــه »چپ گرای ــر ب ــز منج ــا نی ــا آنه ــکاری ب ــه هم ب

ســازش های موقــت و ائتاف هــای مرحله یــی، مشــارکت در ســندیکاهای »سوســیال شوونیســت« و 

»ضدانقابــی«، یــا خــودداری از رشکــت کــردن در انتخابــات پارملانــی بورژوایــی شــد. در موقعیــت آن روز 

ــی در ســمت راســت  ــچ نیروی ــا هی ــد ب ــه کمونیســت ها نبای ــری ک ــن موضع گی ــا، ای کشــورها و حزب ه

همــکاری کننــد، از نظــر لنیــن چــپ َروی و کودکانــه بــود چــون بــه معنــای جــدا مانــدن کمونیســت ها 

از اکرثیــت طبقــٔه کارگــر بــود.

ــه  ــود ک ــن ب ــران ای ــی و دیگ ــدی و ایتالیای ــی و هلن ــان آملان ــن از چپ گرای ــای لنی ــٔه انتقاده بن مای

ــی اســراتژیکی را بــه طــور انتزاعــی و مجــرّد ببیننــد و  نیروهــای انقابــی نبایــد اصــول تاکتیکــی و حتّ

ــه عــدم رشکــت  ــی ک ــد. چپ گرایان ــه کار برن ــه یکســان ب ــا را در همــه و هــر رشایطــی ب ــد آنه بخواهن

ــی  ــر رشایط ــر در ه ــت و غیرقابل تغیی ــل ثاب ــک اص ــه ی ــدادن را ب ــا رأی ن ــم ی ــا تحری ــات ی در انتخاب

تبدیــل می کننــد، بایــد ببیننــد کــه گاهــی عــدم رشکــت در رونــد انتخابــات ممکــن اســت درســت باشــد، 

ولــی گاهــی نیــز قطعــاً اشــتباه اســت. بــا رشکــت کــردن فعاالنــه در رونــد انتخابــات، عرصــٔه انتخابــات 

ــٔه  ــه مــواردی از ایــن دســت در تجرب ــار »راســت« رهــا منی شــود. لنیــن در کتابــش ب دربســت در اختی
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بلشــویک ها اشــاره می کنــد. مصالحــٔه بلشــویک ها بــا آملــان و بســن پیــامن صلــح برست-لیتوفســک در 

ســال ۱۹۱۸ بــا رشط و رشوطــی بســیار زیانبــار و دردنــاک و دشــوار، ممکــن اســت در آن رشایــط تصمیــم 

درســتی بــرای روســیه بــوده باشــد، اّمــا ایــن بــدان معنــا نیســت کــه هــر مصالحــه ای در هــر رشایطــی بــا 

ــی اســت. دولت هــای امپریالیســتی پذیرفتن

در  کتــاب »بیــاری کودکــی چپ گرایــی  از  بــه بخش هایــی  نگاهــی می اندازیــم  ادامــه،  در 

کمونیســم«، اثــر برجســتٔه لنیــن کــه در مــاه مــه ۱۹۲۰ در آســتانٔه کنگــرٔه دّوم کمینــرن نوشــته شــده 

اســت. لنیــن کار اصلــی تدویــن ایــن کتــاب را در آوریــل ســال ۱۹۲۰ بــه پایــان بــرد. ایــن کتــاب روز ۱۲ 

ژوئــن ســال ۱۹۲۰ منتــر شــد و در هــامن مــاه نیــز ترجمه هــای آن بــه زبان هــای فرانســوی و انگلیســی 

انتشــار یافــت. همــٔه مناینــدگان رشکــت کننــده در کنگــرٔه دّوم کمینــرن یــک نســخه از ایــن کتــاب را 

دریافــت کردنــد. انتشــار ایــن کتــاب تأثیــر چشــمگیری در تصمیم گیری هــای کنگــرٔه کمینــرن داشــت.

بیامری کودکی »چپ گرایی« در کمونیسم
لنیــن در آغــاز ایــن کتابــش ضمــن اشــاره بــه رونــد انقــاب اکتــر و پیــروزی آن، می نویســد: »برخــی 

از خصایــص بنیــاد انقــاب مــا... واجــد اهمیــت بین املللــی اســت« و ســپس بــا بیــان »ناگزیــری تاریخــی 

ــان انقابــی در مقیــاس بین املللــی، هشــدار می دهــد کــه البتــه »خطــای عظیمــی خواهــد  تکــرار« چن

ــادی  ــص بنی ــی از خصای ــدود برخ ــرد آن از ح ــٔه کارب ــود و دامن ــه ش ــت مبالغ ــن حقیق ــر در ای ــود اگ ب

ــوز  ــه هن ــی ک ــکی »در زمان ــته های کائوتس ــی از نوش ــا از یک ــن در اینج ــر رود.« لنی ــا فرات ــاب م انق

ــی در روســیه و  ــکار طبقات ــارٔه پی ــه در ســال ۱۹۰۲ درب ــد ک ــل می کن ــد« نق ــه ُمرت ــود، ن مارکسیســت ب

ــی  ــکار کنون ــان پی ــای قربانی ــون و رنج ه ــود : »خ ــته ب ــان نوش ــادی در جه ــای بنی ــش آن در تحّول ه نق

ــان  ــن خون هــا جوانه هــای انقــاب اجتامعــی را در رسارس جه ــت. ای ــه هــدر نخواهــد رف در روســیه ب

ــد.« ــارَور می کن ــدن ب متم

لنیــن بــرای آمــاده کــردن زمینــٔه بحــث دربــارٔه چپ گرایــی، بــه »یکــی از رشایــط اساســی کامیابــی 

بلشــویک ها« می پــردازد و می نویســد: »اگــر در حــزب مــا انضبــاط بســیار اکیــد و واقعــاً آهنیــن نبــود 

و قاطبــٔه طبقــٔه کارگــر از حــزب مــا پشــتیبانی منی کــرد، بلشــویک ها نــه اینکــه دو ســال و نیــم، بلکــه 

ــا در  ــد پرولتاری ــوری پیروزمن ــٔه دیکتات ــد... تجرب ــت دوام منی آوردن ــر رس حکوم ــم ب ــم ه ــاه و نی دو م

روســیه بــه عیــان نشــان داد کــه مرکزیــت و انضبــاط پرولتاریــا یکــی از رشایــط پیــروزی بــر بــورژوازی 

اســت.« او ســپس بنیادهــای رضور انضبــاط حــزب انقابــی پرولتاریــا را چنیــن برمی شــامرد: »اوالً، 

ــی آن. دّوم،  ــانی، و قهرمان ــاری، جان فش ــاب، بردب ــه انق ــاداری آن ب ــری و وف ــاهنگ پرول ــی پیش آگاه

ــودٔه زحمتکشــان. ســّوم، رهــری راســتین  ــن ت ــا انبوه تری ــد ب ــراری پیون ــن پیشــاهنگ در برق ــارت ای مه

ــٔه  ــا تجرب ــا ب ــن توده ه ــه انبوه تری ــه آنک ــروط ب ــی، م ــک سیاس ــراتژی و تاکتی ــتی اس ــی و درس سیاس

شــخص خویــش بــه درســتی آن یقیــن حاصــل کننــد... ایــن رشایــط فقــط از راه کار طوالنــی و تجربه هــای 
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دشــوار فراهــم می آیــد و تئــوری انقابــی صحیــح- کــه حکــم َجزمــی )ُدگــم( نیســت و در پیونــد اســتوار 

ــط  ــن رشای ــردن ای ــان ک ــل آس ــرد- عام ــکل می گی ــی ش ــی و انقاب ــش توده ی ــی جنب ــت عمل ــا فعالی ب

اســت... روســیه مارکسیســم را در نقــش یگانــه تئــوری انقابــی صحیــح واقعــاً بــا خــون دل فراگرفــت.« 

در پایــان ایــن بخــش، لنیــن بــه تجربــٔه انقابی هــای روســیه در مهاجــرت اشــاره می کنــد و می نویســد: 

»روســیٔه انقابــی در نتیجــهٔ  مهاجرت هــای اجبــاری از لحــاظ پیوندهــای بین املللــی چنــان غنــی بــود و 

از چگونگــی اَشــکال و تئوری هــای جنبــش انقابــی رسارس جهــان چنــان اطاعــات شــگرفی داشــت کــه 

ــای آن منی رســید.« ــه پ هیــچ کشــوری در جهــان ب

در بخــش بعــدی کتــاب، لنیــن دربــارٔه »مراحــل عمــدٔه تاریــخ بلشویســم« می نویســد و توضیح هایــی 

دربــارٔه وضعیــت جنبــش و رشــد نیروهــای انقابــی و تجربــه کســب کــردن ایــن نیروهــا در کنــار مــردم 

می دهــد. او ایــن مراحــل را چنیــن بخش بنــدی می کنــد: ســال های تــدارک نظــری و ســازمانی انقــاب 

)۱۹۰۳ تــا ۱۹۰۵(؛ ســال های انقــاب اّول )۱۹۰۵ تــا ۱۹۰۷( و بــه میــدان آمــدن همــٔه طبقــات و اســتفاده 

ــی و مخفــی  ــی و علن ــا شــکل های پارملان ــه ت ــارزه، از اعتصــاب صنفــی گرفت ــون مب از شــکل های گوناگ

مبــارزه؛ ســال های ســلطٔه ارتجــاع )۱۹۰۷ تــا ۱۹۱۰( و در هــم کوبیــده شــدن نیروهــای انقابــی، ضعــف 

ــی  ــن ســال ها نیروهــای انقاب ــی؛ در ای ــداد و هرزگ ــکار، و ارت ــه و تشــتّت اف ــی، تفرق روحــی، دل ُمردگ

ــن پارملان هــا و ســازمان های ســندیکایی  ــی در ارتجاعی تری ــح عقب نشــینی و کار علن ــد شــیؤه صحی بای

ــدون عمــل را از صفــوف خــود  ــد و انقابی هــای اهــل حــرف و ب و بیمه هــای اجتامعــی را می آموختن

می راندنــد؛ ســال های اعتــای جنبــش )۱۹۱۰ تــا ۱۹۱۴( کــه بلشــویک ها توانســتند منشــویک ها را 

پــس براننــد و بــا تلفیــق کار علنــی بــا »امکانــات عینــی« در مجلــس دومــا متــام کرســی های کارگــری را 

بــه دســت آوردنــد؛ ســال هایی کــه جنــگ جهانــی اّول در جریــان بــود )۱۹۱۴ تــا ۱۹۱۷( دورٔه مبــارزه بــا 

»دفاع طلبــان« و »سوســیال میهن پرســتان« و دفــاع از صلــح بــود؛ و باالخــره دورٔه انقــاب دّوم روســیه 

)از فوریــه تــا اکتــر ۱۹۱۷( کــه بــه علّــت پوســیدگی تصّورناپذیــر تزاریســم، روســیه نخســت در مــّدت 

چنــد روز بــه جمهــوری بورژوا-دموکراتیــک تبدیــل شــد، و ســپس در مــاه اکتــر، انقــاب پرولــری بــه 

پیــروزی رســید. لنیــن دربــارٔه ایــن دوره می نویســد: »بلشــویک ها پیــکار خــود علیــه جمهــوری پارملانــی 

بورژوایــی و علیــه منشــویک ها را بــا احتیــاط آغــاز کردنــد... مــا در آغــاز ایــن دوره مــردم را بــه رسنگــون 

ــی  ــای مقدمات ــام دگرگونی ه ــدون انج ــه ب ــم ک ــح می دادی ــه توضی ــم، بلک ــت فرامنی خواندی ــردن دول ک

درترکیــب مناینــدگان شــوراها رسنگونــی میــّر نخواهــد بــود... بــدون یــک چنیــن تــدارک احتیاط آمیــز، 

جامــع، دوراندایشــانه، و بلندمــَدت، مــا نــه می توانســتیم در اکتــر ســال ۱۹۱۷ بــه پیــروزی دســت یابیــم، 

و نــه می توانســتیم ایــن پیــروزی را نــگاه داریــم.«

ــای  ــا و تجربه ه ــون و خطاه ــردن آزم ــته ک ــاب، برجس ــای کت ــن بخش ه ــن در ای ــاش لنی ــٔه ت هم

ــه  ــت. او ب ــکار اس ــن پی ــان ای ــا در جری ــدن آنه ــوده ش ــان، و کارآزم ــکار انقابی ش ــویک ها در پی بلش

ــد و  ــه آب نزنن ــدار ب ــه بی گ ــد ک ــدار می ده ــی هش ــیال دموکرات اروپای ــای سوس ــان حزب ه چپ گرای



صد سال با انقالب کبیر اکترب۱۳0

ــد. ــان را در نظــر بگیرن ــط خــاص هــر زم ــط نشــوند، و رشای ــراط و تفری دچــار اف

ــدن  ــده ش ــری و آب دی ــش کارگ ــویک ها در درون جنب ــارزٔه بلش ــارٔه مب ــاب، درب ــدی کت ــش بع بخ

ــت ها و  ــا اپورتونیس ــارزه ب ــردن از مب ــاد ک ــن ی ــن ضم ــت. لنی ــارزه اس ــن مب ــد ای ــویک ها در رون بلش

سوسیال شوونیســت ها »کــه در مقیــاس بین املللــی همچنــان دشــمن عمــده« اســت، بــه جانــب دیگــر 

ــری  ــا انقابیگ ــاله ب ــن س ــارزات چندی ــه »مب ــی ب ــری، یعن ــش کارگ ــویک ها در درون جنب ــارزٔه بلش مب

ــن داران  ــان زمی ــی اش در می ــٔه اجتامع ــه زمین ــر را ک ــن ق ــن ای ــد. لنی ــاره می کن ــی« اش خرده بورژوای

و کاســبکاران خرده پاســت، فاقــد تــوان تشــکل، بردبــاری، انضبــاط، و ایســتادگی می دانــد کــه از 

»ِدهشــت های رسمایــه داری دیوانــه شــده« و بــه آنارشیســم غلتیــده اســت. لنیــن آنارشیســم را »نوعــی 

کیفــر گناهــان اپورتونیســتی جنبــش کارگــری« می دانــد کــه »هــر دو عیــب، یکدیگــر را تکمیــل می کنند.« 

ــن ســه  ــود. لنی ــی )اِس اِرهــا( ب ــا سوسیالیســت های انقاب ــه، ب ــن زمین ــارزٔه بلشــویک ها در ای عمــدهٔ  مب

نقطــٔه ضعــف ایــن جریــان را چنیــن توضیــح می دهــد: »اّول اینکــه رضورت ایــن امــر را درک منی کردنــد 

کــه پیــش از پرداخــن بــه هــر اقــدام سیاســی، بایــد وضعیــت نیروهــای طبقاتــی و مناســبات میــان آنهــا 

ــردی را نشــان خــاص انقابیگــری  ــرور ف ــول مشــی ت ــه، قب ــرد. دّوم اینک ــی ک ــی ارزیاب ــه طــور عین را ب

ــان  ــی آمل ــک سوسیال دموکراس ــای کوچ ــه خطاه ــه ب ــّوم اینک ــتند... و س ــود می پنداش ــی خ ــا چپ گرای ی

ــوری  ــا دیکتات ــی ی ــئلٔه ارض ــل مس ــی مث ــهٔ  موضوع های ــال در زمین ــن ح ــی در عی ــد، ول ــد می زدن پوزخن

ــد.« ــد می کردن ــزب تقلی ــن ح ــت های همی ــا، از اپورتونیس پرولتاری

ــا انحــراف »چــپ« در درون حــزب خــودش اشــاره  ــارزٔه بلشویســم ب ــه دو مــورد مب لنیــن ســپس ب

می کنــد: »یکــی در ســال ۱۹۰۸ بــر رس مســئلٔه رشکــت در ارتجاعی تریــن پارملــان و رشکــت در مجامــع 

علنــی کارگــری، و دیگــری در ســال ۱۹۱۸ )هنــگام صلــح برســت لیتوفســک( بــر رس مســئلٔه مجــاز بــودن 

ــس  ــات مجل ــی »انتخاب ــد. یک ــال می زن ــی دو مث ــت پارملان ــورد فعالی ــن در م ــازش.« لنی ــا آن س ــن ی ای

مشــورتی در اوت ســال ۱۹۰۵ کــه بلشــویک ها برخــاف متــام احــزاب اپوزیســیون آن را تحریــم کردنــد.« 

ــه  ــاع از رشکــت در پارملان هــای ارتجاعــی ب ــن کــه »امتن ــه در ای ــاً ن ــم را رصف ــن تصمی ــن درســتی ای لنی

طــور کل درســت اســت«  بلکــه بــه علـّـت می دانــد وضعیــت عینــی خــاص آن زمــان و اوج گیــری جنبــش 

ــاب  ــه اعتص ــپس ب ــی و س ــاب سیاس ــه اعتص ــی ب ــاب عموم ــع اعتص ــر رسی ــت تغیی ــی »در جه توده ی

ــه  ــه ای ک ــه »در لحظ ــد ک ــر می ده ــم او تذک ــل ه ــن دلی ــه همی ــرد.« ب ــیر می ک ــام س ــی و قی انقاب

اطمینانــی نیســت کــه وضــع عینــی مشــابهی پدیــد آمــده اســت، عمــل تحریــم درســتی خــود را از دســت 

ــه در اوضــاع و احــوال دیگــر و در  ــٔه ایــن تجرب ــر نّقادان ــه، تقلیــدی، و غی ــرد کورکوران می دهــد... کارب

محیــط دیگــر، اشــتباه بســیار فاحشــی اســت. بــه همیــن دلیــل، اقــدام بلشــویک ها بــه تحریــم مجلــس 

دومــا در ســال ۱۹۰۶ اشــتباهی کوچــک، و تحریــم ســال ۱۹۰۷ و ۱۹۰۸ و ســال های پــس از آن، اشــتباهی 

جــّدی بــود، چــون در آن دوره منی شــد انتظــار بلنــد شــدن بســیار رسیــع مــوج انقــاب را داشــت.«

ــت  ــح برِس ــا صل ــه ب ــد ک ــاره می کن ــزب اش ــپ« در درون ح ــت های چ ــه »کمونیس ــپس ب ــن س لنی
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مخالــف بودنــد و بوخاریــن یکــی از آنهــا بــوده اســت. او بــا اشــاره بــه  ایــن »ســازش« بــا آملــان کــه بــرای 

بلشــویک ها نیــز بســیار دردنــاک بــود، می نویســد: »نفــی ســازش از نظــر اصولــی، و نفــی مجــاز بــودن 

هرگونــه ســازش بــه طــور کلــی، عمــل بچگانــه ای اســت.«

ــت ها در  ــی از کمونیس ــی« بخش ــی چپ گرای ــامری کودک ــه »بی ــش ب ــدی کتاب ــش بع ــن در بخ لنی

داخــل حــزب کمونیســت آملــان می پــردازد کــه َرویـّـه ای آنارشیســتی داشــتند و یکــی از مــوارد اختافشــان 

بــا رهــران حــزب کمونیســت آملــان، بــر رس مبــارزٔه پارملانــی بــود کــه ایــن عــده به شــّدت بــا آن مخالــف 

بودنــد. ایــن عــده بعدهــا »حــزب کمونیســت کارگــری آملــان« را تشــکیل دادنــد کــه گرچــه در ابتــدا بــا 

حقــوق هــوادار بــه عضویــت موقــت کُمینــرن پذیرفتــه شــد، ولــی چنــدی بعــد از کمینــرن اخــراج شــد. 

ایــن عــده بــر ایــن عقیــده بودنــد کــه چــون »از نظــر سیاســی، ایــن دوران گــذار ]میــان رسمایــه داری 

ــا احــزاب دیگــر و هــر  و سوسیالیســم[ دوران دیکتاتــوری پرولتاریاســت... بنابرایــن هرگونــه سازشــی ب

بازگشــتی بــه مبــارزٔه پارملانــی را کــه از نظــر تاریخــی منســوخ شــده اســت، بایــد بــا قاطعیت متــام مردود 

ــی  ــان را »یاوه های ــت آمل ــزب کمونیس ــیون« ح ــاح »اپوزیس ــتدالل های به اصط ــن اس ــن ای ــمرد.« لنی ش

کهنــه و از دیربــاز آشــنا« و »کودکــی چپ گرایانــه« می خوانــد. همچنیــن، ایــن اپوزیســیون بــا حــرارت 

متــام از »توده هــا« و »دیکتاتــوری توده هــا« صحبــت می کــرد و حــزب کمونیســت آملــان و رهرانــش را 

کــه بــه عنــوان ســازمان سیاســی پیشــاهنگ طبقــٔه کارگــر بــه وظیفــٔه خــود عمــل می کردنــد، سازشــکار 

ــران« را  ــوری ره ــا، »دیکتات ــوری توده ه ــای دیکتات ــه ج ــد ب ــه می خواهن ــد، ک ــی می خوان و غیرانقاب

ــاظ  ــه الف ــم ک ــی می نویســد: »می بینی ــن مواضع ــه چنی ــاره و خطــاب ب ــن ب ــن در ای ــد. لنی ــرار کنن برق

تــوده و رهــران کــه الفــاظ ُمــد روز هســتند، رصفــاً ناســنجیده و بی ربــط بــه کار بــرده می شــود. ایــن 

افــراد دربــارٔه رهــران حرف هــای زیــادی بــه گوششــان خــورده و مغزشــان از مطالــب مربــوط بــه حملــه 

ــی نتوانســته اند  ــر شــده اســت، ول ــوده« ســخت پُ ــل »ت ــا در نقطــٔه مقاب ــرار دادن آنه ــه رهــران و ق ب

ــن  ــی- چنی ــاط حزب ــت و انضب ــی حزبی ــد: »نف ــپس می افزای ــد.« س ــن کنن ــود روش ــرای خ ــئله را ب مس

ــع ســاح کامــل  ــا خل ــر اســت ب ــن براب ــد، و ای ــار آم ــه ب ــن اپوزیســیون ب ــرای ای ــه ب اســت نتیجــه ای ک

ــه  ــا کمونیســت های »چــپ« آملــان، ب ــن بحــث ب ــان همی ــن در پای ــورژوازی.« لنی ــه ســود ب ــا ب پرولتاری

ــد و می نویســد: »در بســیار از کشــورها و از  ــی اشــاره می کن ــی و غیرعلن ــارزٔه علن ــق مب ــت تلفی اهمی

ــزاب  ــه درون اح ــود را ب ــان خ ــک جاسوس ــون بی ش ــورژوازی اکن ــا، ب ــن آنه ــه در پیرفته تری آن جمل

ــن خطــر،  ــا ای ــارزه ب ــیوه های مب ــی از ش ــتاد. یک ــز خواهــد فرس ــده نی ــتد و در آین کمونیســت می فرس

ــی اســت.« ــٔه فعالیت هــای علنــی و غیرعلن هــامن در آمیخــن ماهران

فعالیت در سندیکاهای ارتجاعی
در بخــش بعــدی کتــاب، لنیــن بــه ایــن موضــوع می پــردازد کــه »آیــا انقابیــون بایــد در ســندیکاهای 

ارتجاعــی فعالیــت کننــد؟« و می نویســد: »چپ هــای آملانــی برآننــد کــه بــه ایــن پرســش بی چون وچــرا 

ــن خطــا« می دانــد  می تــوان پاســخ منفــی داد.« لنیــن ایــن موضــع »چپ«هــای آملانــی را »از بیــخ و بُ
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و در توضیــح نظــرش، بــه نکاتــی از تاریــخ و تاکتیــک بلشــویک ها می پــردازد کــه »کاربــرد و اعتبــار و 

رضورت عــام« دارد و در عرصــٔه اروپــای غربــی نیــز قابــل اجراســت. در اینجــا لنین در انتقاد از شــعارهای 

»چپ «هــای آملــان در مــورد »دیکتاتــوری توده هــا«، بــه اصلــی بنیادیــن در مــورد رابطــٔه میــان حــزب، 

ــد و  ــاره می کن ــوروی، اش ــیٔه ش ــاص روس ــورد خ ــه م ــه ب ــا توج ــا، ب ــه، و توده ه ــی، طبق ــران حزب ره

ــا  ــق می بخشــد، و پرولتاری ــای متشــکل در شــوراها تحق ــا را پرولتاری ــوری پرولتاری می نویســد: »دیکتات

ــورد نقــش اتحادیه هــا در  ــن ســپس در م ــز تحــت رهــری حــزب کمونیســت بلشویک هاســت.« لنی نی

جمهــوری شــوروی می نویســد: »یــک دســتگاه پرولــری رســامً غیرکمونیســتی، انعطاف پذیــر، و به نســبت 

گســرده و بســیار نیرومنــد ]اســت[ کــه حــزب از طریــق آن بــا طبقــه و تــوده پیونــد محکمــی برقــرار 

ــد  ــرد... مــا بــدون پیون ــد و دیکتاتــوری طبقــه از طریــق آن تحــت رهــری حــزب تحقــق می پذی می کن

محکــم بــا اتحادیه هــا... نه فقــط دو ســال و نیــم، کــه دو مــاه و نیــم هــم منی توانســتیم کشــور را اداره 

کنیــم و دیکتاتــوری ]پرولتاریــا[ را تحقــق بخشــیم.« در همین جاســت کــه لنیــن »دفــاع ایدئولوژیــک از 

دموکراســی )بورژوایــی( و تبلیــغ »اســتقال« اتحادیه هــا )اســتقال در برابــر قــدرت حاکــم پرولــری(« 

ــاد  ــی انتق ــای آملان ــٔه »چپ«ه ــاوی انقابی مآبان ــه دع ــپس ب ــد. او س ــی می خوان ــگردی ضدانقاب را ش

ــد« و  ــت کنن ــی فعالی ــندیکاهای ارتجاع ــد در س ــد و نبای ــت ها منی توانن ــا »کمونیس ــه گوی ــد ک می کن

آن را یاوه پــردازی کودکانــه می خوانــد. لنیــن می نویســد کــه »رسمایــه داری ناگزیــر ســندیکاها را بــرای 

سوسیالیســم بــه ارث می گــذارد... مــا می توانیــم )و بایــد( ســاختامن سوسیالیســم را بــا هــامن مصالــح 

انســانی ای کــه رسمایــه داری بــرای مــا بــه ارث گذاشــته اســت آغــاز کنیــم، نــه بــا مصالــح پندارآمیــز و 

ــه ایــن کار بی گــامن بســیار دشــوار اســت...  مصالحــی کــه فقــط خودمــان فراهــم آورده باشــیم... البت

ــد  ــا بتوانن ــه پرولره ــرای آنک ــدارک الزم ب ــب ت ــی مکت ــم،  یعن ــب کمونیس ــوان مکت ــه عن ــندیکاها ب س

ــد... موکــول کــردن امــر تحقــق  دیکتاتــوری خودشــان را تحقــق بخشــند دیرزمانــی برجــا خواهنــد مان

دیکتاتــوری پرولتاریــا بــه زمانــی کــه حتـّـی یــک کارگــر آلــوده بــه موهومــات صنفــی و اتحادیــه ای محــض 

نیــز باقــی منانــده باشــد، اشــتباهی اســت فاحــش.« لنیــن ایــن مشــی کمونیســت های »چــپ« آملــان را 

کــه »بــه ســبب رسشــت ارتجاعــی و ضدانقابــی رسان ســندیکاها چنیــن نتیجــه می گیرنــد کــه بایــد از 

ســندیکاها خــارج شــد!! و از فعالیــت در آنهــا رس بــاز زد!!« نابخــردی می دانــد. لنیــن معتقــد اســت کــه 

ــری دارای  ــه توده هــای کارگ ــش آن اســت ک ــت در ســندیکاهای ارتجاعــی معنای ــاز زدن از فعالی »رس ب

رشــد غیرکافــی یــا عقــب  نگــه  داشــته شــده، همچنــان زیــر نفــوذ رهــران مرتجــع و عــاّمل بــورژوازی و 

ارشاف کارگــری باقــی مباننــد« و تأکیــد می کنــد کــه »حتــامً در آنجــا کــه تــوده هســت بایــد فعالیــت 

کــرد... و بــه شــیوه ای منظــم و پیگیــر، رسســخت، کوشــا، و شــکیبا، بــه ترویــج و تبلیــغ پرداخــت.« او در 

ــد  ــد آن اســت کــه بتوانن ــر عهــده دارن ــی دیگــر می نویســد: »متــام وظیفــه ای کــه کمونیســت ها ب جای

ــٔه  ــا شــعارهای مــن درآوردی کودکان ــه اینکــه ب ــد ن ــان آنهــا کار کنن ــد و می ــدگان را ُمجــاب کنن عقب مان

»چــپ« میــان خــود و آنهــا حصــار بکشــند.«
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رشکت در پارملان های بورژوایی
بخــش بعــدی کتــاب »بیــاری کودکــی چپ گرایــی در کمونیســم« بــه موضــوع رشکــت در 

پارملان هــای بورژوایــی اختصــاص دارد. در ایــن مــورد هــم انتقــاد لنیــن متوجــه »چپ«هــای آملــان اســت 

کــه معتقــد بودنــد »بایــد هرگونــه بازگشــتی بــه ســوی اشــکال مبــارزٔه پارملانــی را کــه از نظــر تاریخــی 

و سیاســی دیگــر کهنــه و منســوخ شــده اســت بــا قاطعیــت متــام مــردود شــمرد.« لنیــن کهنــه و منســوخ 

ــه از  ــت ک ــد اس ــی معتق ــد ول ــح می دان ــی« صحی ــر »ترویج ــم را از نظ ــی« پارملانتاریس ــودن »تاریخ ب

لحــاظ »سیاســی« ایــن حکــم صحیــح نیســت. در اینجــا لنیــن بــه وظیفــٔه کمونیســت ها در آن رشایــط 

ــد و می نویســد:  ــج سیاســی اشــاره می کن ــی در امــر تروی خــاص در آســتانٔه انقــاب محتمــل پرولتاریای

»پارملانتاریســم در آملــان هنــوز از نظــر سیاســی کهنــه و منســوخ نشــده و رشکــت در انقــاب پارملانــی 

ــای انقابــی، به ویــژه بــرای تربیــت الیه هــای  ــارزه از پشــت تریبــون پارملــان بــرای حــزب پرولتاری و مب

عقب مانــده طبقــٔه خویــش و بیــداری و روشــنگری تــودٔه روســتایی رشــدنیافته، مظلــوم، رسکــوب شــده، 

و نــادان، واجــب اســت.« توجــه بــه ایــن نکتــه مهــم اســت کــه رشایــط تاریخــی ایــن بحــث، مربــوط بــه 

زمانــی اســت کــه انقــاب پرولتــاری در روســیه بــه پیــروزی رســیده بــود و در رسارس اروپــا جنبش هــای 

انقابــی کارگــری اوج گرفتــه بــود. لنیــن بــه »هلندی هــای چپ گــرا« نیــز انتقــاد می کــرد کــه در یکــی 

از تزهــای آنهــا آمــده بــود: »در زمانــی کــه نظــام تولیــد رسمایــه داری در هــم شکســته شــده و جامعــه 

در حــال انقــاب اســت، فعالیــت پارملانــی اهمیــت خــود را از دســت می دهــد.« او ســپس بــه تجربــٔه 

ــه تحریــم  بلشــویک ها در انقــاب روســیه اشــاره می کنــد کــه در رشایــط متفــاوت انقابــی، تصمیــم ب

کــردن یــا نکــردن رشکــت در پارملان هــای بورژوایــی گرفتنــد و گاهــی نیــز اشــتباه کردنــد. او بــر ایــن امــر 

تأکیــد می کنــد کــه »بــدون وجــود روحیــٔه انقابــی در میــان توده هــا، تحقــق تاکتیــک انقابــی میــّر 

نخواهــد بــود، ولــی تاکتیــک انقابــی را نیــز منی تــوان فقــط بــر پایــٔه روحیــٔه انقابــی اســتوار ســاخت. 

ــی هــر کشــور  ــام نیروهــای طبقات ــی مت ــاً عین ــٔه محاســبٔه هشــیارانه و کام ــر پای ــد ب ــک بای ــن تاکتی ای

)همجــوار و در مقیــاس جهانــی( و نیــز بــر پایــٔه ارزیابــی تجربــٔه جنبش هــای انقابــی اســتوار باشــد.«

آیا هیچ سازشی مجاز نیست؟
ــد.  ــت رشوع می کن ــار بانکیس ــه ۳۳ کمون ــس علی ــه ای از انگل ــل گفت ــا نق ــث را ب ــن بح ــن ای لنی

ــرا می خواهیــم بــدون توقــف در ایســتگاه های  ایــن کمونارهــا می گفتنــد: »مــا کمونیســت هســتیم زی

ــه  ــدازد، ب ــق می ان ــه تعوی ــروزی را ب ــط روز پی ــه فق ــازش ها ک ــه س ــن در دادن ب ــدون ت ــان راه و ب می

ــن  ــه می نویســد: »ای ــخ جامع ــل تاری ــیر تکام ــر س ــه ب ــا تکی ــس ب ــم.« انگل ــش دســت یابی هــدف خوی

و  راه  میــان  ایســتگاه های  روی  از  می خواهنــد  خودشــان  چــون  کــه  می پندارنــد  بانکیســت ها 

ــن کار را  ــوان ای ــن اآلن نت ــر همی ــت و اگ ــراد اس ــق م ــر وف ــا ب ــٔه کاره ــر هم ــد، دیگ ــازش ها فراجهن س

ــش را  ــکیبایی خوی ــه ناش ــت ک ــه ای اس ــاده لوحی کودکان ــه س ــن چ ــتند. ای ــت نیس ــا کمونیس ــرد، آنه ک

بُرهــان تئوریــک جلــوه می دهنــد!« لنیــن ســپس مثالــی از ســازش کارگــران اعتصابــی مــی آورد و توضیــح 
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می دهــد کــه »میــان سازشــی )بــا ســتمگران و اســتثامرگران( کــه رشایــط عینــی آن را ناگزیــر می ســازد 

)مثــاً اینکــه صنــدوق اعتصــاب خالــی اســت( و نیــز تــن در دادن کارگــران بــه سازشــی کــه ذره ای از 

وفــاداری انقابــی و آمادگــی آنــان بــه ادامــٔه مبــارزه منی کاهــد... و سازشــی کــه خائنــان بــه آن دســت 

ــازش در  ــه س ــپس ب ــود دارد.« او س ــاوت وج ــد(  تف ــازش« می کنن ــم »س ــکنان ه ــد )اعتصاب ش می زنن

ــی  ــی و بین امللل ــبات ملّ ــه گاه مناس ــت ک ــٔه سیاس ــه »در عرص ــد ک ــاره می کن ــم اش ــت ه ــٔه سیاس عرص

ــا  ــه اســت ی ــه ســازش موّج ــن در دادن ب ــد، تشــخیص اینکــه ت ــدا می کن شــکل های بســیار بغرنجــی پی

ــک  ــم ی ــرای تنظی ــه »کوشــش ب ــل او می نویســد ک ــن دلی ــه همی ــب دشــوار اســت. ب ــه« به مرات خائنان

ــن ســپس  ــاز نیســت!«( نابخــردی اســت.« لنی ــچ سازشــی مج ــه »هی ــی )ک ــدٔه کل ــک قاع ــا ی نســخه ی

ــتی  ــاب سوسیالیس ــتین انق ــس از نخس ــد: »پ ــد و می نویس ــاره می کن ــیه اش ــاب روس ــٔه انق ــه تجرب ب

ــن  ــد... ]در چنی ــد مان ــورژوازی خواه ــر از ب ــی ضعیف ت ــا دیرزمان ــور ت ــای آن کش ــا، پرولتاری پرولتاری

رشایطــی[ پیــروزی بــر دشــمن زورمندتــر از خــود تنهــا در صورتــی میــّر خواهــد بــود کــه حداکــرث نیــرو 

بــه کار بــرده شــود و از هــر شــکافی میــان دشــمنان، و از هــر تضــاد منافــع میــان بــورژوازی، هــر انــدازه 

هــم کــه کوچــک باشــد، بــرای بــه دســت آوردن متحــد توده یــی، حتّــی متحــد موقــت، مــردد، ناپایــدار، 

مشــکوک، و مــروط حتــامً و بــا نهایــت دقــت، مواظبــت، احتیــاط، و مهــارت اســتفاده شــود. کســی کــه 

ایــن نکتــه را نفهمیــده باشــد، هیــچ چیــز از مارکسیســم و بــه طــور کلــی از سوسیالیســم علمــی معــارص 

نفهمیــده اســت.« لنیــن ســپس یــادآوری می کنــد کــه »مارکــس و انگلــس می گفتنــد تئــوری مــا حکــم 

َجزمــی )ُدگــم( نیســت، بلکــه رهنمــون عمــل اســت« و ســپس از چرنیِشفســکی نقــل قــول می کنــد کــه 

می گفــت: »فعالیــت سیاســی پیــاده رو خیابــان نِوســکی نیســت.« )اشــاره بــه پیــاده رو متیــز، عریــض، و 

همــوار خیابــان مســتقیم در شــهر پرزبــورگ روســیه(

تأکیــِد لنیــن در امــر ســازش ها بــر ایــن اســت کــه به رغــم ایجــاد یــک ائتــاف یــا اتحــاد یــا ســازش 

بــا نیروهــای بورژوایــی و غیرکارگــری، وظیفــٔه کمونیســت ها »هم زمــان بــا آن، انجــام دادن قاطع تریــن 

مبــارزٔه ایدئولوژیــک و سیاســی علیــه کوچک تریــن مظاهــر نفــوذ آنهــا در درون جنبــش کارگــری« اســت. 

ــورژوازی لیــرال و تزاریســم  ــه ب ــان علی ــارزٔه مســتمر طبقــٔه کارگــر و دهقان ــٔه مب ــه منون لنیــن ســپس ب

روســیه اشــاره می کنــد کــه در آن بلشــویک ها در عیــن حــال »هیــچ گاه از پشــتیبانی از بــورژوازی علیــه 

تزاریســم رس بــاز منی زدنــد.« او همچنیــن از اتحادهــای موقتــی بلشــویک ها بــا اِس اِرهــا، ِمنشــویک ها، 

و کائوتسکیســت ها یــاد می کنــد ولــی در ضمــن تذکــر می دهــد کــه در عیــن حــال بلشــویک ها 

»هیــچ گاه از مبــارزٔه ایدئولوژیــک و سیاســی بــا آنهــا« بــاز نایســتادند. لنیــن در مــورد ســازش ها چکیــدٔه 

موضــوع را ایــن طــور بیــان می کنــد: »جــان کام در آن اســت کــه مــا بتوانیــم ایــن تاکتیــک را در جهــت 

بــاال بــردن ســطح عمومــی آگاهــی پرولــری نــه پاییــن آمــدن آن، در جهــت تقویــت روحیــٔه انقابــی و 

آمادگــی پرولتاریــا بــرای پیــکار و دســتیابی بــه پیــروزی بــه کار بریــم.« در پایــان ایــن بخــش، لنیــن بــه 

موضــوع صلــح ِورســای در پایــان جنــگ جهانــی اّول و مخالفــت کمونیســت های »چــپ« آملــان بــا آن 



۱۳۵ صلح برِست-لیتوفسک، آغاز ساختامن سوسیالیسم، بیامری »چپ گرایی« )بخش دوم(

می پــردازد و می نویســد: »رسنگــون ســاخن بــورژوازی در هــر یــک از کشــورهای بــزرگ اروپایــی و از 

آن جملــه در آملــان، بــرای انقــاب جهانــی چنــان جنبــٔه مثبتــی در بــر دارد کــه بــه خاطــر آن می توانــد 

و بایــد- چنانچــه الزم باشــد- بــه بقــای طوالنی تــر ِورســای هــم تــن در داد... دســت و بــال خویــش را 

از پیــش بســن و بــه دشــمنی کــه اکنــون بهــر از مــا مســلّح اســت آشــکارا گفــن کــه مــا بــا تــو خواهیــم 

ــری... آن  ــه انقابیگ ــردی، ن ــت از بی خ ــانه ای اس ــد، نش ــم جنگی ــت خواهی ــه وق ــه، و چ ــا ن ــد ی جنگی

سیاســتمداران طبقــٔه انقابــی کــه نتواننــد بــرای اجتنــاب از نــردی کــه زیــان آن از پیــش آشــکار اســت 

بــه مانــور، ســاخت وپاخت، و ســازش دســت زننــد، بــه پشــیزی منی ارزنــد.«

کمونیسم »چپ« در انگلستان
لنیــن کتــاب »بیــامری کودکــی...« را در آوریــل ســال ۱۹۲۰ منتــر کــرد، یعنــی زمانــی کــه بــه نوشــتٔه 

ــای  ــد نیامــده اســت.« حــزب کمونیســت بریتانی ــوز حــزب کمونیســت پدی خــود او »در انگلســتان هن

ــر ســه مــاه بعــد از ایــن زمــان تشــکیل شــد. لنیــن در انگلســتان هــم »یکــی از موانــع عمــده در  کبی

ــت  ــئلٔه رشک ــر رس مس ــر ب ــاف نظ ــامن »اخت ــد« را ه ــت واح ــزب کمونیس ــگ ح ــزی بی درن راه پی ری

ــد  ــه معتق ــن اینک ــد. او ضم ــر انگلســتان می بین ــا حــزب کارگ ــان« و همــکاری کمونیســت ها ب در پارمل

ــه کمونیســم  ــد ب ــی را کــه دارن ــه و تــاش کمونیســت های جــوان انگلســتان و کارگران اســت کــه روحی

روی می آورنــد »بایــد قــدر دانســت و از آن پشــتیبانی کــرد« ولــی در عیــن حــال بــه رصاحــت بــه آنهــا 

هشــدار می دهــد کــه »در پیــکار ســرگ انقابــی بــرای رهــری توده هــا، روحیــٔه تنهــا کافــی نیســت... 

سیاســت، علــم و هــرن اســت و بــه همیــن دلیــل، پرولتاریــا اگــر خواســتار پیــروزی بــر بــورژوازی اســت 

بایــد سیاســتمداران طبقاتــی پرولــری خــودش را پــرورش دهــد کــه دســت کمی هــم از سیاســتمداران 

بــورژوا نداشــته باشــند... کمونیســت های جــوان ایــن نکتــه را خــوب دریافته انــد کــه فقــط شــوراهای 

ــردن  ــدون وارد ک ــی آیــا ب ــند، ول ــا باش ــه هدف هــای پرولتاری ــیدن ب ــیلٔه رس ــد وس ــری می توانن کارگ

ــرد؟«  ــن ک ــان تأمی ــر پارمل ــوراها را ب ــروزی ش ــوان پی ــان می ت ــه درون پارمل ــوروی« ب ــتمداران »ش سیاس

ــرای  ــان خــود ب ــاف می ــن ائت ــه هوشــمندی لیرال هــا و محافظــه کاران در تأمی ــن بخــش ب ــن در ای لنی

ــد.  ــت ها می دان ــوزی از مارکسیس ــد و آن را نکته آم ــاره می کن ــر اش ــزب کارگ ــروزی ح ــری از پی جلوگی

بــه ایــن ترتیــب، بــه کمونیســت های جــوان انگلیســی انتقــاد می کنــد کــه ایــن نکتــه را درنیافته انــد و 

»نتیجــٔه عجیبــی می گیرنــد کــه... حــزب کمونیســت نبایــد بــه ســازش تــن در دهــد و بایــد از راه خویــش 

یک راســت بــه ســوی انقــاب کمونیســتی پیــش رود.« لنیــن معتقــد اســت کــه در رشایــط دموکراســی 

بورژوایــی انگلســتان، »کمونیســت های انگلیســی بایــد در فعالیــت پارملانــی رشکــت جوینــد و از درون 

پارملــان بــه تــودٔه کارگــر کمــک کننــد...«

ــان  ــون اساســی انقــاب« بی ــارٔه »قان ــی اساســی را درب ــن نکته های ــه لنی ــن بخــش اســت ک در همی

می کنــد:  »بــرای انجــام انقــاب کافــی نیســت کــه توده هــای استثامرشــونده و ســتم زده بــه عــدم امــکان 

ادامــٔه زندگــی کهنــه بــه شــیؤه کهنــه پــی بــرده و خواســتار دگرگونــی آن باشــند. بــرای انجــام انقــاب الزم 
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اســت کــه اســتثامرگران نیــز نتواننــد بــه شــیؤه ســابق زندگــی و حکومــت کننــد. انقــاب فقــط زمانــی 

ــا«  ــد و »باالیی ه ــه را نخواهن ــیؤه کهن ــه ش ــی ب ــٔه زندگ ــا« ادام ــه »پایینی ه ــود ک ــروز ش ــد پی می توان

ادامــٔه حکومــت بــه شــیؤه کهنــه را نتواننــد... و طبقــات حاکــم در زمینــٔه ادارٔه امــور دولــت بــه چنــان 

بحرانــی دچــار شــده باشــند کــه حتّــی واپس مانده تریــن توده هــا را نیــز بــه میــدان سیاســت بکشــاند.« 

در ایــن زمینــه اســت کــه لنیــن بــه اهمیــت اتحادهــای موقتــی و تاکتیکــی و کار پارملانــی بــرای ارتقــای 

ــل  ــا قائ ــن اتحاده ــرای ای ــز ب ــی رشطــی نی ــد ول ــاب اشــاره می کن ــر انق ــا و پیشــُرد ام آگاهــی توده ه

ــر  ــند و در ام ــته باش ــل داش ــتقال عم ــی اس ــنفکران مرق ــت ها و روش ــه کمونیس ــود و آن اینک می ش

ــه  ــده اســت ک ــن عقی ــر ای ــن ب ــت سیاســی« آزادی کامــل داشــته باشــند. لنی ــغ و فعالی ــج و تبلی »تروی

»بــدون رشط اخیــر، البتــه نبایــد تــن بــه ائتــاف داد زیــرا ایــن خیانــت خواهــد بــود.«

در جــای دیگــری از ایــن از بخــش از کتــاب، لنیــن بــه برخــی تاکتیک هــای انتخاباتــی اشــاره 

ــا در  ــای م ــت کاندیداه ــه »رشک ــی ک ــت ها در حوزه های ــن کمونیس ــدا داش ــه کاندی ــد، از جمل می کن

ــا »در متــام  ــر نشــود« ی ــدای حــزب کارگ ــر کاندی ــرال ب ــدای لی ــروزی کاندی ــات آنجــا موجــب پی انتخاب

حوزه هایــی کــه خــود کاندیــدا نداریــم، بــه ســود حــزب کارگــر و علیــه بــورژوازی رأی دهنــد.« اّمــا لنیــن 

تذکــر می دهــد کــه در هــر صــورت هرگــز نبایــد از تبلیغــات انتخاباتــی و »پخــش اوراقــی بــرای تبلیــغ 

کمونیســم« غافــل شــد.

چند نتیجه در بحث »چپ گرایی«
در آخریــن بخــش کتــاب »بیــاری کودکــی چپ گرایــی در کمونیســم« درس هــای لنینــی در زمینــٔه 

شــکل ها و شــیوه های کار توده یــی کمونیســت ها در حکومت هــای غیرکارگــری و در راه جایگزیــن 

ــا  ــدون مبت ــا کار شــورایی ب ــی ب ــی دموکراســی بورژوای ــه طــور کل ــی، و ب کــردن پارملانتاریســم بورژوای

ــه »چپ گرایــی«، خاصــه شــده اســت. شــدن ب

لنیــن مبــارزه بــا اپورتونیســم و سوسیال شوونیســم از یــک طــرف، و مبــارزه بــا کمونیســم »چــپ« 

و »آیین پرســتی چــپ« از ســوی دیگــر را در درون جنبــش کارگــری و کمونیســتی در هــر کشــور امــری 

ــه موضــع  ــا ب ــاندن توده ه ــی رس ــر کمونیســت ها را »توانای ــم دیگ ــٔه مه ــن وظیف ــد. لنی رضوری می دان

نویــن پشــتیبانی از پیشــاهنگ« و دســت کشــیدن از پشــتیبانی از دشــمن می دانــد، و هشــدار می دهــد 

کــه بــرای تحقــق ایــن امــر، »فقــط تبلیــغ و ترویــج تئــوری کافــی نیســت. بــرای ایــن کار تجربــٔه سیاســی 

خــود توده هــا الزم اســت.« بــه عبــارت دیگــر، فقــط ُمجــاب کــردن پیشــاهنگان انقابــی طبقــٔه کارگــر 

بــرای ایجــاد تحــّول انقابــی کافــی نیســت، و توده هــا نیــز بایــد ُمجــاب شــوند. در همیــن زمینــه اســت 

کــه لنیــن مجــدداً بــه موضــوع اتحادهــا و ائتاف هــا و بهره بــرداری از »اختاف هــا بــرای انجــام فعالیــت 

ــه اندیشــه های کمونیســم و درآمیخــن  ــاداری بی خدشــه ب ــر »وف ــد و ب ــی توده هــا« اشــاره می کن عمل

آن بــا توانایــی تــن در دادن بــه ســازش های عملــی رضور« تأکیــد می کنــد و بــرای اینکــه طبقــٔه انقابــی 

ــای  ــکل ها و جنبه ه ــٔه ش ــری هم ــت، فراگی ــد: »نخس ــر می کن ــی را ذک ــٔه عمل ــود، دو نتیج ــق ش موف



۱۳۷ صلح برِست-لیتوفسک، آغاز ساختامن سوسیالیسم، بیامری »چپ گرایی« )بخش دوم(

فعالیــت اجتامعــی، و دّوم، آمادگــی بــرای تبدیــل رسیــع و ناگهانــی یــک شــکل از فعالیــت بــه شــکلی 

دیگــر... ]زیــرا[ در سیاســت کمــر می تــوان از پیــش دانســت کــه هنــگام پیشــامد ایــن یــا آن وضــع، چــه 

شــیوه هایی از مبــارزه را می تــوان بــه کار بســت کــه ســودمند باشــد.« او در اینجــا بــاز بــه تلفیــق کار 

ــا  ــارزه را ب ــی مب ــد شــکل های غیرعلن ــه منی توانن ــی را ک ــد و »انقابیون ــی اشــاره می کن ــی و غیرعلن علن

متــام اشــکال علنــی آن درآمیزنــد، انقابیــون بســیار بــدی« می دانــد. او بــار دیگــر بــه موضــوع مبــارزٔه 

ــه  ــد کــه فعاالن ــه می کن ــکا بازمی گــردد و توصی ــی و در آمری ــی کمونیســت ها در کشــورهای اروپای علن

ــرای بیــداری افــکار بکوشــند، از هــر کام بــورژوازی ســند  ــات مشــارکت کننــد و »همه جــا ب در انتخاب

بگیرنــد، و از دعوت هایــی کــه او از عمــوم خلــق کــرده اســتفاده کننــد و مــردم را بــا بلشویســم چنــان 

آشــنا ســازند کــه در دوره هــای غیرانتخاباتــی هیــچ گاه میــّر نبــوده اســت... ایــن کاری اســت بســیار 

ــف ناشــی از کمونیســم را اصــوالً  ــام داد، چــون وظای ــد آن را انج ــوان و بای ــی می ت ــوار، ول ــیار دش بس

بــدون زحمــت منی تــوان بــه انجــام رســاند.«

لنیــن ســپس بــه موضــوع آیین پرســی از راســت و از »چــپ« می پــردازد و می نویســد:  »آیین پرســتی 

راســت لجاجــت می کنــد کــه فقــط اشــکال کهنــه را می پذیــرد... آیین پرســتی »چــپ« در نفــی مطلــق 

ــه از خــال شــکل های  ــازه چگون ــوای ت ــه محت ــد ک ــد و منی بین ــن لجاجــت می کن ــٔه معیّ شــکل های کهن

ــتی  ــط آیین پرس ــه »فق ــد ک ــد می کن ــت تأکی ــا رصاح ــن ب ــد.« لنی ــاز می کن ــود راه ب ــرای خ ــون ب گوناگ

ســطحی راســت اشــتباه نیســت؛ آیین پرســتی ســطحی »چــپ« نیــز اشــتباه اســت... ولــی علـّـت ایــن امــر 

آن اســت کــه کمونیســم »چــپ« جریانــی اســت کامــاً جــوان و تــازه دارد پدیــد می ایــد... ایــن بیــامری 

را می تــوان آســان درمــان کــرد و بایــد بــا نهایــت جدیّــت دســت بــه کار درمــان آن شــد.«

ــکل ها]ی  ــام ش ــر مت ــه ب ــت ک ــت ها آن اس ــا کمونیس ــٔه م ــد: »وظیف ــن می نویس ــر، لنی ــِت آخ و دس

ــل  ــر تکمی ــا شــکل دیگ ــک شــکل را ب ــت رسعــت ی ــا نهای ــم ب ــیم و بتوانی ــته باش ــارزه[ تســلّط داش مب

کنیــم... انقــاب جهانــی بــا چنــان شــتاب شــگرف و چنــان تنــوع رسشــاری از شــکل های تغییریابنــده در 

ســطح و در عمــق تکامــل می یابــد کــه مــا متــام دالیــل الزم را در اختیــار داریــم بــرای آنکــه بــه درمــان 

رسیــع و کامــل جنبــش جهانــی کمونیســتی از بیــامری کودکــی کمونیســم »چــپ« امیــدوار باشــیم.«

)توضیــح: بخــش اول ایــن مقالــه بــه تاریــخ ۶ آذرمــاه در »نامــه مــردم« شــامرٔه ۱۰۳۹ انتشــار یافــت. بخــش دوم مقالــه 

بــرای درج در شــامره های دی مــاه ۱۳۹۶ »نامــه مــردم« در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه اوج گرفــن جنبــش اعراضــی در 

دی مــاه ۱۳۹۶ و حــوادث آتــی آن امــر انتشــار ایــن مقالــه را معلــق منــود. در اینجــا بــرای نخســتین بــار بخــش دوم ایــن 

مقالــه بــه عنــوان جزئــی از ایــن مجموعــه مقــاالت منتــر می شــود.(





ــن  ــوان: "صدمی ــا عن ــان ب ــری جه ــت و کارگ ــای کمونیس ــی حزب ه نوزدهمیــن هامیــش بین امللل

ــردن  ــد ک ــا و توامنن ــتی، احی ــش کمونیس ــای جنب ــر: آرمان ه ــتی اکت ــر سوسیالیس ــاب کبی ــالگرد انق س

ــح  ــم"، از صب ــح و سوسیالیس ــرای صل ــارزه ب ــتی، مب ــای امپریالیس ــدن جنگ ه ــه ش ــا افروخت ــارزه ب مب

ــدگان رســمی  ــا رشکــت مناین ــا"، و ب ــراد ســابق(، در "کاخ رفق روز دوم نوامــر، در ســن پرزبورگ )لنین گ

ــان انقــاب  ۱۰۳ حــزب، آغــاز شــد. محــل برگــزاری هامیــش هــامن ســاختامنی بــود کــه لنیــن در جری

ــزار کــرد. شــامِر  ــان را در آن برگ ــان و دهقان ــران، نظامی ــر "کنگــرٔه دوم" تاریخــی شــورای های کارگ اکت

حزب هــای کمونیســت و کارگــری رشکت کننــده در ایــن هامیــش در قیــاس بــا نــوزده دورٔه پیشــین ایــن 

ــه رشــد  ــی رو ب ــدٔه بالندگ ــش منایش دهن ــن شــامر حــزب در هامی ــود. حضــور ای ــابقه ب ــش بی س هامی

جنبــش کمونیســتی در جهــان اســت.                                                                               

ــت  ــزب کمونیس ــزی ح ــٔه مرک ــٔه کمیت ــدر هیئت رئیس ــوف"، ص ــادی زیوگان ــق "گن ــخرنانی رفی ــا س ب

فدراســیون روســیه، هامیــش گشــایش یافــت. رفیــق زیوگانــوف، بــا اشــاره بــه رشکــت  گســردٔه مناینــدگان 

ــا  ــه ب ــادآور شــد ک ــش، ی ــن هامی ــان در ای ــان از رسارس جه ــری و میهامن حزب هــای کمونیســت و کارگ

ســخنان لنیــن، نابغــٔه انقــاب از پروگــراد رسخ خطــاب بــه متــام جهــان در صــد ســال پیــش و در جریــان 

انقــاب اکتــر، آغــاز مرحله یــی جدیــد در تاریــخ جهــان مطــرح شــد. رفیــق زیوگانــوف افــزود، اکنــون 

زمــان آن فــرا رســیده اســت کــه ســومین انقــاب روســیه را  کــه پیــروزی نهایــی سوسیالیســم را تضمیــن 

ــم. ــازمان دهی ــد س می کن

نوزدهمین همایش 
بین المللی حزب های 
کمونیست و کارگری 

جهان به مناسبت 
یکصدمین سالگرد 

انقالب اکتبر 



صد سال با انقالب کبیر اکترب۱۴0

رفیــق زیوگانــوف در ســخرنانی مفصــل خــود دربــارٔه برگــزاری نشســت های حزب هــای کمونیســت 

و کارگــری، کــه رسآغــاز آن ۲۰ ســال پیــش و به ابتــکار حــزب کمونیســت یونــان بــود، یــادآور شــد کــه 

ــس از رویدادهــای  ــه پ ــوده اســت ک ــی ای ب ــط بین حزب ــن نشســت ها، بازســازی رواب ــی ای ــٔه اصل وظیف

۱۹۹۱ گسســته شــده بــود و همچنیــن تبــادل اطاعــات در زمینــٔه فعالیت هــای حزب هــای کمونیســت 

ــدارک،  ــان ت ــال ها و در جری ــن س ــول ای ــه در ط ــت ک ــار داش ــوف اظه ــت. زیوگان ــوده اس ــری ب و کارگ

ســازمان دهی و برگــزاری ایــن نشســت ها، تجربه هایــی ارزشــمند به دســت آمــده و انباشــته شــده 

ــی از  ــت. فرازهای ــوده اس ــش ب ــال افزای ــاً درح ــا دامئ ــده در آن ه ــای رشکت کنن ــامر حزب ه ــت و ش اس

ــد: ــر می آی ــوف در زی ــق زیوگان ســخرنانی رفی

صدمیــن ســالگرد انقــاب کبیــر سوسیالیســتی اکتــر، کــه مــا را ُدورهــم گــرد آورده اســت، امــروزه 

ــتاوردهایی را در  ــا و دس ــدود پیروزی ه ــخ، مع ــت. تاری ــرار داده اس ــود ق ــر خ ــر تأثی ــان را زی ــام جه مت

بــر داشــته کــه به لحــاظ عظمــت و اهمیــت بــا انقــاب اکتــر ۱۹۱۷ قیاس پذیــر باشــند. امــروزه در هــر 

گوشــه یی از زمیــن کســانی هســتند کــه بــر اهمیــت انقــاب اکتــر بــزرگ تأکیــد دارنــد. کســانی کــه، 

ــود.  ــر می ش ــان بیش ت ــان قلب ش ــوراها رضب ــت ش ــویک و حکوم ــزب بلش ــن، ح ــام لنی ــادآوری ن ــا ی ب

صــد ســال پیــش، کارگــران کشــور مــا پرچــم رسخ را در رسارس روســیه به اهتــزاز درآوردنــد. آن روز هــای 

ــه  ــاه ک ــعارهایی کوت ــه، ش ــه این ک ــکان داد". خاص ــان را ت ــه "جه ــد ک ــاز، "ده روزی" بودن رسنوشت س

ــرای ملت هــا! "،  ــح ب ــود، در همــه نقــاط کشــور مطــرح شــد: "صل ــی ب ــرای هــر فــرد عــادی فهمیدن ب

ــه  ــرای کارگــران کارخانه هــا!"، "قــدرت ب ــان"، "اشــتغال ب ــرای دهقان ــن ب ــرای گرســنگان! "، "زمی ــان ب "ن

شــوراها!". ایــن شــعارها را همــه شــنیدند. پیــش از همــه کســانی کــه ذهــن و استعدادشــان ارزش هــای 

ــن قطره هــای  ــه داران آخری ــد، مــردم رسکوب شــدٔه مســتعمره ها کــه رسمای ــی در جهــان را درمی یاب اصل

ــد.  ــی درحــال پوســیدن بودن ــگ جهان ــه در ســنگرهای جن ــازان ک ــد، و رسب توان شــان را می مکیدن

ــود،  ــابقه نب ــی بی س ــی و اجتامع ــای سیاس ــوی تغییره ــه س ــی ب ــا گام ــر تنه ــاب اکت ــن، انق بنابرای

ــردم  ــی م ــر جهان بین ــر داده و ب ــان را تغیی ــه به وجــود آورد جه ــی ای ک ــا تحــول شــگرف اخاق ــه ب بلک

در نقطه  هــای مختلــف کــره زمیــن تأثیرگــذار بــوده اســت. ایــن دقیقــاً هــامن چیــزی اســت کــه رهــر 

مبــارزات آزادی بخــش ملــی و اولیــن نخســت وزیر هنــد، جواهــر لعــل نهــرو، بــه مــا یــادآوری می کنــد: 

"انقــاب اتحــاد شــوروی، جامعــٔه انســانی را به میــزان چشــمگیری به پیــش بــرده و مشــعلی درخشــان 

ــاده کــه جهــان در مســیر  ــان نه ــد را بنی ــی جدی ــی نیســت، اســاس متدن ــه کــه خامــوش کردن برافروخت

آن حرکــت خواهــد کــرد." همین گونــه، شــی جین پینگ، دبیــرکل حــزب کمونیســت چیــن، یــادآور 

ــن آورد. از هــامن  ــه چی ــر، مارکسیســم لنینیســم را ب ــروزی انقــاب اکت می شــود: "یــک قــرن پیــش، پی

روزی کــه حــزب کمونیســت چیــن پایه گــذاری شــد، نظریــٔه علمــی مارکسیســم- لنینیســم راهــی بــرای 

حــل مشــکات کشــور ارائــه داد، بنابرایــن، مــردم چیــن از آن بــرای دســتیابی بــه اســتقال، آزادی، رفــاه 

ــه داری دو  ــد." در قــرن گذشــته، دو بحــران نظام منــد )سیســتمیک( رسمای و خوشــبختی مــدد می جوین



۱۴۱ نوزدهمین هامیش بین املللی حزب های کمونیست و کارگری جهان به مناسبت یکصدمین سالگرد انقالب اکترب

جنــگ جهانــی را برپــا کــرد. بریــت در واکنــش بــه نخســتین بحــران از ایــن دو بحــران، انقــاب کبیــر 

اکتــر را در ۱۹۱۷ ســازمان داد. در واکنــش بــه دومیــن بحــران، در مــاه مــه ۱۹۴۵ پیــروزی عظیــم بــر 

ــا  ــد از طریــق فاجعــٔه تخریــب متــدن بــری ی فاشیســم به دســت آمــد. بحــران جهانــی جــاری می توان

تحولــی در مقیاســی بــزرگ بــر پایــٔه سوسیالیســم پایــان یابــد. این هــا انتخاب هایــی اســت کــه بریــت 

در جهــان مــدرن کنونــی بــا آن هــا روبــرو اســت و مــا امــروز در مبــارزه بــرای تعییــن ایــن رسنوشــت، 

فعاالنــه رشکــت داریــم. در ایــن مبــارزه، مــا از منونــٔه متقاعدکننــدٔه کشــورهایی کــه پشــتیباناِن انتخــاِب 

ــا موفقیت هــای  ــان را ب ــه متــام جه ــن اســت ک ــن چی ــم. ای ــام می گیری ــد، اله سوسیالیســتی در قدرت ان

عظیمــش در اقتصــاد و حــوزٔه اجتامعــی به تحســین واداشــته اســت. کوبــا شــش دهــه بــدون شکســت 

ــال  ــا درح ــور پوی ــه و به ط ــام قهرمانان ــه داد. ویتن ــود ادام ــاش خ ــه ت ــکا ب ــم آمری ــر امپریالیس در براب

توســعه اســت. ایــن کشــورها، جهانی ســازی رسمایــه داری را به چالــش کشــیده و می کشــند و از پذیــرش 

نقطه نظرهــای تحمیلــی امپریالیســم امتنــاع می ورزنــد و در مســیر ســاختامن سوسیالیســم بــه پیرفــت 

خــود ادامــه می دهنــد. تجربــٔه برادرانــٔه  بــاروس نیــز بســیار آموزنــده اســت. رفقــای عزیــز، دوســتان! 

وظیفــٔه اصلــی مــا ایــن اســت کــه مقاومــت در برابــر تهاجــم خشــن رسمایــه را گســرش دهیــم. مــا بــه 

 شــکل دادن جبهــٔه متحــدی به منظــور حامیــت از کشــورهایی کــه زیــر فشــار امپریالیســتی قــرار دارنــد 

و وســعت دادن بــه ایــن جبهــه نیازمندیــم. ماهیــت ذاتــی رسمایــه داری کــه گســرش تروریســم، برپایــی 

ــار  ــذاب گرفت ــج و ع ــت و در رن ــت و محیط زیس ــردن طبیع ــران ک ــا، وی ــه بحران ه ــا ب ــا، ابت جنگ ه

ــم. ــد بی وقفــه روشــنگری و افشــا کنی کــردن میلیون هــا نفــر رشط هــای الزم موجودیتــش اســت را بای

ــب  ــش به ترتی ــده در هامی ــوت ش ــای دع ــدگان حزب ه ــوف، مناین ــق زیوگان ــخرنانی رفی ــس از س پ

الفبایــی - الفبــای روســی- نــام آنــان، ســخرنانی کردنــد. هیئــت منایندگــی حــزب تــودٔه ایــران کــه در ایــن 

هامیــش جنبــش کمونیســتی و کارگــری کشــورمان را منایندگــی می کــرد، در نخســتین روز هامیــش مــن 

ســخرنانی تحلیلــی اش را ارائــه داد کــه مــورد توجــه رفقــای مناینــدٔه حــارض در هامیــش قــرار گرفــت. مــن 

کامــل ایــن ســخرنانی در ایــن شــامرٔه نامــه مــردم منتــر شــده اســت.

در طــول دو روز برگــزاری جلســه عمومــی هامیــش، ســخرنانی هایی مهــم از ســوی مناینــدگان 

حزب هــای کمونیســت بــزرگ و قدرمتنــد جهــان ازجملــه چیــن، کوبــا، ویتنــام، آفریقــای جنوبــی، 

پرتغــال، هنــد، یونــان و برزیــل در ارتبــاط بــا اســراتژی مبــارزه بــرای صلــح و سوسیالیســم ارائــه شــد. 

مــن ایــن ســخرنانی ها به تدریــج برگــردان و در "نامــٔه مــردم" منتــر خواهــد شــد. رشکت کننــدگان در 

هامیــش دربــارٔه جنگ هایــی کــه در ســوریه و افغانســتان جریــان دارنــد، تهدیــد حملــٔه هســته ای بــه 

ــورهای  ــر کش ــن، و دیگ ــپانیا، اوکرای ــا، اس ــی در ونزوئ ــوار سیاس ــت دش ــران  و وضعی ــاملی، بح ــرٔه ش ک

جهــان، ســخن گفتنــد. آنــان بــا مســائلی ماننــد خــروج از "اتحادیــه اروپــا"، "مهاجــرت" میلیون هــا نفــر 

ــز در  ــل نفرت انگی ــردازی  و جع ــا و آســیا، "کمونیسم ســتیزِی" افسارگســیخته، دروغ پ از قاره هــای آفریق

"تاریــخ"، ظهــور "نئونازیســم"، ترویــج "فناتیســم" منســوخ مذهبــی، تشــدید وضعیــت نابســامان "محیــط 



صد سال با انقالب کبیر اکترب۱۴۲

ــه ایــن نکتــه  اشــاره کردنــد کــه باوجــود رشــد و  زیســت "، برخــورد و ابــراز نظــر کردنــد. ســخرنانان ب

ــرد. ســخرنان ها،  ــان از گرســنگی می  می ــک کــودک در جه ــه ی ــی، در هــر ۳ ثانی ــدات غذای گســرش تولی

ــک  ــی از موزایی ــان، قطعه ی ــک از آن ــر ی ــتند، ه ــان داش ــراز نظرات ش ــرای اب ــی ب ــت اندک ــه وق بااین ک

ــود ترســیم  ــه داری ب ــدٔه  رسمای ــدٔه  تضادهــای رشــد یابن تصویــری بــزرگ را کــه در مجمــوع منایش دهن

کردنــد.                                    

نشست پایانِی نوزدهمین هامیش کمونیست های جهان
در آخریــن نشســت هامیــش در ســن پرزبورگ، مناینــدگان همچنیــن ســندی را بــا عنــوان: "فراخــوان 

نوزدهمیــن هامیــش حزب هــای کمونیســت و کارگــری جهــان"، کــه از ســوی حــزب کمونیســت 

فدراســیون روســیه و در مشــورت بــا اعضــای کارگــروه هامیش هــا- کــه حــزب تــودٔه ایــران نیــز در آن 

ــن  ــل ای ــن کام ــاندند. م ــب رس ــنهاد ها، به تصوی ــی پیش ــٔه برخ ــا ارائ ــود، ب ــده ب ــه ش ــور دارد- تهی حض

ــدٔه "نامــٔه مــردم" منتــر خواهــد شــد. فراخــوان در شــامرٔه  آین

نوزدهمیــن هامیــش جهانــی حزب هــای کمونیســت و کارگــری، بــا پخــش رسود "انرناســیونال"- کــه 

ــه کار  ــر ب ــوم نوام ــامگاه س ــد- در ش ــده می ش ــف خوان ــای مختل ــه زبان ه ــان ب ــته جمعی و هم زم دس

خــود پایــان داد. مناینــدگان، به دعــوت حــزب کمونیســت فدراســیون روســیه، در کنرتــی رشکــت کردنــد 

ــر  ــم تئات ــالن عظی ــر در س ــاب اکت ــالگرد انق ــن س ــبت صدمی ــدان روس به مناس ــیاری از هرنمن ــه بس ک

ــری  ــت کارگ ــای کمونیس ــدگان حزب ه ــد. مناین ــی کردن ــن پرزبورگ، در آن هرنمنای ــکی" در س "اوکتیابرس

ــان از " مدرســٔه اســمولنی"  ــا ســازمان دهی حــزب میزب در آخریــن روز اقامت شــان در ســن پرزبورگ، ب

ــه شــوراهای  ــدرت ب ــه تاریخــی" همــٔه ق ــون کنگــرٔه دوم شــوراها در اســمولنی، قطعنام ــن از تریب ]لنی

ــس  ــی پ ــاو جنگــی آورورا" ]اندک ــرد[، "ن ــح" را اعــام ک ــان صل ــان!" و "فرم ــازان و دهقان ــران، رسب کارگ

ــرد[ و "کاخ  ــلیک ک ــتانی ش ــمت کاخ زمس ــه س ــن، آورورا ب ــوی لنی ــی از س ــه تاریخ ــام قطعنام از اع

زمســتانی" ]کاخ تــزار و ســپس اقامتــگاه رئیــس دولــت موقــت، کِرِنســکی[- یعنــی ســه صحنــٔه اصلــی 

رخدادهــای نخســتین روزهــای انقــاب اکتــر در ۱۹۱۷- دیــدار کردنــد. اســمولنی کــه در دورٔه تزارهــا 

ــزار  ــار ت ــه درب ــتگان ب ــه دار و وابس ــه رسمای ــران ارشاف و طبق ــت دخ ــم و تربی ــتیتوی تعلی ــل انس مح

بــود، در جریــان انقــاب محــل اســتقرار شــورای انقــاب ســن پرزبورگ، کمیتــه انقابــی کارگــران، حــزب 

بلشــویک و کمیتــه نظامیــان انقابــی بــود. لنیــن پــس از بازگشــت مخفیانــه اش از رازلیــف فنانــد بــه 

پروگــراد )ســن پرزبورگ(، شــب ۲۵ اکتــر- باوجــود خطرهایــی کــه جانــش را تهدیــد می کــرد و رفقــا او 

را از ایــن اقــدام برحــذر می داشــتند- وارد مدرســٔه اســمولنی شــد و کنگــرٔه دوم شــوراها را در آن برگــزار 

کــرد، ســپس در آن اســتقرار یافــت و انقــاب را از همیــن مــکان هدایــت می کــرد. محــل کار و زندگــی 

ــه انقــاب  ــا اوایــل ســال ۱۹۱۸ در اســمولنی بــود و برخــی از مهم تریــن رخدادهــای مربــوط ب لنیــن ت

در ایــن مــکان شــکل گرفــت. دفــر کار و محــل ســکونت لنیــن در هــامن وضعیــت اصلــی صــد ســال 



۱۴۳ نوزدهمین هامیش بین املللی حزب های کمونیست و کارگری جهان به مناسبت یکصدمین سالگرد انقالب اکترب

ــزاری  ــی ت ــروی دریای ــم نی ــه یکــی از کشــتی های مه ــاو جنگــی آورورا ک ــش حفــظ شــده اســت. ن قبل

ــرار  ــق ق ــه بلشــویک ها، طب ــدارک انقــاب ب ــه و افــران نظامــی آن در دوره ت ــا پیوســن خدم ــود، ب ب

مخفیانــه بــا رهــری انقــاب، بــا شــلیک یــک گلولــه مشــقی از تــوپ اصلــی مســتقر بــر آن لحظــٔه رشوع 

هامهنــگ حملــه انقابیــون را بــه کاخ زمســتانی تــزار- کــه جلســه وزرای دولــت موقــت در آن درحــال 

برگــزار شــدن بــود- اعــام کــرد. کاخ زمســتانی در ســن پرزبورگ کــه اکنــون یکــی از مرکزهــای اصلــی 

مــوزٔه آرمیتــاژ اســت، در نوامــر امســال منایشــگاهی در رابطــه بــا انقــاب اکتــر در تاالرهــای اصلــی اش 

به منایــش گذاشــته شــد کــه مناینــدگان نوزدهمیــن هامیــش نیــز از آن دیــدار کردنــد.  

"نوزدهمین هامیش"، و ارزیابِی کمونیست های جهان از آن                                                                
در دیدار هــا و بحث هــای هیئــت منایندگــی حــزب تــودٔه ایــران بــا مناینــدگان برخــی از حزب هــای 

بــرادر در ســن پرزبورگ، برداشــت آنــان در رابطــه بــا جنبه هــای مختلــف نوزدهمیــن هامیــش را جویــا 

شــدیم. برخــی از ایــن نظرهــا را به دلیــل اهمیت شــان در تصویــر کــردن موفقیــت ایــن هامیــش مهــم 

ــم:   و تاریخــی، به طــوِر خاصــه می آوری

ــام:  ــر کمیســیون روابــط خارجــی حــزب کمونیســت ویتن ــران دک لــوی"، معــاون اول دبی رفیــق  "ت

"به نظــر مــن به دلیــل وجــود عامل هایــی مهــم ایــن هامیــش را بایــد موفــق ارزیابــی کــرد. ایــن حقیقــت 

ــه آن مشــخصه یی  ــر مقــارن شــد، ب ــن ســالگرد انقــاب اکت ــا مراســم بزرگداشــت صدمی کــه هامیــش ب

ــن هامیش هــا  ــخ ای ــن تعــداد در تاری ــه باالتری ــش را ک ــژه  داده اســت. رشکــت ۱۰۳ حــزب در هامی وی

اســت و ســخرنانی همــٔه آنــان را می بایســت جنبه هــای مهــم و کیفــی آن ارزیابــی کــرد. ایــن هامیــش 

به طــور علنــی و بــا آگاهــی و تائیــد ضمنــی دولــت روســیه انجــام شــد کــه اهمیــت آن را بیشــر می کنــد. 

برگــزاری نوزدهمیــن هامیــش و فعالیت هــای مرتبــط بــا آن در محل هــا و ســاختامن های تاریخــی 

ــد و تصویــب فراخــوان  ــژه  داده اســت. تائی ــه آن مشــخصه یی وی ــز ب ــا انقــاب اکتــر ۱۹۱۷ نی مرتبــط ب

نوزدهمیــن هامیــش از ســوی همــٔه حزب هــای رشکت کننــده، باتوجــه بــه محتــوای آن، نکته یــی بســیار 

مهــم اســت. توجــه بــه این کــه حــزب کمونیســت فدراســیون روســیه بــا خاقیــت توانســت منابــع عظیــم 

رضور بــرای ســازمان دادن ایــن هامیــش مهــم و فعالیت هــای جنبــی آن را بســیج کنــد، اهمیــت دارد."                                                      

ــزب  ــی ح ــط خارج ــیون رواب ــس کمیس ــاون رئی ــرا"، مع ــان آگوئیلی ــوس کارس ــوان کارل ــق "خ رفی

کمونیســت کوبــا: "هیئــت حــزب کمونیســت کوبــا در ایــن نوزدهمیــن هامیــش بین املللــی حزب هــای 

کمونیســت و کارگــری و فعالیت هــای مربــوط بــه صدمیــن ســالگرد انقــاب کبیــر سوسیالیســتی اکتــر 

ــاظ  ــت )به لح ــم اس ــیار مه ــا بس ــداد نه تنه ــن روی ــه ای ــم ک ــا معتقدی ــرد. م ــت ک ــه رشک ــیار فعاالن بس

تاریخــی(، بلکــه عــر جدیــدی بــرای کار بین املللــی حزب هــای کمونیســت اســت و همچنیــن ارزیابــی 

ــه می توانیــم همــکاری و همبســتگی را بیــن  ــر را بشــارت می دهــد... چگون ــر انقــاب اکت واقعــی تأثی



صد سال با انقالب کبیر اکترب۱۴۴

حزب هــای کمونیســتی تقویــت کنیــم؟ ایــن بســیار مهــم اســت. بنابرایــن، مــا در ایــن دو روز در مــورد 

ــم اســراتژی ای مشــرک  ــه می توانی ــم. چگون ــم، بحــث کرده ای ــم باهــم کار کنی ــه می توانی اینکــه چگون

ــه  ــم ب ــا بتوانی ــم ت ــری به وجــود آوری ــای کمونیســت و کارگ ــن حزب ه ــی بی ــرای همبســتگی بین امللل ب

پیــش بــه ســوی شکســت امپریالیســم رویــم  و  به ســاخن جامعه یــی جدیــد بپردازیــم. فراخــوان بــرای 

ــی اســت کــه متــام  ــن هامیــش به تصویــب رســید ســند خوب ــٔه متحــد( کــه در ای عمــل مشــرکی )جبه

ــک فراخــوان مشــرک همــه حزب هــای  ــر دارد- ی ــا را در ب ــارزان م ــی حزب هــا و مب خواســت های اصل

مــا اســت - مــا معتقدیــم کــه بــه ادامــه همــکاری مــا به طــور مؤثــر کمــک خواهــد کــرد."

رفیــق "بلیــد نزامنــده"، سیاســتمدار برجســته و عضــو هیئــت سیاســی و دبیــرکل حــزب کمونیســت 

آفریقــای جنوبــی: "به نظــر می رســد تعــداد حزب هــای رشکت کننــده در کنفرانــس بســیار خــوب 

ــه  ــرار می دهــد. این ک ــد ق ــورد تأکی ــیه را م ــاب روس ــت داشــن انق ــداوم موضوعی ــه ت ــری ک اســت، ام

ــر حزب هــا و منطقه هــای  ــر آن ب ــه انقــاب روســیه و تأثی ــه هــر حزبــی تاریخــش را ب شــاهدیم چگون

ــژه  دارد."  ــی وی ــد، اهمیت ــط می کن ــف مرتب مختل

رفیــق "آنجلــو آلــوز"، عضــو دفــر سیاســی حــزب کمونیســت پرتغــال: برگــزاری نشســت بین املللــی 

حزب هــای کمونیســت و کارگــری در لنین گــراد و جشــن صدمیــن ســالگرد انقــاب سوسیالیســتی اکتــر، 

واقعیتــی مهــم در تاریــخ جنبــش مــا اســت. ایــن تأییــد دوبــارٔه مــا بــه وفــاداری مــا بــه مارکسیســم-

لنینیســم، تعهــد مــا بــه آرمان هــای کمونیســتی، منافــع و آرزوهــای مــردم و پروژه ســاختامن سوسیالیســم 

ــد اســت: ۱۰۰ ســال بعــد از انقــاب  ــام هامیــش مــا در لنین گــراد ســاده و قدرمتن ــن پی اســت. مهم تری

اکتــر، مبــارزه ادامــه دارد!

ــیون  ــت فدراس ــزب کمونیس ــو ح ــته عض ــس برجس ــق و تاریخ نوی ــوف"، محق ــوری یملیان ــق "ی رفی

روســیه: "به نظــر می رســد کــه صحبــت کــردن در مــورد آنچــه در هــر کشــوری بــا ابعــاد جغرافیایــی و 

انســانی متوســط می گــذرد در عــرض شــش دقیقــه تقریبــاً غیرممکــن اســت...  بــا ایــن حــال، مناینــدگان 

حزب هــای کمونیســت از چیــن، کوبــا، ویتنــام، الئــوس و جمهــوری دموکراتیــک خلــق کــره همچنیــن در 

مــورد دســتاوردهای خــود در ایجــاد جایگزیــن سوسیالیســتی بــرای نظــم رسمایــه داری بــر اســاس نیازهای 

بریــت و رشایــط در جهانــی کــه در آن زندگــی می کنیــم ســخن گفتنــد... انتخــاب زمــان و مــکان بــرای 

ایــن هامیــش بــه مناینــدگان اجــازه داد تــا در مــورد اینکــه چگونــه جنبــش بریــت بــه ســوی مرحلــٔه 

ــر را  ــاب اکت ــخرنانان، انق ــد. س ــت کنن ــد، صحب ــاز ش ــی آغ ــازمان دهی اجتامع ــدی از س ــٔه جدی پیرفت

تحســین کردنــد کــه جهــاِن بنــا شــده بــر اســاس حــرص، بی عدالتــی و اســتثامر را تــکان داد. آنــان بــه 

ــای رشقــی در  ــزرگ اتحــاد جامهیرشــوروی و دیگــر کشــورهای سوسیالیســتی در اروپ اهمیــت ســهم ب

کوشــش بــرای اینکــه کــره زمیــن را بــه محلــی بهــر بــرای زندگــی تبدیــل کننــد ادای احــرام کردنــد. آنــان 

اعتقادشــان را مبنــی بــر اینکــه مــردم ایــن کشــورها بــه مســیر توســعٔه سوسیالیســتی بازخواهنــد گشــت، 

ــی  ــرای انجــام تحقیقات ــط ب ــش ایجــاد رشای ــی اتخاذشــده از ســوی هامی ــٔه نهای ــراز داشــتند. قطعنام اب
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علمــی به منظــور درک صحیــح دلیل هــای فروپاشــی سوسیالیســم در اتحــاد جامهیرشــوروی و تعــدادی 

از کشــورهای اروپــا را خواســتار شــد. شــکی نیســت کــه بحث هــای مطرح شــده در نوزدهمیــن هامیــش 

و فضــای آن موجــب تقویــت قــدرت و همبســتگی جنبــش کمونیســت جهــان خواهــد شــد."                     

رفیــق "جــوزه رینالــدو کاروالهــو"، عضــو دفــر سیاســی و دبیــر روابــط بین املللــی حــزب کمونیســت 

برزیــل: "نوزدهمیــن هامیــش را بایــد مراســمی بــرای جشــن گرفــن انقــاب شــکوهمند اکتــر قلمــداد 

ــح، دموکراســی، پیرفــت اجتامعــی، سوسیالیســم  ــرای صل ــارزه حــارض ب ــه مب کــرد. دســتاوردهای آن ب

ــی  ــش بین امللل ــن هامی ــد. ای ــک می کن ــی کم ــتی ای مردم ــه ٔ ضدامپریالیس ــاختامن جبه ــن س و همچنی

حزب هــای کارگــری و کمونیســتی، محیــط و رشایطــی مســاعد و همســان بــرای تبــادل تجربــه و وحــدت 

ــود آورد." ــت به وج ــای کمونیس ــن حزب ه ــل بی عم

ــت  ــزب کمونیس ــی ح ــط بین امللل ــر رواب ــی و دبی ــت سیاس ــو هیئ ــر"، عض ــوس ویم ــق "کارول رفی

ونزوئــا: "در چارچــوب جشــن صدمیــن ســالگرد انقــاب کبیــر سوسیالیســتی اکتــر، مشــارکت بیــش از 

ــش کمونیســتی   ــت جنب ــه تقوی ــد ک ــت می کن ــش، ثاب ــن هامی ــری در ای صــد حــزب کمونیســت و کارگ

بین املللــی کــه در دهه هــای اخیــر به وســیلٔه ضدانقــاب تضعیــف شــده اســت، رضوری اســت. 

هامیــش بین املللــی حزب هــای کمونیســت و کارگــری در اســاس فرصتــی مهــم بــرای تبــادل تجربیــات، 

ــه اجــازه می دهــد  ــن دســته جمعی اقدام هــای مشــرکی اســت ک ــا تعیی ــژه در رابطــه ب بحــث، و به وی

مبــارزات کمونیســت های جهــان بــرای عدالــت اجتامعــی و سوسیالیسم-کمونیســم را به طــور منســجم 

موردبررســی قــرار دهیــم."   

رفیــق "ام. آ. بابــی"، عضــو دفــر سیاســی و دبیــر روابــط بین املللــی حــزب کمونیســت هنــد 

ــری  ــور مؤث ــد به ط ــزرگ می توان ــر ب ــتی اکت ــاب سوسیالیس ــالگرد انق ــن های س ــت(: "جش )مارکسیس

تغییرهــای شــگفت انگیزی کــه در نتیجــه انقــاب تجربه هــای انســانی ای از قبیــل امــکان ایجــاد 

جامعه یــی بــدون ظلــم و تبعیــض اســتثامری، را شــکل داده اســت، بــه مرکــز توجــه توده هــا بکشــاند. 

ــرای ســاخن سوسیالیســم از ســوی رفقــای  نکته هایــی کــه در مــورد کاســتی ها و اشــتباه ها در تــاش ب

مناینــدٔه حزب هــا در هامیــش مطــرح شــد به منظــور درس گیری هــای صحیــح بــرای آینــده بســیار مهــم 

بــود. مؤلفه هــای فرهنگــی در جشــن های صدمیــن ســالگرد، الهام بخــش بــود. حضــوِر زوراس آلفــروف، 

دانشــمند برنــده جایــزه نوبــل، برتــری سوسیالیســم را در هــر زمینه یــی از خاقیــت انســانی مــورد تأکیــد 

ــد." ــرار می ده ق

ــن  ــر: "نوزدهمی ــت م ــزب کمونیس ــرکل ح ــی و دبی ــت سیاس ــو هیئ ــی"، عض ــالح عدل ــق "ص رفی

ــت  ــته در آن رشک ــن در گذش ــه م ــت هایی ک ــر نشس ــا دیگ ــم ب ــخص و مه ــی مش ــش، تفاوت های هامی

ــان اســت. مــن  ــازه ای در رگ هــای حزب هــا در جری کــرده ام داشــت. آشــکار شــده اســت کــه خــون ت

معتقــدم کــه در دورٔه پیــِش روی، مــا دورٔه بهبــود رشایــط و ارتقــای ســطح جنبــش در قیــاس بــا گذشــته 

را شــاهد خواهیــم بــود. بحــران رسمایــه داری درحــال عمیق تــر و گســرده تر شــدن اســت. بــه مــوازات 
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ــری به خــود  ــر و مؤثرت ــه گذشــته شــکل های به ــن حزب هــای کمونیســت نســبت ب آن، همبســتگی بی

ــیه و  ــیون روس ــن و فدراس ــت چی ــای کمونیس ــرد حزب ه ــا عملک ــه ب ــژه در رابط ــن به وی ــرد. ای می گی

ــاً مشــهود اســت." ــان کام دیگــر حزب هــای کمونیســت جه



رفقای گرامی،

ــه  ــود را ب ــی خ ــای انقاب ــران دروده ــودٔه ای ــزب ت ــزی ح ــٔه مرک ــرف کمیت ــز، از ط ــر چی ــش از ه پی

ــه  ــم ک ــم می کن ــری تقدی ــت و کارگ ــای کمونیس ــتٔه حزب ه ــم و برجس ــی مه ــی بین امللل ــن گردهامی ای

هم زمــان بــا بزرگداشــت صدمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب کبیــر سوسیالیســتی اکتــر برگــزار می شــود. 

ــزب  ــن، ح ــزب لنی ــی، ح ــن گردهامی ــان ای ــه میزب ــود را ب ــٔه خ ــای رفیقان ــپاس و دروده ــاوه، س به ع

ــم. ــم می کن ــیه تقدی ــیون روس ــت فدراس کمونیس

رفقا،

مــا اینجــا گــرد آمده ایــم تــا یکــی از ارزشــمندترین و بزرگ تریــن رخدادهــای ســدٔه بیســتم و 

توســعٔه اجتامعــی و تاریخــی بــر، یعنــی انقــاب سوسیالیســتی اکتــر را تجلیــل و در عیــن حــال بررســی 

کنیــم. انقــاب اکتــر در دوران برتــری و ســلطٔه رسمایــه داری، در زمانــی کــه جنــگ فاجعه بــار جهانــی 

اّول میــان کشــورهای امپریالیســتی بــر رس تقســیم جهــان و ثروت هــا و منابــع آن در جریــان بــود، در 

ــت،  ــت کمونیس ــان مانیفس ــه بی ــه ب ــی رخ داد ک ــه، و در زمان ــه های ترقی خواهان ــوب اندیش دورٔه رسک

”شــبح کمونیســم “خــواب رهــران دنیــای رسمایــه داری را مختــل کــرده بــود.

هــدِف انقــاب اکتــر، گشــودن راه بــر بــه ســوی جامعــه ای فــارغ از جنــگ، خشــونت، و رسکــوب، 

ــاب  ــروزی انق ــود. پی ــا ب ــورهای اروپ ــعه نیافته ترین کش ــال توس ــن ح ــن و در عی ــی از بزرگ تری در یک

ــی  ــویک ها، پایان ــن و بلش ــچ لنی ــر ایلی ــری والدیمی ــت و ره ــه هدای ــم روس ب ــد تزاریس ــر ض ــر ب اکت

سخنرانی نمایندۀ 
کمیتۀ مرکزی حزب 

تودۀ ایران در اجالس 
پرشکوه احزاب کارگری 

و کمونیستی جهان 
به مناسبت یکصدمین 
سالگرد انقالب اکتبر
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تاریخــی بــر نظــرگاه ابــدی بــودن جهــان رسمایــه داری بــود. ایــن انقــاب بــه مــردم ســتم دیدٔه جهــان 

ــر  ــود ب ــدی ب ــن تأکی ــر همچنی ــروزی انقــاب اکت ــر اســت. پی ــاِن دیگــری امکان پذی ــه جه نشــان داد ک

اهمیــت ایــن گفتــٔه تاریخــی کارل مارکــس کــه: ”تــا امــروز، فیلســوف ها فقــط جهــان را بــه شــیوه های 

ــر دادن آن اســت.« ــم، تغیی ــا مه ــد. اّم ــون تفســیر کرده ان گوناگ

ــت.  ــدا دانس ــتی آن ج ــٔه مارکسیستی-لنینیس ــالودٔه اندیش ــوان از ش ــر را منی ت ــاب اکت ــروزی انق پی

ــق  ــق و دقی ــی عمی ــا بررس ــس، ب ــس و انگل ــه های مارک ــر اندیش ــّاق و مبتک ــدٔه خ ــٔه دهن ــن، ادام لنی

ماهیــت اقتصادی-سیاســی امپریالیســم، بــه قانــون ”رشــد نامــوزون “کشــورهای رسمایــه داری در مرحلــٔه 

امپریالیســم رســید. ایــن قانــون یکــی از مهم تریــن کشــف های لنیــن بــود و نقشــی بنیــادی در تحــّول 

ــرد.  ــر می گی ــی را در ب ــای گوناگون ــن عرصه ه ــٔه لنی ــری خاقان ــار نظ ــت. آث ــم داش ــل مارکسیس و تکام

ــر  ــی، متأث ــه طــور کل ــر مارکسیســم ب ــر، عــاوه ب به راســتی کــه تجربه هــا و دســتاوردهای انقــاب اکت

ــن برخــاف ادعاهــای کســانی اســت کــه  ــه ای ــود. البت ــز ب ــق نی ــن شــالودٔه نظــری ســازنده و دقی از ای

ــد و  ــی می خواهن ــای رشق ــوروی و اروپ ــاد ش ــم در اتح ــی سوسیالیس ــرار دادن فروپاش ــتاویز ق ــا دس ب

ــم  ــم، پرچ ــد. مارکسیسم-لنینیس ــرار دهن ــم ق ــل مارکسیس ــٔه مقاب ــم را در نقط ــه لنینیس ــند ک می کوش

ــِح  ــف و توضی ــه تعری ــخصه های آن، از جمل ــن مش ــر در عام تری ــاب اکت ــای انق ــه ها و آرمان ه اندیش

ــه داری، رشــد اقتصــادی نامــوزون در دوران  ــی نظــام رسمای رسشــت امپریالیســم، بحــران اقتصــادی ذات

امپریالیســم، و نظریــٔه انقــاب سوسیالیســتی، اهمیــت و عملــی بــودن و موضوعیــت خــود را همچنــان 

حفــظ کــرده اســت.

رفقای گرامی،

انقــاب اکتــر در کشــور همســایٔه ایــران- میهــن مــا- رخ داد. در نتیجــٔه ایــن انقــاب، اتحــاد 

ــر  ــر خط ــاب اکت ــروزی انق ــد. پی ــزاری ش ــیٔه ت ــن روس ــوروی جایگزی ــتی ش ــای سوسیالیس جمهوری ه

فروپاشــی، اســتعامر، و از دســت دادن اســتقال و حاکمیــت ملّــی ایــران را از رس کشــور مــا رفــع کــرد. 

مــردم ایــران اتحــاد شــوروی را بهریــن پشــتیبان و مدافــع اســتقال و آزادی خــود می دیدنــد. بافاصلــه 

پــس از پیــروزی انقــاب اکتــر، دولــت شــوروی قــرارد اســارتبار ۱۹۰۷ را کــه کشــور ایــران را بــه مناطــق 

نفــوذ بریتانیــا و روســیه تقســیم کــرده بــود، لغــو کــرد. لنیــن خــودش در بیانیــٔه ۱۴ دســامر ۱۹۱۷ ]۲۳ 

آذر ۱۲۹۶[ اعــام کــرد کــه قــرارداد اوت ۱۹۰۷ میــان بریتانیــا و روســیه تــزاری، شــامل همــٔه پیوســت های 

آن دربــارٔه تقســیم ایــران بــه دو منطقــٔه زیــر نفــوذ و یــک منطقــٔه بی طــرف، باطــل و ملغــٰی اســت. او 

ــی و یکپارچگــی ایــران، و آزادی مــردم ایــران تناقــض  تأکیــد کــرد کــه هــر پیامنــی کــه بــا اســتقال ملّ

داشــته باشــد، بی اعتبــار اســت و بایــد دور ریختــه شــود تــا دیگــر نتــوان بــه آنهــا ارجــاع و اســتناد کــرد.

ــزاری  ــت ت ــی و امتیازهــای اســتعامری دول ــٔه ادعاهــای مال ــن هم ــی شــوروی همچنی ــت انقاب دول
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ــرد  ــر پیگ ــت در براب ــیون “)مصونیّ ــون ”کاپیتوالس ــته، قان ــرد. از آن گذش ــخ ک ــران را فس ــیه در ای روس

قانونــی( در امــر مســائل حقوقــی و قضایــی روس هــای ســاکن ایــران نیــز توســط دولــت تــازٔه شــوروی 

ــٔه ۲۶ ژوئــن ۱۹۱۹ را صــادر کــرد کــه در آن بــه همــٔه  لغــو شــد. در ایــن زمینــه، دولــت شــوروی بیانی

امتیازهــا و مزایایــی کــه روســیٔه تــزاری در ایــران داشــت بــه طــور کامــل پایــان داده شــد. در ایــن بیانیــه 

آمــده اســت: ”مــردم روســیه ایــامن دارنــد کــه خلــق پانــزده میلیونــی ایــران نابــود نخواهــد شــد زیــرا 

ــای  ــه دنی ــیاری دارد ک ــخصیت های بس ــت، و ش ــی اس ــار از قهرمان ــز و رسش ــابقه ای افتخارآمی دارای س

ــی می خروشــد و  ــان ملّت ــد. چن ــا افتخــار می کن ــه آنه ــا احــرام می گــذارد و ب ــه آنه متمــدن به راســتی ب

بیــدار می شــود و زنجیرهایــی را کــه رسکوبگــران رشیــر بــر آن تحمیــل کرده انــد از هــم مــی درد، و در 

مســیر برادرانــٔه ملّت هــای آزاد و مرقــی بــه ســوی جامعــٔه بــری نویــن، امیدبخــش، خــّاق، و شــکوفا 

ــی گام برخواهــد داشــت.« و مرفّه

تحــت تأثیــر انقــاب کبیــر سوسیالیســتی اکتــر، جنبش هــای رهایی بخــش ملّــی در ایــران کــه بــرای 

ــن  ــران ای ــی از ره ــدند. برخ ــرده تر ش ــد و گس ــد کردن ــد، رش ــارزه می کردن ــران مب ــر در ای ــاد تغیی ایج

ــن  ــی کــه لنی ــی جزوه های ــد و در رســاندن پنهان ــا بلشــویک ها در متــاس بودن ــل هــم ب جنبش هــا از قب

ــش  ــای رهایی بخ ــن جنبش ه ــد. ای ــک می کردن ــتاد، کم ــویک ها می فرس ــرای بلش ــد ب ــرِی در تبعی و ره

بــه خیزش هــای مســلّحانه در اســتان های آذربایجــان، گیــان، و خراســان منجــر شــد. توده هــای عظیــم 

ــت  ــی رشک ــای مردم ــن خیزش ه ــاری در ای ــورژوازی تج ــط، و ب ــورژوازی متوس ــان، ب ــران و دهقان کارگ

داشــتند. از میــان همیــن جنبش هــای اجتامعــی مردمــی و زیــر رهــری شــخصیت های انقابــی بــزرگ 

ــران- ”حــزب کمونیســت  ــی- یکــی از رهــران جنبــش مروطیــت در ای ــدر عمواوغل ــل حی آن دوره مث

ایــران “در ســال ۱۲۹۹/۱۳۳۰ شــکل گرفــت. حــزب کمونیســت ایــران مبــارزٔه پیچیــده ای را در راه تحقــق 

تغییرهــای اجتامعــی، اقتصــادی، و سیاســی بــه پیــش بــرد، ولــی مــورد یــورش و رسکــوب رژیــم ســلطنتی 

قــرار گرفــت و فعالیــت آن غیرقانونــی و ممنــوع اعــام شــد. رهــران حزبــی را دســتگیر و زندانــی کردنــد 

و رهــر بــزرگ آن دکــر تقــی ارانــی در فوریــه ۱۹۴۰ ]بهمــن ۱۳۱۸[ در زنــدان کشــته شــد.

هفتــاد و شــش ســال پیــش، در پــی آغــاز جنــگ جهانــی دّوم، ســقوط رژیــم اســتبدادی رضاشــاه، و 

رهایــی زندانیــان کمونیســت، حــزب تــودٔه ایــران بــه مثابــه وارث انقابــی و دموکراتیک حزب کمونیســت 

ــای  ــان دگرگونی ه ــای خواه ــی توده ه ــش اجتامع ــز جنب ــه مرک ــاه ب ــی کوت ــکیل، و در مّدت ــران تش ای

بنیــادی تبدیــل شــد. بــه یــاری فعالیــِت تشــکیات کارآی حــزب تــودهٔ  ایــران در رسارس کشــور، 

ــی  ــار منطقه ی ــای خودمخت ــتقرار دولت ه ــه اس ــد و ب ــرده ش ــران گس ــک در ای ــای دموکراتی جنبش ه

ــران در دورٔه  ــردم ای ــردٔه م ــارزٔه گس ــٔه مب ــد. در نتیج ــر ش ــان منج ــتان و آذربایج ــتان های کردس در اس

نخســت وزیری محمــد مصــّدق، صنعــت نفــِت ایــران ملـّـی شــد. در جریــان کودتــای ۱۹ اوت ۱۹۵۳ ]۲۸ 

مــرداد ۱۳۳۲[ کــه توســط ســازمان های اطاعاتــی ”ســیا«ی آمریــکا و اِم آی۶ بریتانیــا اجــرا شــد، جنبــش 

مردمــی بــه خشــن ترین وجــه رسکــوب شــد، و ایــران زیــر ســلطٔه رژیــم پلیســی رسکوبگــر محمدرضاشــاه 
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ــا  ــتنی آن ب ــد ناگسس ــا و پیون ــش م ــی جنب ــت تاریخ ــت. حقانیّ ــرار گرف ــتی آن ق ــان امپریالیس و ارباب

ــا،  ــن م ــری در میه ــش کارگ ــق جنب ــا ریشــه های عمی ــراه ب ــر، هم اندیشــه ها و آرمان هــای انقــاب اکت

تأثیــر چشــمگیری بــر پیــکار فزاینــدٔه جنبــش انقابــی علیــه رژیــم اســتبدادی شــاه، و در نهایــت پیــروزی 

انقــاب ایــران در فوریــه ۱۹۷۹ ]بهمــن ۱۳۵۷[ داشــت. اهمیــت حضــور اتحــاد جمهوری هــای شــوروی 

سوسیالیســتی- فرزنــد و پرچــم دار انقــاب اکتــر- در مرزهــای شــاملی کشــور مــا، و نقــش بازدارنــدٔه آن 

در برابــر تهدید هــای امپریالیســت ها بــه مداخلــه در امــور داخلــی ایــران و برضــد انقــاب شــکوهمند 

مــردم ایــران، انکارناپذیــر اســت.

ــران، یــک حکومــت  ــروزی انقــاب ملّی-دموکراتیــک در ای ــس از پی ــه ۳۹ ســال پ ــک ب ــون، نزدی اکن

ــا  ــاب م ــای انق ــه آرمان ه ــه ب ــد ک ــت می کن ــا حکوم ــردم م ــر م ــطایی ب ــی قرون وس ــوری مذهب دیکتات

ــا اجــرای  خیانــت کــرده اســت. رسکــوب وحشــیانٔه حقــوق و آزادی هــای دموکراتیــک مــردم، همــراه ب

ــر میلیون هــا  ــر خــط فق ــه زندگــی زی ــم منجــر ب ــم حاک ــی توســط رژی سیاســت های اقتصــادی نولیرال

ــر  ــخ اخی ــری بی ســابقه در تاری ــده و گســرده، و وجــود فق ــکاری فزاین ــران، وجــود بی ــردم ای ــر از م نف

ایــران شــده اســت. همچنیــن، ذکــر ایــن نکتــه اهمیــت دارد کــه در ۳۹ ســال گذشــته مــا شــاهد تصویــب 

و بــه اجــرا گذاشــن شــامری از ارتجاعی تریــن و غیرانســانی ترین قوانیــن بــر ضــد جنبش هــای کارگــری 

ــن و  ــی از مبتکرتری ــران یک ــان ای ــش زن ــم. جنب ــورمان بوده ای ــان در کش ــان، و جوان ــندیکایی، زن و س

ــه  ــم را ب ــی( حاک ــی )والی ــوری مذهب ــه دیکتات ــت ک ــوده اس ــی ب ــش مردم ــای جنب ــن بخش ه دالورتری

ــت، و  ــازمان های کمونیس ــت س ــه فعالی ــت ک ــه داش ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب ــت. بای ــیده اس ــش کش چال

نیروهــای چــپ بــه طــور کلــی، در ایــران ممنــوع اســت و رسکــوب می شــود. رژیــم اســام گرای ایــران 

ــد.  ــر قلمــداد می کن ــداد و کف ــا متــام وجــود ضدسوسیالیســتی اســت و مارکسیســم را ارت به شــدت و ب

ــه  ــران در منطق ــوری اســامی ای ــران، سیاســت خارجــی جمه ــم ای ــی رژی ــم هیاهــوی ضدآمریکای به رغ

ــران  ــت و اســتقال ای ــه حاکمی ــه ک ــوده اســت جــز سیاســتی ماجراجویان ــزی نب ــان چی و در رسارس جه

را تهدیــد می کنــد و فقــط بــه نیروهــای اســام گرای ارتجاعــی یــاری می رســاند. به عــاوه، به رغــم 

ــن  ــارش در ای ــت اعتب ــرای تقوی ــرده و دامئــی آن ب ــران، و تاش هــای بی پ ــم ای ــوچ رژی ــن هیاهــوی پ ای

راه، بایــد گفــت کــه جمهــوری اســامی ایــران در هــر یــک از نقــاط عطــف و حّســاس در امــور کشــور 

مــا و در منطقــه، بازیچــٔه دســت امپریالیســم شــده اســت. آنچــه مســلّم اســت ایــن اســت کــه پــس از 

فروریــزی اتحــاد شــوروی، رژیــم ایــران وزنــٔه تعــادل واقعــی در برابــر نقشــه های امپریالیســم و متحــدان 

ــت. ــوده اس ــی آن نب منطقه ی

رفقای گرامی،

مــا صدمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اکتــر را در زمانــی جشــن می گیریــم کــه رسمایــه داری جهانــی 

در بحــران اقتصــادی عمیــق و همه جانبــه ای فــرو رفتــه اســت. دنیــای رسمایــه داری انحصــاری در ایــن 
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دّومیــن دهــٔه ســدٔه بیســت ویکم دنیایــی اســت غــرق در نابرابــری غیرانســانی و ژرفنــده ای کــه در آن 

ــدٔه  ــر تکان دهن ــد، و فق ــک محرومن ــانی و دموکراتی ــوق انس ــن حق ــر از بنیادی تری ــون نف ــا میلی صده

صدهــا میلیــون انســان، محرومیــت آنهــا، و نیــز جنــگ، و ویــران کــردن بی وقفــٔه محیط زیســت، آینــدٔه 

بــر را بــه طــور جــّدی تهدیــد می کنــد. ظهــور دوبــارٔه تعّصب هــای نــژادی و برتری طلبانــه در اروپــا و 

آمریــکا- جریانــی کــه در ســدٔه بیســتم منجــر بــه دو جنــگ جهانــی و کشــته شــدن ده هــا میلیــون نفــر 

شــد- و بــه قــدرت رســیدن دولت هایــی مثــل دولــت دونالــد ترامــپ کــه آشــکارا نژادپرســتی و ســلطٔه 

ــرای ترقی خواهــان  ــگ هشــداری جــّدی ب ــد زن ــد، بای ــج می کن ــغ و تروی ــان را تبلی ــر جه امپریالیســم ب

جهــان باشــد.

مبــارزه بــا تهدیــد جنــگ در خاورمیانــه، و بــا سیاســت های تجاوزکارانــه و نقشــه های برتری جویانــٔه 

”ناتــو “و امپریالیســم آمریــکا نیــز همچنــان چالشــی اساســی در برابــر نیروهــای صلح دوســت در رسارس 

ــار  ــگ فاجعه ب ــه جن ــان دادن ب ــرای پای ــردم ب ــی م ــه از خواســت جــّدی و حیات ــن ک ــان اســت. لنی جه

ــه  ــان دادن ب ــح و پای ــان صل ــاب، فرم ــروزی انق ــس از پی ــد روز پ ــود، چن ــی آگاه ب ــی اّول به خوب جهان

ــاب  ــارزه در راه انق ــه مب ــت ک ــوب می دانس ــرا او خ ــرد، زی ــادر ک ــگ را ص ــیه در آن جن ــت روس رشک

سوسیالیســتی بــدون تعهــد قاطــع بــه پیــکار اســراتژیک در راه برقــراری و حفــظ صلــح موفــق نخواهــد 

شــد. صــد ســال پــس از پیــروزی انقــاب سوسیالیســتی روســیه، رضورت ادامــٔه مبــارزه در راه صلــح و بــر 

ضــد جنــگ هنــوز یکــی از اصــول مرامــی اکتــر کبیــر اســت کــه در مبــارزٔه بــر در ســدٔه بیســت ویکم 

ــم و  ــی مه ــح بخش ــاع از صل ــب، کارزار دف ــن ترتی ــه ای ــت دارد. ب ــان موضوعی ــع همچن ــور قط ــه ط ب

جدایی ناپذیــر از اســراتژی حــزب مــا در راه تحقــق آینــده ای بهــر بــرای زحمتکشــان ایــران اســت.

رفقا،

ــا واقعیتــی دهشــتناک اســت.  وجــود طبقــات و جامعــٔه طبقاتــی اخــراع کمونیســت ها نیســت؛ اّم

بحــران کنونــی نظــام طبقاتــی رسمایــه داری جهانــی نتیجــٔه مســتقیم سیاســت های نولیرالــی ای اســت 

کــه در دهه هــای اخیــر اجــرا شــده اســت. دیویــد هــاروی، اندیشــمند مارکسیســت و اســتاد برجســتٔه 

دانشــگاه ”ســیتی “در نیویــورک بــه ایــن نتیجــه رســید کــه رسمایــٔه مالــِی قــامری در دهــٔه هفتــاد میادی 

]دهــٔه ۱۳۵۰[ رسانجــام دســت بــاال را بــر رسمایــٔه صنعتــی پیــدا کــرد، بــه طــوری کــه هــدِف فعالیــت 

ــدرت  ــن ”ق ــان لنی ــه بی ــی، و ب ــع مال ــد. مناف ــه تولی ــورس و ن ــازار ب ــهام در ب ــاِی س ــد به ــادی، ش اقتص

حســابداران به جــای مهندســان«، بیــن طبقــات و نخبــگان حاکــم رواج یافــت و غالــب شــد. نولیرالیســم 

تغییــر مفهــوم ”وضعیــت اجتامعــی “را موجــب شــده اســت. همــٔه آنچــه را کــه از دموکراســی و حقــوق 

ــی نوعــی  ــی و حتّ ــری طبقات ــه از برت ــا ســامجت و بی وقف ــار گذاشــته اســت. ب ــده، کن ــر به جــا مان ب

ــد. ــاع می کن ــد و دف ــان ســخن می گوی ــد از نظــام ”کاســت “در جه جدی

انقــاب اکتــر نــور امیــد- امیــد بــه آزادی، برابــری، عدالــت اجتامعــی، صلــح، و سوسیالیســم- را در 

قلــب صدهــا میلیــون تــن از زحمتکشــان و محرومــان در رسارس جهــان برافروخــت. امــروزه تراســت های 
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ــغ نظــام رسمایــه داری، حمله هــای تبلیغاتــی بی امــان و آکنــده از دروغــی را  غول آســای رســانه های ُمبلّ

بــر ضــد سوسیالیســم، انقــاب اکتــر، و بــه طورکلــی هــر خیــزش انقابــی در رسارس جهــان می پراکننــد. 

ایــن تراســت های رســانه یی، انقــاب اکتــر و به خصــوص نقــش لنیــن در رهــری ایــن انقــاب را 

ــران  ــی کارگ ــارزٔه جهان ــر و مب ــٔه کارگ ــان طبق ــه زی ــل ب ــد و آن را درعم ــی می منایانن ــتباهی تاریخ اش

معرفــی می کننــد. بــا وجــود همــٔه دســتاوردهای اتحــاد شــوروی و دیگــر کشــورهای سوسیالیســتی در 

ســاختامن سوسیالیســم، امــروزه دیگــر روشــن اســت کــه رونــد ســاختامن سوسیالیســم بــا ضعف هــا و 

ــم و ســازمان یافتٔه  ــدٔه عظی ــا فشــار خردکنن ــراه ب ــه رسانجــام هم ــوده اســت ک ــه رو ب کاســتی هایی روب

امپریالیســم جهانــی، در نهایــت در ســال های پایانــی ســدٔه بیســتم بــه فروپاشــی نظــام سوسیالیســتی 

در آن کشــورها منجــر شــد. برخــورد نقادانــه، علمــی، و دور از جزم گرایــی مــا بــه ایــن تجربــٔه تاریخــی 

مهــم، تنهــا راه جنبــش کارگــری و کمونیســتی و نیروهــای مرقــی و پیــرِو جهــان بــه منظــور ترســیم 

نقشــٔه راهــی بــرای ســاختامن جامعــٔه آینــدٔه بــری اســت. چشــم بســن بــر کاســتی ها و ســاختارهای 

ــا پدیده هــا را  دیوان ســاالرانه در ایــن کشــورها کــه در طــول زمــان جــای خاقیــت و برخــورد علمــی ب

ــی در  ــاح کارای ــد س ــت، منی توان ــورها کاس ــم در آن کش ــای حاک ــی حزب ه ــی انقاب ــت و از ویژگ گرف

مبــارزٔه مــا و پیــکار طبقــٔه کارگــر جهانــی و متحدانــش بــا رسمایــه داری انحصــاری باشــد.

رسشــت غیرانســانی و ناپایــدار رسمایــه داری جهانــی در ســدٔه بیســت ویکم بــرای همــٔه مــا آشــکار 

ــام  ــن نظ ــان ای ــان و مجیزگوی ــاف مدعی ــری را آرزو دارد. برخ ــن به ــروزی جایگزی ــر ام ــت، و ب اس

ضدانســانی کــه آن را ”پایــان تاریــخ “بریــت می خواننــد و می داننــد، ظهــور اتحــاد شــوروی و 

ــر ویرانه هــای نظــام  ــوان ب ــی دیگــر ممکــن اســت و می ت ــه جهان ــر نشــان داد ک ــروزی انقــاب اکت پی

رسمایــه داری، جهــان دیگــری را بــا معیارهایــی انســانی بــر شــالودٔه برابــری، عدالــت اجتامعــی، و صلــح 

برپــا کــرد. جوهــر اکتــر ۱۹۱۷ همیــن اســت و مــا نبایــد آن را از یــاد بریــم. تجربــٔه هزاره هــای تاریــخ 

مــدّون بــر نشــان داده اســت کــه راه برپایــی ایــن دنیــای نــو، نــه آســان اســت و نــه از رضورت انجــام 

تاش هایــی ســرگ و فداکاری هایــی عظیــم بــی نیــاز اســت. آنچــه روشــن اســت ایــن اســت کــه بحــران 

فزاینــده و حل ناشــدنی رسمایــه داری جهانــی و ماهیــت ضدانســانی آن رضورت تاریخــی برپایــی نظامــی 

ــد. ــب می کن ــو را طل ن

ــری  ــٔه ب ــع جامع ــت قاط ــار اکرثی ــر، در کن ــر کبی ــای اکت ــه ها و آرمان ه ــه اندیش ــادار ب ــا، وف م

بــرای برپایــی ایــن نظــام، یعنــی جامعــٔه نــو سوسیالیســتی، بــا فراگیــری از تجربه هــای گذشــته و درک 

دقیــق رضورت هــای عینــی و ذهنــی ســدٔه بیســت ویکم در کشــورمان، همچنــان بــه مبارزه مــان ادامــه 

می دهیــم.

زنده باید انقالب کبیر سوسیالیستی اکترب!

زنده باد سوسیالیسم!

پاینده باد وحدت بین املللی کمونیست ها!



ــکو  ــه مس ــش" ب ــن هامی ــدگان در "نوزدهمی ــدگان  رشکت کنن ــٔه مناین ــر هم ــامگاه روز ۴ نوام در ش

منتقــل شــدند و مراســمی ویــژه  کــه به مناســبت انقــاب اکتــر ۱۹۱۷ ســازمان دهی شــده بــود، از صبــح 

یکشــنبه آغــاز شــد. مناینــدگان حزب هــای کمونیســت و کارگــری و چــپ جهــان در نخســتین برنامــه، بنــا 

بــر ســازمان دهی رهــری حــزب کمونیســت فدراســیون روســیه، بــه کرملیــن منتقــل شــدند و از برخــی 

ــد. در  ــدار کردن ــد، دی ــه به لحــاظ تاریخــی، معــامری و سیاســی مهم ان ــن ک ســاختامن های درون کرملی

ــد و  ــن قــرار دارد حضــور یافتن ــام کــه در کرملی ــاز گمن ــود رسب ــای یادب ادامــه برنامــه، مناینــدگان در بن

به همــراه رهــری حــزب کمونیســت فدراســیون روســیه بــر آن دســته گل گذاشــتند و نســبت بــه آن ادای 

ــف و رهــری حــزب  ــق زیوگان ــا رفی ــان همــران ب ــدگان کمونیســت های جه ــد. آن گاه مناین احــرام کردن

کمونیســت فدراســیون روســیه بــه بنــای آرامــگاه لنیــن در میــدان رسخ رفتنــد، از آن بازدیــد کردنــد و بــا 

گذاشــن گل بــه پــای آرامــگاه  بــه آن ادای احــرام کردنــد. 

مناینــدگان، در عــر روز ۵ نوامــر، بــه متاشــای کنــرت بســیار زیبایــی رفتنــد کــه در تــاالر کنــرت 

روســیه )لوژنیکــی( در مســکو، به مناســبت ســالگرد انقــاب اکتــر ســازمان دهی شــده بــود. ایــن 

کنــرت عظیــم در حقیقــت برنامــه هــرنی جالــب و ویــژه ای بــود کــه انقــاب اکتــر و تاریــخ  ۷۴ ســاله 

ــرد. ــر می ک ــوروی را تصوی ــاد ش اتح

در روز ۶ نوامــر، گردهامیــی بین املللــی حزب هــای چــپ جهــان بــا عنــوان: "اکتــر ۱۹۱۷: گشایشــی 

ــی، ۱۳۴  ــن گردهامی ــزار شــد. در ای ــل رنســانس مســکو برگ ــان"، در هت ــت سوسیالیســم در جه در جه

جشن های صدمین 
سالگرد انقالب اکتبر 

در مسکو
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ــتند.  ــت داش ــران، رشک ــودٔه ای ــزب ت ــی ح ــت منایندگ ــه هیئ ــان، ازجمل ــت جه ــپ و کمونیس ــزب چ ح

ــر حــزب "چــپ" آملــان، حــزب  ــن، نظی ــکای التی ــا، آفریقــا و آمری حزب هــای حاکــم در کشــورهای اروپ

ــابقاً  ــای س ــا و حزب ه ــوال، حــزب "بعــث" ســوریه، حــزب "سوسیالیســت متحــد" ونزوئ ــا" از آنگ "مپ

حاکــم در موزامبیــک، نامیبیــا، تانزانیــا، و برخــی حزب هــای چــپ تونــس و مراکــش کــه در رابطــه بــا 

ــد، در ایــن گردهامیــی حضــور  انقــاب اکتــر و سوسیالیســم موضع گیری هایــی اصولــی و ســازنده دارن

ــیون  ــت فدراس ــزب کمونیس ــر ح ــوف، ره ــادی زیوگان ــخرنانی های گن ــا س ــی ب ــن گردهامی ــتند. ای داش

روســیه، بلیــد نزامنــده، دبیــرکل حــزب کمونیســت آفریقــای جنوبــی، پرزیدنت هــای "شــورای جهانــی 

ــان دموکــرات" آغــاز شــد.                                      صلــح" و "فدراســیون جهانــی جوان

 در روز ۷ نوامــر، روز ســالگرد انقــاب اکتــر، مناینــدگان حزب هــای کمونیســت و کارگــری و چــپ 

ــدگان در مراســم رژه نیروهــای نظامــی  ــن روز، مناین ــح ای ــد. در صب ــژه رشکــت کردن ــٔه وی در ســه برنام

روســیه رشکــت کردنــد. ایــن رژه به یادبــود ۷ نوامــر ۱۹۴۱ برگــزار شــد کــه ســخرنانی معــروف "اســتالین" 

در آن روز دربــارٔه دفــاع از انقــاب اکتــر کــه بــه بســیج تــوده ای بــرای دفــاع از مســکو و مقاومــت در 

مقابــل هجــوم ارتــش نــازی منجــر شــده بــود. در بعدازظهــر، تظاهــرات باشــکوهی بــا رشکــت هــزاران 

ــران و  ــن و ره ــزرگ لنی ــر ب ــای رسخ و تصاوی ــه پرچم ه ــیه ک ــت روس ــزب کمونیس ــای ح ــن از اعض ت

ــدان  ــوی می ــه س ــکو ب ــزی مس ــای مرک ــد، در خیابان ه ــل می کردن ــوروی را حم ــاد ش ــمبل های اتح س

"کارل مارکــس" برگــزار شــد. در پایــان ایــن راه پیامئــی، گردهامیــی ای بــزرگ در میــدان مارکــس برگــزار 

شــد کــه در آن  رفیــق زیوگانــوف، رفیــق خــوزه رامــون بــاال گوئــر، دبیــر بین املللــی حــزب کمونیســت 

کوبــا، مناینــدٔه سندیکالیســت های روســیه، پرزیدنــت "فدراســیون جهانــی جوانــان دموکــرات" ســخرنانی 

کردنــد. پــس از آن برنامه هایــی هــرنی و آهنگ هــای معــروف چــپ به وســیلٔه هرنمنــدان روســیه اجــرا 

شــد. در شــامگاه روز ۷ نوامــر همــه مناینــدگان در ضیافــت شــامی بــه میزبانــی رهــری حزب کمونیســت 

فدراســیون روســیه رشکــت کردنــد. 
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توده ای ها در 
جشن های یکصدمین 
سالگرد انقالب اکتبر

در لندن، وین و گوتنربگ

جشن باشکوه صدمین سالگرد انقالب سوسیالیستی اکترب در لندن

ــن  ــبت صدمی ــان به مناس ــت جه ــزب کمونیس ــت ح ــران، هف ــودٔه ای ــزب ت ــکار ح ــنهاد و ابت به پیش

ــٔه  ــد. کمیت ــدن برگــزار کردن ــر به طورمشــرک جشــنی باشــکوه در لن ســالگرد انقــاب سوسیالیســتی اکت

برگــزاری ایــن جشــن، به مســئولیت مناینــدٔه حــزب تــودٔه ایــران و رشکــت مناینــدگان حزب هــای 

کمونیســت انگلســتان، بنــگادش، ســودان، عــراق، قــرس )آکِل( و یونــان، از ماه هــا پیــش برنامــٔه مفصــل 

ــد. ــرده بودن ــازمان دهی ک ــده و س ــدارک دی ــارضان را ت ــی از ح ــرنی و پذیرای ه

ــا  ــر ایلیــچ لنیــن، رهــر انقــاب اکتــر، و برنهایــی ب ــا پوســر بــزرگ تصویــر والدیمی ســالن جشــن ب

مضمون هــای تریــِک مناســبت صدمیــن ســالگرد انقــاب کبیــر سوسیالیســتی اکتــر، مبــارزه در راه صلــح 

و سوسیالیســم، و همچنیــن غرفه هایــی ابتــکاری از نریه هــا و پوســرهای حزب هــای کمونیســت 

بریتانیــا، عــراق، ســودان، یونــان، حــزب تــودٔه ایــران و کتابخانــه یادبــود مارکــس تزئیــن شــده بــود. غرفــٔه 

حــزب تــودٔه ایــران بــا بــرنی از تصویــر لنیــن، گل رسخ حــزب، شــعار محــوری جشــن، و پوســرهایی بــه 

زبــان فارســی و انگلیســی تزئیــن شــده بــود. رشکــت بیــش از ۲۰۰ نفــر در جشــن روز شــنبه ۶ آبان مــاه 

کــه دبیــرکل و رهــری حــزب کمونیســت بریتانیــا و هیئت هــای منایندگــی ســفارت های چیــن و ونزوئــا 

در لنــدن در آن رشکــت داشــتند، بازتاب دهنــدٔه موفقیــت ایــن مراســم باشــکوه بــود.

بــا ســخنان  رفیــق "لیــز پیــن"، صــدر حــزب کمونیســت بریتانیــا، کــه از ســوی حزب هــای 

ســازمان دهندٔه ایــن جشــن مدیریــت برنامــه جشــن را به عهــده داشــت، و خوش آمــد گفــن  بــه 
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حــارضان، مراســم آغــاز شــد. رفیــق انگلیســی بــا اشــاره بــه اهمیــت جهانــی و جاودانــی انقــاب اکتــر و 

همچنیــن بــا اشــاره بــه "فرمــان صلــح" دولــت بلشــویک در روز پــس از پیــروزی انقــاب اکتــر و اهمیــت 

ــر و زحمتکشــان  ــارزٔه طبقــه کارگ ــده در مب ــح همچــون عنــری تعیین کنن ــارزه در راه صل تاریخــی مب

بــه  ســمت سوسیالیســم، ســخنان خــود را آغــاز کــرد. رفیــق پیــن آن گاه بخش هایــی از پیــامن صلــح را 

ــرد: ــت ک ــرای حضــار قرائ ــر، ب ــون زی به مضم

دولــت کارگــران و دهقانــان، کــه به وســیلٔه انقــاب ۲۴ تــا ۲۵ اکتــر ]بنــا بــر تقویــم ژولیانــی[ ایجــاد 

شــده و قــدرت خــود را مدیــون شــوراهای مناینــدگان کارگــران، رسبــازان و دهقانــان می دانــد، بــه همــٔه 

ــه صلحــی  ــا مذاکــرات به منظــور دســتیابی ب ــد ت ملت هــای متخاصــم و دولت هایشــان پیشــنهاد می کن

عادالنــه و دموکراتیــک را بــدون وقفــه آغــاز کننــد.

صلحــی عادالنــه و دموکراتیــک کــه اکرثیــت قاطــع طبقــٔه کارگــر زجرکشــیده، خشــمگین و از جنــگ 

خســته متــام کشــورهای متخاصــم تشــنٔه آن انــد، صلحــی اســت کــه کارگــران و دهقانــان روســیه پــس از 

رسنگونــی ســلطنت تــزار بــا صــدای بلنــد آن را خواســتار شــده اند، دولــت مــا چنیــن صلحــی را به مثابــٔه 

صلحــی فــوری و بــدون رشط و رشوط )یعنــی بــدون تــرف رسزمین هــای خارجــی و الحــاق اجبــاری 

ملیت هــای خارجــی( و بــدون پرداخــت هرگونــه خســارات جنگــی می پذیــرد.

ــه  ــی بافاصل ــن صلح ــه چنی ــد ک ــنهاد می کن ــم پیش ــای متخاص ــٔه ملت ه ــه هم ــیه ب ــت روس دول

به مرحلــه اجــرا درآیــد، همچنیــن بــرای تریــع و بــدون کم تریــن تأخیــر متــام گام هــای قاطــع، بــه رشط 

تأییــد نهایــی همــٔه رشایــط چنیــن صلحــی از ســوی مجمــع مناینــدگان مجلس هــای قانون گــذاری متــام 

کشــورها و متــام ملــل، آمادگــی خــود را اعــام مــی دارد.

ــو، قطعــٔه  ــد جــوان و اســتاد بااســتعداد پیان ــن و در ادامــه، ســارا، هرنمن ــق پی ــس از ســخنان رفی پ

ــو  ــا پیان ــل" را ب ــار فص ــی از "چه ــکی و بخش ــاز روس چایکوفس ــروف آهنگس ــر مع ــر" اث ــای "اکت زیب

اجــرا کــرد. پــس از آن، از مناینــدٔه کمیتــٔه مرکــزی حــزب تــودٔه ایــران دعــوت شــد تــا از طــرف کمیتــٔه 

هامهنگــی حزب هــای کمونیســت در بریتانیــا بــرای حــارضان ســخرنانی کنــد )مــن کامــل ایــن ســخرنانی 

درانتهــای ایــن گــزارش آورده شــده اســت(. رفیــق تــوده ای در پایــان ایــن ســخرنانی از نقــش تأثیر گــذار 

رفقایــی کــه در مبــارزه بــرای صلــح و سوسیالیســم، از انقــاب اکتــر تــا کنــون، در کشــورهای مختلــف 

ــار دیگــر بــه صحنــه  ــاد و قدردانــی کــرد. در خامتــه ســخرنانی، خانــم ســارا ب جهــان جــان باخته انــد، ی

دعــوت شــد تــا بــا هرنمنایــی اش همــراه بــا پیانــو در اجــرای ترانــٔه مانــدگار "از خــون جوانــان وطــن"، 

آفریــدٔه شــاعر انقابــی ایــران عــارف قزوینــی، عرصه یــی دیگــر از مبــارزه در راه صلــح و سوسیالیســم 

در میهــن مــا را معرفــی کنــد.  

رفیــق "مارکــوس گارســیا"، دبیــر اول ســفارت ونزوئــا در بریتانیــا، در ســخرنانی اش در ایــن مراســم، 

ابتــدا بــه نقــش انقــاب اکتــر در مبــارزٔه خلق هــای ســتم دیده در راه آزادی و برافکنــدن یــوغ اســتعامر 
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و بهره کشــی اشــاره کــرد و مناســبت صدمیــن ســالگرد ایــن انقــاب را تریــک گفــت. رفیــق ونزوئایــی 

ــه و  ــت های خصامن ــل سیاس ــورش به دلی ــر کش ــالیان اخی ــب س ــط ملته ــه رشای ــخنانش ب ــٔه س در ادام

تهدیدآمیــز امپریالیســم آمریــکا اشــاره کــرد و ارادٔه اســتوار و اصولــی دولــت بولیــواری در ادامــه دادن 

بــه ســاختامن جامعه یــی آزاد، مرفــه و عــاری از ســتم و اســتثامر را بیــان داشــت. رفیــق گارســیا همچنیــن 

از حزب هــای کمونیســت و چــپ به خاطــر تــداوم همبســتگی خلل ناپذیرشــان بــا مــردم ونزوئــا تشــکر 

کــرد. او موفقیــت حــزب سوسیالیســت متحــدٔه ونزوئــا در پیــروزی درخشــان منایندگانــش در انتخابــات 

ــر  ــه ب ــور غلب ــا به منظ ــپ ونزوئ ــب چ ــر از جان ــی مؤث ــم گام ــته را در حک ــاه گذش ــهرداری ها در م ش

مشــکات ناشــی از حمــات وقفه ناپذیــر وابســتگان بــه آمریــکا و نیروهــای راســت ارزیابــی کــرد. پــس 

از ســخرنانی رفیــق ونزوئایــی، مراســم بــا هرنمنایــی دیگــر پیانیســت ایرانــی در اجــرای "ســونات ۱۹۰۵"، 

اثــر لئــو یاناچــک، آهنگســاز بــزرگ چــک، ادامــه یافــت.

ــود. او  ــن ب ــخرنان جش ــن س ــتان، آخری ــت انگلس ــزب کمونیس ــرکل ح ــث، دبی ــرت گریفی ــق راب رفی

ــه  ــیه"- ک ــهروندان روس ــه ش ــاب "ب ــر ۱۹۱۷- خط ــن در ۲۵ اکت ــٔه لنی ــی از بیانی ــخرنانی اش بخش در س

به وســیلٔه کمیتــٔه نظامــی انقابــی شــورای مناینــدگان کارگــران و رسبــازان پروگــراد پخــش شــد، خوانــد 

ــه ارگان  ــی ب ــدرت دولت ــت. ق ــرده اس ــقوط ک ــکی[ س ــت ]کِرِنس ــت موق ــت: "حکوم ــه در آن می گف ک

ــادگان  ــا و پ ــه پرولتاری ــی، ک ــی انقاب ــه نظام ــراد - کمیت ــازان پروگ ــران و رسب ــدگان کارگ ــورای مناین ش

پروگــراد را رهــری می کنــد، منتقــل شــده اســت. آرمانــی کــه مــردم بــرای آن مبــارزه کرده انــد، ازجملــه، 

ــد، و اســتقرار  ــر تولی ــران ب ــرل کارگ ــن، کن ــت زمی ــِو مالکی ــک، لغ ــگ صلحــی دموکراتی ــراری بی درن برق

ــان!" رهــر حــزب  ــازان و دهقان ــران، رسب ــاد انقــاب کارگ ــن شــده اســت. زنده ب ــدرت شــورایی، تأمی ق

ــل جشــن  ــن دلی ــر را به ای ــر اکت ــاب سوسیالیســتی کبی ــا انق ــت: "م ــه گف ــا در ادام کمونیســت بریتانی

ــد  ــت گیرن ــی را به دس ــدرت دولت ــد ق ــش می توانن ــر و متحدان ــه کارگ ــان داد طبق ــه نش ــم ک می گیری

ــر را به طــور اساســی در جهــت بهــر  ــون نف و جامعــٔه سوسیالیســتی را بســازند و زندگــی صدهــا میلی

ــازی و  ــان ن ــش آمل ــوروی، ارت ــاد جامهیرش ــش رسخ اتح ــه ارت ــن، بلک ــا ای ــند. نه تنه ــود بخش ــدن بهب ش

متحدانــش را شکســت داد و متــام اروپــا را از بربریــت فاشیســتی نجــات بخشــید. مهــم اینکــه، درنظــر 

داشــته باشــیم چهارپنجــم جنــگ جهانــی دوم در جبهــٔه رشقــی صــورت گرفــت. اتحــاد جامهیرشــوروی و 

دیگــر کشــورهای سوسیالیســتی همچنیــن کمک هایــی ارزشــمند بــه جنبش هــای ملــی رهایــی در رسارس 

جهــان کردنــد و سیاســت همزیســتی صلح آمیــز را بــر نیروهــای ارتجاعــی در ایاالت متحــده آمریــکا کــه 

خواســتار جنــگ هســته ای میــان امپریالیســم و کشــورهای سوسیالیســتی بودنــد، توانســت تحمیــل کنــد. 

... بافاصلــه پــس از انقــاب اکتــر، لنیــن، کمونیســت های جهــان را فراخوانــد تــا حزب هــای کمونیســت 

ــتی  ــی کمونیس ــش بین امللل ــروزه جنب ــد و ام ــکل گرفتن ــی ش ــن احزاب ــه، چنی ــد. درنتیج ــکیل دهن را تش

ــای  ــوروی و اروپ ــاد جامهیرش ــاب در اتح ــلط ضدانق ــی و تس ــان فروپاش ــتیزه جوتر از زم ــر و س قوی ت

رشقــی اســت."



صد سال با انقالب کبیر اکترب۱۶0

در ادامــٔه جشــن گــروه کُــر رفقــای ســودانی بــا برنامــٔه بســیار هیجــان آور اجــرای رسودهــای انقابــی 

به زبــان عربــی حضــار را بــه وجــد و پای کوبــی کشــاندند.

از مهامنــان بــا غذاهــای ایرانــی کــه گــروه رفقــای داوطلــب هــوادار حــزب تــودٔه ایــران تهیــه کــرده 

ــی شــد. در نیمــٔه دوم مراســم،  ــی رفقــای قرســی پذیرای ــاب قرســی اهدای ــن رشاب ن ــد و همچنی بودن

ــی  ــک و "دودوک" آهنگ های ــه تنب ــان ازجمل ــازهای سنتی ش ــا س ــی ب ــی و ارمن ــدان ایران ــروه هرنمن گ

ــای  ــی رفق ــی و خلق ــای انقاب ــرای ترانه ه ــن اج ــرنی جش ــه ه ــن برنام ــد. آخری ــرا کردن ــورانگیز اج ش

ــالگرد  ــن س ــن صدمی ــزاری جش ــد. برگ ــی می ش ــود"  همراه ــن "ع ــا نواخ ــه ب ــود ک ــی ب ــد عراق هرنمن

ــازمان دهی  ــرش س ــران در پذی ــودٔه ای ــزب ت ــای ح ــکر از رفق ــراز تش ــس از اب ــر، پ ــاب اکت ــروزی انق پی

ــته جمعی رسود  ــدن دس ــن و خوان ــت اندرکاران جش ــه دس ــدای گل رسخ ب ــم، اه ــدٔه مراس ــش عم بخ

انرناســیونال، به پایــان رســید.

ــن  ــت صدمی ــم بزرگداش ــران در مراس ــودٔه ای ــزب ت ــزی ح ــٔه مرک ــدٔه کمیت ــخرنانی مناین ــن س م

ــرب                                                ــر اکت ــالب کبی ــالگرد انق س
رفقای عزیز

ــت  ــا )CCCPiB(، از فرص ــت در بریتانی ــزاب کمونیس ــی اح ــٔه هامهنگ ــرف کمیت ــی از ط به منایندگ

اســتفاده کــرده و بــه همــه رفقــا و به ویــژه بــه هیئت هــای منایندگــی ســفارت های جمهــوری خلــق چیــن 

و ونزوئــا بــرای حضــور در مراســم جشــن صدمیــن ســالگرد انقــاب کبیــر اکتــر،  خوش آمــد می گویــم. 

هامن گونــه کــه رئیــس جلســه اعــام کــرد، برنامــه ایــن جشــن را کمیتــه هامهنگــی احــزاب کمونیســت 

در بریتانیــا- مشــتمل بــر یــازده حــزب کمونیســت از بنــگادش، بریتانیــا، شــیلی، قــرس، یونــان، گویــان، 

ــه  ــتا، کمیت ــن راس ــت. در ای ــرده اس ــازمان دهی ک ــودان- س ــطین و س ــراق، فلس ــران، ع ــتان، ای هندوس

هامهنگــی، یکــی از وظایــف کلیــدی اش را از ســال  های نخســت فعالیتــش در اوایــل دهــه ۱۹۸۰ احیــا 

ــٔه   ــز، امــروزه  صحن ــا شــوید. رفقــای عزی ــن رویکــرد را جوی ــل ای کــرده اســت. ممکــن اســت شــام دلی

ــداران  ــن طرف ــن از مصــاف بی ــده اســت. م ــاره آکن ــج ق ــا از درگیری هــا و تنش هــا در هــر پن ــان م جه

دســتگاه های نظــری، بیــن رسمایــه داری و امپریالیســم از طرفــی و حامیــان صلــح و سوسیالیســم از ســوی 

دیگــر ســخن می گویــم. چنیــن رویارویــی از ویژگی هــای صحنــٔه سیاســی و اجتامعــی در پهنــٔه جهــان از 

زمــان انقــاب اکتــر ۱۹۱۷ و رسارس قــرن بیســتم بــود و رودررویی هــای امــروزٔه بین املللــی نیــز دنبالــٔه 

آن اســت. مــا بــر ایــن عقیــده هســتیم کــه مبــارزه بــرای صلــح، همچنــان کــه در مقطع هــای تاریخــی 

ــه  ــی ک ــه  جهان ــت ک ــت اس ــوده است.درس ــراز ب ــم هم ت ــارزه در راه سوسیالیس ــا مب ــته، ب ــرن گذش ق

اکنــون در آن زندگــی می کنیــم بــا دنیــای زمانــٔه ۱۹۱۷ بســیار تفــاوت دارد و خطرهــا و پیچیدگی هایــش 

موجودیــت بریــت را تهدیــد می کنــد، بــا ایــن حــال، رفقــا، بســیاری از وظایفــی کــه امــروزه در برابــر 
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ــا و توده هــا در ســال ۱۹۱۷  ــه رفق ــی اســت ک ــرار دارد، هــامن وظایف ــک کمونیســت ق ــام ی ــا در مق م

ــاز بــه حفــظ و توســعٔه حزب هــای انقابــی ای  ــا آن روبــرو بودنــد. از همــٔه ایــن وظایــف مهم تــر، نی ب

اســت کــه اهلیــت و توانایــی تجزیه وتحلیــل، درک و رهــری مبــارزه در مســیر حــل مســئله های ملــی و 

ــا آن هــا روبروینــد. بین املللــی را داشــته باشــند، مســئله هایی کــه مــردم و زحمتکشــان ب

صدمیــن ســالگرد انقــاب سوسیالیســتی اکتــر همچــون نقطه عطفــی در تاریــخ بریــت، در 

ره گشــایی مســیر صلــح، پیرفــت و رهایــی در رسارس جهــان، بایــد بــزرگ داشــته و جشــن گرفتــه شــود. 

ــتگی ای  ــورها و همبس ــام کش ــت در مت ــای کمونیس ــی حزب ه ــش برپای ــر ۱۹۱۷ انگیزه بخ ــاب اکت انق

ــدٔه ایــن جشــن،  جدیــد و انقابــی جهانــی  بیــن کارگــران و زحمتکشــان شــد. مــا، حزب هــای برگزارکنن

ــق  ــان از طری ــود. آن ــی نب ــویک ها تصادف ــت بلش ــم. موفقی ــرام می گذاری ــنت اح ــن س ــه ای ــروز ب ام

تعهــد قاطعانــه بــه مبــارزٔه طبقاتــی و اصــول سوسیالیســم علمــی نشــان دادنــد کــه پیــروزی در برابــر 

ــت. ــت یافتنی اس ــاع دس ــای ارتج ــن نیروه قدرمتندتری

از ســال ۱۹۱۷، به رغــم شکســت های دهه هــای اخیــر، مشــعل انقــاب اکتــر همــواره روشــنی بخش 

و راهنامیــی بــرای حزب هــای کمونیســت بــوده اســت. 

مــا امــروز، در حکــم پیــروزی ای بــرای جنبــش طبقــٔه کارگــر و نیــز همچــون فرصتــی بــرای تأکیــد بــر 

تعهدمــان، در مقــام یــک کمونیســت، بــرای مبــارزه  در راه  آزادی، سوسیالیســم و صلــح جهانــی، ســالگرد 

انقــاب اکتــر را جشــن می گیریــم. 

ــد  ــر ض ــح و ب ــظ صل ــرای حف ــارزه ب ــژه در مب ــا - به وی ــتاوردهای آن، پیروزی ه ــروزی ۱۹۱۷، دس پی

فاشیســم – اشــتباه ها، ناکامی هــای آن و اهمیــت سیاســی ادامــه یابنــدٔه آن در دورٔه کنونــی، درس هایــی 

ــر دارد. ــان در ب ــرای کمونیســت ها و متحدان شــان در رسارس جه ــی ب آموختن

مهم تــر از همــه اینکــه، بــدون تــاش جدی، تعهــد و فــداکاری کمونیســت ها و طرفداران سوسیالیســم 

ــی کــه در انقــاب  ــاک همــٔه رفقای ــه خاطــرٔه تابن ــد. ب ــن مبارزه هــا منی توانســتند ادامــه یابن علمــی، ای

ــارزه در  ــا فاشیســم و نازی هــا، در مب ــارزه ب ــن در متامــی انقاب هــا، در مب روســیه در ۱۹۱۷ و همچنی

ــر جوخه هــای آتــش رژیم هــای دیکتاتــوری در  ــا در قــرس، در براب ــر کودت ــان، در مقاومــت در براب یون

یــک قــرن اخیــر در ایــران، در ســیاهچال  های "صــدام حســین" در عــراق، در کشــتارگاه های "نومیــری" 

ــان  ــر قهرمان ــگادش و دیگ ــی در بن ــای ارتجاع ــامی و نیروه ــان اس ــا بنیادگرای ــکار ب ــودان، در پی در س

ــن  ــان را در ای ــتیم و یادش ــد، درود می فرس ــان باختن ــم ج ــردم و سوسیالیس ــعادت م ــارزه در راه س مب

ــم! ــی می داری جشــن گرام

زنده باد انقاب سوسیالیستی اکتر!

زنده باد سوسیالیسم!

زنده باد اتحاد بین املللی کمونیست ها!
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بزرگداشت صدمین سالگرد انقالب بزرگ سوسیالیستی اکترب  در وین 

مراســم گرامیداشــت صدمیــن ســالگرد انقــاب بــزرگ سوسیالیســتی اکتــر روســیه در روز شــنبه ۴ 

نوامــر در شــهر ویــن برگــزار شــد. ایــن گردهامیــی بــه ابتــکار و توســط »پاتفرم چــپ انرناسیونالیســتی« 

در اتریــش کــه چنــد ماهــی از بنیادگــذاری آن مــی گــذرد، ســازماندهی  شــده بــود.

ــت  ــزب کمونیس ــش، ح ــران در اتری ــوده ای ــزب ت ــواداران ح ــتی از ه ــپ انرناسیونالیس ــرم چ پاتف

ــده  ــکیل ش ــش، تش ــراق در اتری ــتان ع ــت کردس ــزب کمونیس ــراق و ح ــت ع ــزب  کمونیس ــش، ح اتری

اســت و هــدف آن، هامهنــگ تــر ســاخن فعالیــت هــای سیاســی نیروهــای چــپ و پیــرودر اتریــش 

اســت. در هنگامــه ای کــه نیروهــای راســت و افراطــی هــر چــه بیشــر در ســطح جهانــی و همچنیــن 

ــپ،  ــای چ ــر نیروه ــر و متحدت ــگ ت ــه تن ــر چ ــکاری ه ــوند، هم ــی ش ــد م ــش قدرمتن ــور اتری در کش

رضوری تر می شود.      

ــه  ــتین برنام ــع نخس ــد، و در واق ــزار ش ــه برگ ــرم و صمیامن ــی گ ــه در فضای ــی ک ــن گردهامی در ای

پاتفــرم چــپ انرناسیونالیســتی بــود، ده هــا نفــر از رفقــا و دوســتان ایرانــی، اتریشــی، عراقــی، افغانــی، 

ــد. در ایــن برنامــه ابتــدا مناینــدگان حــزب هــای تشــکیل دهنــده  تــرک و ســودانی رشکــت کــرده بودن

پاتفــرم بــه رشکــت کننــدگان در ایــن هامیــش خــوش آمــد گفتنــد و در ســخرنانی هــای کوتــاه خــود، 

علــت بنیادگــذاری ایــن پاتفــرم را بیــان کردنــد و از هــدف هــا و فعالیــت هــای آینــده آن ســخن گفتنــد.  

ــتی  ــاب سوسیالیس ــتین انق ــن نخس ــای ای ــاره ی رویداده ــتند در ب ــی مس ــش، فیلم ــه ی هامی در ادام

جهــان بــه منایــش درآمــد کــه بــا اســتقبال پرشــور بیننــدگان روبــه رو شــد.

ــه ســخرنانی پیرامــون انقــاب  ــق میرکــو مســرن، ســخنگوی حــزب کمونیســت اتریــش، ب ســپس رفی

ــر  ــر آن ب ــش و تاثی ــاب، نق ــن انق ــروز ای ــی ب ــط عین ــه رشای ــه ب ــر پرداخــت و از جمل ــاز اکت دوران س

ــم آن پرداخــت.   ــای مه ــی آمده ــه ای و پ ــی و منطق ــای جهان ــی ه دگرگون

در ادامــه ایــن نشســت، از مهامنــان حــارض در گردهامیــی، بــا بوفــه خــوراک هــای  متنــوع عراقــی و 

ایرانــی پذیرایــی شــد. پایــان بخــش مراســم نیــز ، اجــرا قطعــه هایــی از موســیقی بــه همــراه آواز توســط 

یــک هرنمنــد جــوان از عــراق بــه همــراه ســاز عــود و ســپس یــک گــروه موزیــک ســه نفــره از ترکیــه بــود 

کــه هــر دو بخــش مــورد اســتقبال شــورانگیز حــارضان در ایــن هامیــش برخوردارشــد.

اهمیــت برگــزاری ایــن گردهامیــی بــزرگ بــه ویــژه هنگامــی برجســته تــر مــی منایــد کــه در نظــر 

ــر، رســانه  ــر سوسیالیســتی اکت ــن ســالگرد انقــاب کبی داشــته باشــیم کــه در اســتانه فرارســیدن صدمی

ــزرگ  ــن انقــاب و ب ــه ای ــی علی ــه لجــن پراکن ــان، ب ــان همصــدا و همزم هــای امپریالیســتی رسارس جه

منایــی برخــی کژدیســی هــای آن برخاســتند و کوشــیدند اعتبــار جهــان شــمول و تاثیــر شــگرف آن را در 

ســاخن دنیــای نویــن پســااکتر کــم رنــگ وخدشــه دار کننــد.
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گزارش برگزاری مراسم بزرگداشت صدمین سالگرد انقالب اکترب در گوتنربگ 
ــت  ــزب کمونیس ــران، ح ــوده ای ــزب ت ــتان ح ــواداران و دوس ــا، ه ــی از اعض ــر، جمع در روز ۵ نوام

ــالگرد  ــن س ــا صدمی ــد ت ــرد هــم آمدن ــرگ ســوئد، گ ــراق و حــزب کمونیســت ســوئد، در شــهر گوتن ع

ــد. ــرن گذشــته را، جشــن بگیرن ــداد ق ــن روی ــن بزرگری ــر، ای ــاب اکت انق

پخــش رسودهــای انقابــی و موســیقی  بــه زبانهــای ســوئدی، عربــی، فارســی قبــل از رشوع مراســم، 

ســالن برگــزاری جشــن را آکنــده از شــور و حــال انقابــی، کــرده بــود.

پــس از خــوش آمــد گویــی و اعــام برنامــه، رفیــق مجــری برنامــه قطعــه شــعری از رسود اکتر ســاخته 

آهنگســاز معــروف شــوروی ســابق آلکســاندر پاخامتــوف ، را خوانــد. ایــن شــعردر رثــای انقــاب کبیــر 

اکتــر و لنیــن بــزرگ ، رسوده شــده اســت و نویــد بخــش انقــاب اکتــر نویــن اســت.

ــده  ــزار کنن ــی از طــرف احــزاب برگ ــه منایندگ ــای حــزب کمونیســت ســوئد، ب ــی از رفق  ســپس یک

ــیه  ــر روس ــم ب ــط حاک ــح رشای ــه توضی ــرده ب ــور ف ــه بط ــق ب ــن رفی ــرد. ای ــراد ک ــخنانی ای ــم، س مراس

ــاب  ــوب انق ــرای رسک ــی ب ــاع داخل ــز هجــوم امپریالیســتها و ارتج ــر و نی ــاب اکت ــروزی انق ــگام پی هن

ــت کارگــری  ــن دول ــی اولی ــوری روســیه، و رسنگون ــان و خلقهــای تحــت ســیطره امپرات کارگــران، دهقان

جهــان، پرداخــت. رفیــق همچنیــن، عنــوان کــرد کــه انقــاب اکتــر آغازگــر عــر نوینــی ، عــر گــذار از 

رسمایــه داری بــه سوسیالیســم، در تاریــخ تکامــل جوامــع بــری بــود. رفیــق ســوئدی، در ادامــه ســخنان 

خود،تاثیــرات جهانــی ایــن انقــاب ســرگ را برشــمرد. ایشــان از جملــه، بــه لغــو یکجانبــه قراردادهــای 

اســارتبار روســیه تــزاری و ایــران، از طــرف دولــت نوبنیــاد شــوروی، اشــاره کــرد. رفیــق ســخرنان، ضمــن 

نــام بــردن از کتابــی بــا عنــوان ”لنیــن در ســوئد ســال ۱۹۱۷«، بــه ســفر لنیــن و رفقــای همراهــش، کــه 

ســالهای طوالنــی را در تبعیــد گذرانــده بودنــد، از کشــور ســوئد بــه مقصــد پرزبــورگ، اشــاره کــرد. ایــن 

رفیــق، همچنیــن از تاثیــرات مثبــت انقــاب اکتــر بــر جامعــه ســوئد کــه  در آنزمــان ازگرســنگی مفــرط 

رنــج میــرد، یــاد کــرد. برســمیت شــناخن حــق رای بــرای مــردان در ســال ۱۹۱۸ و برســمیت شــناخن ایــن 

حــق بــرای زنــان در ســال بعــد از آن، و نیــز تصویــب قانــون ۸ ســاعت کار در روز، خواســتی کــه جنبــش 

کارگــری ســوئد ســالهابرای آن مبــارزه کــرده بــود، ازجملــه اصاحاتــی بودنــد کــه تحــت تاثیــر انقــاب 

رهایبخــش اکتــر، در ســوئد بــه اجــرا در آمدنــد.

در ادامــه، رفیــق ســخرنان بــه عواقــب شکســت سوسیالیســم در اتحــاد شــوروی و کشــورهای 

سوسیالیســتی اروپــای رشقــی، کــه منجــر بــه تقویــت سیاســتهای تجاوزگرانــه و جنــگ طلبانــه کشــورهای 

امپریالیســتی و در راس آنهــا امپریالیســم امریــکا در رسارس دنیــا شــد، اشــاره کــرد. از جملــه این سیاســتها 

میتــوان بــه دخالــت بــرای تغییــر رژیمهــای سیاســی در یوگســاوی، افغانســتان، عــراق و لیبــی، اشــاره 

کــرد. رشــد نیروهــای فاشیســتی و ارتجاعــی از جملــه در کشــورهای اروپایــی از دیگرعواقــب شکســت 

سوسیالیســم در اتحــاد شــوروی و دیگــر کشــورهای سوسیلیســتی بــود. در همیــن رابطــه، رفیــق ســخرنان 
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بــه گزیــده ای از اعامیــه اخیــر حــزب تــوده ایــران در رابطــه بــا سیاســتهای جدیــد امپریالیســم امریــکا 

و اظهــارات دخالتگرانــه و جنــگ طلبانــه  اخیــر دونالــد ترامــپ بــر علیــه ایــران اشــاره کــرد؛ کــه میتوانــد 

بــه جنــگ افروزیهــای جدیــدی در منطقــه منجــر شــود. ســپس ایــن رفیــق بــه تحــوالت خطرنــاک کنونــی 

ــت  ــه و دول ــراق،  سیاســتهای کشــورهای مرتجــع منطق ــدم اســتقال کردســتان ع حــول موضــوع رفران

فرقــه گــرای عــراق در ایــن رابطــه، و نیــز موضــع صلــح دوســتانه حــزب کمونیســت عــراق مبنــی بــر 

حــل مســاملت آمیزاختافــات مابیــن دولــت اقلیــم کردســتان و دولــت مرکــزی عــراق از طریــق مذاکــره 

بــه منطــور جلوگیــری از دخالــت کشــورهای امپریالیســتی، اشــاره کــرد. بعــد از ســخرنانی فیلــم کوتاهــی 

از مراحــل پیــروزی انقــاب اکتــر، کــه توســط کارگــردان و فیلمســاز مشــهور و توانــا، ایزنشــتاین، تهیــه 

شــده اســت، بــه منایــش درآمــد. پایــان بخــش قســمت اول برنامــه، اجــرای دو آهنــگ بزبــان عربــی بــا 

صــدای دلنشــین یکــی از رفقــای عراقــی بــود.

ــاب  ــا از انق ــی گوی ــش تصویرهای ــیقی و منای ــش موس ــا پخ ــود ب ــراه ب ــه هم ــام ک ــد از رصف ش بع

اکتــر، نوبــت رســید بــه اجــرای زنــده موســیقی بــه زبــان خلقهــای گوناگــون ایــران و رقــص و پایکوبــی 

حــارضان.

ــا  ــیونال وب ــدن رسود انرناس ــا خوان ــم ، ب ــی و سوسیالیس ــت اجتامع ــواداران آزادی، عدال ــع ه جم

ــر  ــاب اکت ــه انق ــد ک ــن امی ــا ای ــر و ب ــر اکت ــاب کبی ــای انق ــارزه در راه آرمانه ــرای مب ــد ب ــد عه تجدی

نوینــی، هــر چــه زودتــر، شــعله بــر افــروزد و جهــان ســیامیی مردمــی بــه خــود بگیــرد، جشــن صدمیــن 

ــد. ــان بردن ــه پای ــر اکتــر را ب ســالگرد انقــاب کبی
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