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پیشگفتار
آبانم ــاه س ــال  ۱۳۹۶ب ــا صدمی ــن س ــالگر ِد پی ــروزی انق ــاب سوسیالیس ــتی اکت ــر  ۱۹۱۷مص ــادف ب ــود.
ب های ــن مناس ــبت ،توج ــه بس ــیاری از ترق یخواه ــان و نیروه ــای چ ــپ در کش ــورهای مختل ــف جه ــان
ب هطــور روزافزونــی ب هایــن رخــدا ِد دورانســاز تاریخــی جلــب شــده و م یشــود .شــخصی تهای
ـپ جه ــان در رضورت نگاه ــی دوب ــاره و دقی ــق ب ــه نق ـ ِ
ـش تعیی نکنن ــد ٔه انق ــاب اکت ــر در
برجس ــت ٔه چ ـ ِ
تکام ــلِ ایدهه ــا و جنب شهای ــی ک ــه نقش ــی حیات ــی در پیدای ــی و رش ـ ِـد تحوله ــای انقالب ــی در جه ــان
در ق ــرن بیس ــتم و ت ــا کن ــون داش ــت هاند ،س ــخن گفت هان ــد .نق ــش انق ــاب اکت ــر و نخس ــتین مث ــر ٔه آن
یعن ــی ش ــک لگیریِ اتح ــاد جامهی ــر ش ــوروی سوسیالیس ــتی ،در ادام ــه یاف ـ ِن رش ــد نیروه ــای بالن ــده
در جه ــان و اثره ــای مثب ــت و خ ــاق آن در جنب شه ــای انقالب ــی رسارس جه ــان ،شایس ــت ٔه مطالع هی ــی
ج ــدی درب ــار ٔه عام له ــای مؤث ــر در برپای ــی و موفقی ته ــای انق ــاب اکت ــر اس ــت .برنام ـ ٔه تواف قش ــده
در هامی ــش حزبه ــای کمونیس ــت و کارگ ــری جه ــان ،در هان ــوی ،پایتخ ــت ویتن ــام ،در آبانم ــاه  ،۹۵در
ارتب ــاط ب ــا فعالی ته ــای آت ــی ،ب هوی ــژه ام ــر «برگ ـزاریِ برنام ههای ــی در س ــال آین ــده ب همنظ ــو ِر برپای ــی
جش ــن و م راس ــم گ رام یداش ـ ِ
ـت صدمی ــن س ــالگرد انق ــاب کبی ــر سوسیالیس ــتی اکت ــر در روس ــیه -ک ــه
راه را ب ـرای آغ ــاز دوران ــی جدی ــد در تاری ــخ ب ــر هم ــوار ک ــرد" تأکی ــد م یکن ــد .رشک تکنن ــدگان ای ــن
شبُ ــر ِد مب ــارز ٔه
هامی ــش مه ــم ،ب ــر ای ــن ب ــاور بودن ــد ک ــه «چنی ــن جش ـنهایی س ــهم سوسیالیس ــم در پی 
کارگ ـران و م ــردم ب ـرای رهای ــی خ ــود و نی ــاز ب ــه تش ــدید و گس ــرش مب ــارزه ب هخاط ــر «صل ــح"« ،پیرشفت
اجتامعــی" و «سوسیالیســم" را برجســته خواهــد کــرد ".در چنیــن راســتایی ،حــزب تــود ٔه ایــران
ابتکارهای ــی وی ــژه و فعالی تهای ــی مش ــخصدر ارتب ــاط ب ــا صدمی ــن س ــالگرد انق ــاب اکت ــر و ازجمل ــه
انتش ــار مقال ههای ــی علم ــی همچنی ــن در زمین ـ ٔه مرتب ــط ب ــا آث ــار مه ــم کالس ــی کهای مارکسیس ــتی،
برگ ـزاری س ــمینارهای آموزش ــی درب ــار ٔه اهمی ـ ِ
ـت انق ــاب اکت ــر و برگ ـزاری جش ـنهایی ب ــا هم ــکاری
دیگ ــر حزبه ــای کمونیس ــت جه ــان در کش ــورهای مختل ــف در دس ــتورکار خ ــود گذاش ــت .مجموع ــه
حــارض شــامل ســند مهــم کمیتــ ٔه مرکــزی حــزب مــا دربــار ٔه اهمیــت انقــاب اکتــر و تأثیرهــای
تاریخ ــی آن ب ــر رون ــد تح ــوالت ق ــرن بیس ــتم و همچنی ــن بررس ــی مجموع ــه ای از نوش ــت ههای لنی ــن،
ره ــر انق ــاب کبی ــر اکت ـر ،درب ــار ٔه مب ــارزه بلش ــویک ه ــا در آن دوران تاریخ ــی اس ــت .بخ ــش پایان ــی
ای ــن مجموع ــه ب ــه گ ـزارش برگ ـزاری جش ــن ه ــای پرش ــکوه صدمی ــن س ــالگرد انق ــاب اکت ــر درمس ــکو و
کش ــورهای مختل ــف جه ــان اختص ــاص دارد.
انتشارات حزب تود ٔه ایران
مهرماه ۱۳۹۷

بیانی ٔه کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران
بهمناسبت صدمین سالگرد پیروزی انقالب کبیر اکترب

ٔ
انقالب اکتبر نقطه
ٔ
پایانی بر اندیشه ابدی
بودن سرمایهداری بود
ِ
و نشان داد که جهانی
دیگر ممکن است!
اندیشهها و آرمانهای انقالب اکترب زنده
است و راهگشای آیند ٔه برشیت در قرن
بیست و یکم
جایگاه تاریخی انقالب اکترب

بــا فرارســیدن  ۱۶آبانمــاه  ۲۵( ۱۳۹۶اکتــر تقویــم ژولیانــی و  ۷نوامــر  ،)۲۰۱۷از زمــان مهمتریــن
رخــداد قــرن بیســتم ،یعنــی پیــروزی انقــاب کبیــر سوسیالیســتی اکتــر ،یکصــد ســال ســپری شــد.
انقــاب اکتــر ،در دوران ســلط ٔه کشــورهای رسمایــهداری بــر جهــان ،روی داد ،در دوران جنــگ
فاجعهبــار جهانــی اول بیــن کشــورهای امپریالیســتی بــر رس تقســیم جهــان ،دوران رسکــوب اندیشـههای
مرتقــی و هنگامیکــه «شــبح کمونیســم» -بنــا بــه ســخن «مانیفســت کمونیســت» -خــواب رهـران جهان
رسمایــهداری را مختــل کــرده بــود ،انقــاب اکتــر بههــدف گشــودنِ راه بــر بــه ســمت جامعهیــی
بــدونِ جنــگ ،خشــونت و رسکــوب و در یکــی از بزرگتریــن و درعینحــال عقبماندهتریــن
کشــورهای رسمایــه داری اروپــا بــه پیــروزی رســید .پیــروزی انقــاب اکتــر ،بهرهــری والدیمیــر ایلیــچ
لنی ـن و بلشــویکها ،در روســی ٔه ت ـزاری ،پایانــی تاریخــی بــر نظ ـرگاه ابــدی بــودنِ جهــان رسمای ـهداری
بــود و بــه خلقهــای زیــر ســتم در جهــان نشــان داد کــه جهانــی دیگــر ممکــن اســت .پیــروزی انقــاب
اکتــر بــر ایــن اندیشـ ٔه کارل مارکــس جامــه حقیقــت پوشــانید کــه میگفــت :فالســفه تــا کنــون جهــان
را توصیــف میکردنــد ولــی اینــک بایــد دســت ب ـهکار تغییــر آن زد.
انقــاب اکتــر ،رخــدادی تصادفــی در طــول تاریــخ طوالنــی تکامــل بــری نبــود ،ایــن انقــاب،
زنجیــرهای از حرکتهــای قانومننــد تاریــخ بــه ســوی تکامــل ،ترقــی و دســتیابی انســان بــه آزادی واقعــی
بــود و ازایــنروی ،تأکیــد بــر اندیشــهها و ارزشهــای آن -بهویــژه در عرصــ ٔه نظــری و ایدئولوژیــک،
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خاصــه آنجــا کــه جنبــ ٔه عــام و جهانشــمول مییابــد -در نــرد دشــوا ِر کنونــی بیــن جبهــ ٔه «کار" و
«رسمایــه" ،از اهمیتــی بنیادیــن برخــوردار میشــود .بــا انقــاب اکتــر ،بــر دورهیــی نــو را آغــاز کــرد و
بــه ســمت نقطـ ٔه پایــان نهــادن بــر جــر اجتامعــی گامــی بلنــد بــه پیــش برداشــت .بهقــول انگلــس ،در
اثــر ارزشــمندش بهنــام «آنتــی دورینــگ" ،اختیــار ،جـ ِر شناختهشــده اســت .بنابرایــن ،انســان بــا کشــف
و دریافــت قوانیــن جامعــه و تاریــخ ،رشایــط غلبــه بــر ج ـ ِر اجتامعــی را فراهــم م ـیآ َو َرد.

بنیادهای نظری انقالب اکترب

پیــروزی انقــاب اکتــر منیتوانــد جــدا از رهنمونهــای اندیشــ ٔه مارکسیســم -لنینیســم قلمــداد
شــود .لنیــن ،در مقــام ادامهدهنــد ٔه َخــاق و مبتکــر مارکــس و انگلــس ،بــا کشــف ماهیــت اقتصــادی-
سیاســی امپریالیســم ،بــه قانــون «رشـ ِـد نامــوزون" کشــورهای رسمایـهداری در دوران امپریالیســم رســید.
ایــن قانــون ،از مهمتریــن کش ـفهای لنیــن اســت کــه در تکامــل مارکسیســم نقشــی اساســی داشــت.
فعالیــت نظــری خــاق لنیــن عرصههایــی متنــوع را دربرمیگیــرد و تجربههــا و دســتاوردهای انقــاب
اکتــر بــا ایــن فعالیــت جوشــان و پرشــور نظــری لنیــن و بهطورکلــی بــا مارکسیســم -لنینیســم ارتباطــی
ســازنده داشــتهاند .لنینیســم ،پرچــم اندیشــ ٔه انقــاب اکتــر بــود .برخــاف ادعاهــای کســانی کــه
بــا دســتاویز قــرار دادن فروپاشــی سوسیالیســم در اتحــاد شــوروی و اروپــای رشقــی میخواهنــد و
میکوشــند لنینیســم را در نقطــه مقابــل مارکسیســم قــرار دهنــد ،لنینیســم زائیــد ٔه مارکسیســم و
امتــداد علمــی و اصولــی نظــرات مارکــس و انگلــس و از آن جداناشــدنی اســت .صحیــح اســت کــه
لنینیســم ،بهطورعمــده ،نتیج ـ ٔه فعالیــت فکــری لنیــن و بررســیِ او از اوضــاع خــاص روســیه و اروپــای
اوایــل ســد ٔه بیســتم و کاربــر ِد خــاق تئوریهــای مارکسیســتی بــا ایــن اوضــاع خــاص بهوجــود آمــده
اســت ،امــا ایــن امــر از جنبــ ٔه عــام و جهانشــمول بهخــود گرفــن اصــول لنینیســم و پیونــد آن بــا
مارکسیســم مانــع نشــده اســت .برجســتگی نظــرات لنیــن و ویژگیشــان در آن اســت کــه باتوجــه
بــه اوضــاع تاریخــی جدیــد جهــان و بررســی آنهــا ،ضمــن بســط نظ ـرات مارکــس و انگلــس ،آنهــا را
تکامــل داد و بنیانهــای علمیشــان را اســتحکام بخشــید .ازایــنروی ،مارکسیســم -لنینیســم ،پرچــم
اندیشــه و آرمــان انقــاب اکتــر در عامتریــن و مهمتریــن مشــخصههای آن ازجملــه در تعریــف و
توضیحــش دربــار ٔه :ماهیــت امپریالیســم ،بحرانهــای اقتصــادی نظــام رسمای ـهداری ،ناموزونــیِ رشــد
اقتصــادی در دوران امپریالیســم و تئــوری انقــاب سوسیالیســتی ،اهمیــت ،علمــی بــودن و موضوعیــت
داشــن در ایــن زمینههــا را حفــظ کــرده اســت .مارکسیســت -لنینیســتها ،در توضیــح علتهــای
بحرانهــای اقتصــادیای ماننــد بح ـران کنونــی رسمایــه -برخــاف نظریهپــردازان مدافــع رسمای ـهداری
و یــا رفرمیس ـتهای منتقــد جهانــی شــدن -بــه ماهیــت پدیدههــا و رابط ـ ٔه دیالکتیکــی بیــن آنهــا
توجــه میکننــد ،و ضمــن افشــای پیگیرانـ ٔه نظـرات مخــرب نولیربالــی ،بحرانهــای اقتصــادی را ،کــه هــر
از چنــد گاه و بهصــورت بح ـران بــروز میکنــد ،نتیج ـ ٔه تضــاد درونــی رسمای ـهداری ارزیابــی میکننــد.
بهعبارتدیگــر ،از نــگاه مارکسیســت -لنینیســتها ،بحرانهــای اقتصــادی -از زمــر ٔه آنهــا بحــران
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ژرف و دامنـهدار کنونــی -چیــزی نیســتند جــز بــرو ِز تضادهــای رسمایـهداری ،حــل موقـ ِ
ـت ایــن تضادهــا
و برق ـرار کــردن تناســب الزم امــا موقــت بیــن رشــتههای گوناگــون اقتصــادی کــه بهشــکلی کورکورانــه
و بنابرایــن خشــن و ویرانگــر انجــام میشــود ،چیــز دیگــری نیســتند .ماتریالیســم دیالکتیــک میآمــوزد
کــه واقعیــت متامنشــدنی و بغرنــج اســت ،بُعدهــای مختلــف و پیچیــده دارد ،و بــر ایــن اســاس ،ســیر
قانومننــد تاریــخ بــه ســوی تکامــل را منیتــوان محــدود و پنداشــت و نظــام رسمایــهداری را نظامــی
ابــدی دانســت کــه تنهــا بــه بازســازی و اصــاح آن بایــد کمــر بســت! خصیصههــای اصلــی و بنیادیــن
اندیشــههای اکتــر کــه عبارتانــد از :شکســن بندگیهــا و ُعلوزنجیرهــای فکــری ،درهمکوبیــدن
جمــود و خشکاندیشــی ،رضورت تغییــر جهــان بهســود نیروهــای پیش َر َونــد ٔه تاریــخ ،اندیشــههایی
همچنــان علمــی و معتربنــد! مارکسیســم -لنینیســم ،نظریهیــی قــری و جامــد نیســت کــه گزارههــای
(حکمهــای) آن یکبــار ب ـرای همیشــه تنظیــمشــده و ورای هــر گامنــی ق ـرار داشــته باشــند .لنیــن،
رهــر انقــاب اکتــر ،در اثــر ارزشــمندش بهنــام «ماتریالیســم و امپریوکریتیسیســم" ،مینویســد:
«نقطهنظــر زندگــی و عمــل بایــد نقطهنظــر آغازیــن و اساســی تئــوریِ شــناخت باشــد".
انقــاب اکتــر ،از هــان روزهــای نخســت آغــازش ،بــر معادلههــای سیاســی و اقتصــادی نظــام
آنروزی جهــان اثرهایــی ژرف باقــی گذاشــت و از ایــن منظــر رویــدادی بیناملللــی شــد .بهقــول «جــان
ریــد" ،نویســند ٔه بــزرگ آمریکایــی ،انقــاب اکتــر «دنیــا را تــکان داد» .لنیــن ،در جســتار معروفــش بهنــام
«بیــاری کودکــی چپگرایــی در کمونیســم" ،در توضیــح مفهــوم جهانــی رخــداد اکتــر ،مینویســد« :بــا
ِ
درک اهمیــت بیناملللــی بهمفهــوم اعتبــار بیناملللــی یــا ناگزیــریِ تاریخــی تک ـرار آن چیــزی در مقیــاس
بیناملللــی کــه در کشــور مــا رخداده اســت ،بایــد چنیــن اهمیتــی را ب ـرای برخــی از خصایــص بنیــادی
انقــاب مــا پذیرفــت ".انقــاب اکتــر ،انقالبــی ملــی و محلــی نبــود ،بلکــه رویــدادی عظیــم هم ـراه 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 تحولهــای جامعـ ٔه بــری را بــه
مســیری نــو انداخــت .بــه دیگــر ســخن ،دورانــی کــه انقــاب اکتــر ،از نــگاه بســیاری از مبــارزان راه بهبود
زندگــی انســانها و همچنیــن بســیاری از هرنمنــدان و اندیشــمندان رسآغــاز ن ـ ِو آن دانســته میشــود،
بــا وجــود همــه فرازونشــیبهایش ،همچنــان ادامــه داشــته و دارد .مــا نیــز بــر ایــن عقیدهایــم کــه،
مضمــون عــر مــا و حرکــت قانومننــد تاریــخ در دور ٔه کنونــی ،هــان مضمــون اندیشـ ٔه اکتــر و در هــان
جهــت و مســیری جریــان دارد کــه انقــاب اکتــر راهگشــای آن بــود .انقــاب اکتــر ،بــه افســان ٔه فناناپذیری
نظــام رسمایـهداری خامتــه داد ،و فصلــی نــو را در تاریــخ گشــود .از مهمتریــن دســتاوردهای انقــاب اکتــر
و زاد ٔه آن یعنــی اتحــاد شــوروی ،و نیــز از ویژگیهــای بنیادیــن آنهــا ،برقـراری تــوازن نیروهــا در پهنـ ٔه
جهــان بهســود صلــح و پیرشفــت اجتامعــی بــود .لنیــن ،ماهیــت ایــن ویژگــی انقــاب اکتــر را «خالصــی
انســانیت از یــوغ رسمایــه و جنگهــای امپریالیســتی" نامیــد .بــا پیــروزی انقــاب اکتــر دوران نوینــی در
تاریــخ برشیــت گشــوده شــده .دوران گــذار از رسمایــه داری بــه سوسیالیســم.
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تأثیرهای انقالب اکترب بر جهان و ایران

انقــاب کبیــر سوسیالیســتی اکتــر ،تقســیم مســتعمراتی جهــان را بهطوربنیــادی درهــم شکســت
و زمینههــای امــکان دســتیابی بــه آزادی ،اســتقالل ،و پیرشفــت واقعــی را بــرای خلقهــای آســیا،
آفریقــا ،و آمریــکای التیــن فراهــم آورد .انقــاب اکتــر ،مبــدأ و نقط ـ ٔه آغــاز جنبــش رهایــی خلقهــا
و ملتهــای اســیر در چنــگال امپریالیســم در قــرن بیســتم بــود .بیجهــت نیســت کــه در نخســتین
دهههــای ســده بیســتویکم میــادی تــاش تــاز ٔه امپریالیســم بههــدف اعــال ســلطه بــر برخــی
کشــورها و منطقههایــی ماننــد خاورمیانــه و شــال آفریقــا کــه اهمیــت ژئوپولیتیکــی دارنــد ،دگربــاره
شــاهد هســتیم .در  ،۱۹۱۹یعنــی دو ســال پــس از پیــروزی انقــاب اکتــر ۶۵ /۶ ،درصــد منطقههــای
مســکونی کــر ٔه زمیــن ،هم ـراه بــا  ۶۷ /۷درصــد ســاکنان آن ،در وضعیــت مســتعمره و نیمهمســتعمره
ب ـهرس میبردنــد .بــا قــوام گرفــن دســتاوردهای انقــاب اکتــر و پــس از شکســت فاشیســم بهوســیل ٔه
اتحــاد شــوروی ،رقــم ایــن آمــار بــه  ۱ /۴درصــد تنــزل یافــت .آزادی بیــش از  ۱میلیــارد و نیــم از ســاکنان
کــر ٔه زمیــن از ســتم اســتعامر ،نتیجـ ٔه مســتقیم دســتاوردهای انقــاب اکتــر اســت کــه در تاریــخ بــر و
باافتخــار متــام بهنــام زاد ٔه اکتــر کبیــر ثبــت شــده اســت.
انقــاب اکتــر در همســایگی کشــورمان ایـران روی داد و بهجــای روســیه تـزاری ،کشــور شــوراها را
پدیــد آورد .بــا پیــروزی انقــاب اکتــر ،ایـران از خطــر تجزیــه شــدن و بهصــورت مســتعمره درآمــدن ،و
درنتیجــه ،اضمحــال حاکمیــت ملــی و از دســت دادن اســتقالل رهایــی یافــت و مــردم ایـران در وجــود
زاد ٔه اکتــر بهرتیــن پشــتیبان و مدافــع آزادی و اســتقاللش را مشــاهده کــرد .دولــت شــوراها ،بالفاصلــه
پــس از انقــاب اکتــر  ،۱۹۱۷ق ـرارداد اســارتبار  ۱۹۰۷مبنــی بــر تقســیم ای ـران بــه دو منطق ـ ٔه نفــو ِذ
انگلســتان و روســیه تــزاری را بیاعتبــار اعــام کــرد .لنیــن شــخصاً در اعالمیهیــی در  ۱۴دســامرب
 ۲۳( ۱۹۱۷آذرمــاه  )۱۲۹۶کــه بهامضــای او منتــر شــد ،عهدنامــ ٔه اوت  ۱۹۰۷انگلســتان و روســیه
دایــر بــر تقســیم ای ـران بــه دو منطق ـ ٔه زیرنفــوذ ،یــک منطق ـ ٔه بیطــرف و ضمیمههــای محرمان ـ ٔه آن
را باطــل دانســت .او تاکیــد کــرد :هرگونــه ق ـراردادی کــه بــا اســتقالل ملــی ،متامیــت ارضــی و آزادی
عمــل ملــت ای ـران مغایــرت داشــته باشــند از ایــن لحظــه بیاعتبــار اســت و همــه را بایــد پــاره کــرد
تــا دیگــر وجــود خارجــی نداشــته باشــند و نتــوان بــه آنهــا اســتناد کــرد .دولــت انقالبــی شــوراها،
هم ـ ٔه حقــوق ،مطالبههــای مالــی و امتیازهــای اســتعامری دولــت و اتبــاع روســی ٔه ت ـزاری در ای ـران و
همچنیــن کاپیتوالســیون در امــور حقوقــی و قضایــی از ســوی روســی ٔه تـزاری در ایـران را نیــز بیاعتبــار
دانســت .بدیــن منظــور ،از جانــب دولــت شــوروی اعالمیهیــی در  ۲۶ژوئــن  ۵( ۱۹۱۹تیرمــاه ۱۲۹۸
خورشــیدی) منترش شــد کــه ضمــن برشــمردن عنوانهــای متامــی امتیازهایــی کــه روســی ٔه تــزاری از
ـی دانســن آنهــا ،بــا جملههــای زیــر بهپایــان میرســد« :مــردم روســیه ایــان
ای ـران گرفتــه و ملغـ ٰ
دارنــد کــه خلــق  ۱۵میلیونــی ایــران نخواهــد ُمــرد زیــرا دارای ســابقهای بــس افتخارآمیــز و پــر از
قهرمانــی اســت و بــر صحایــف تاریــخ و فرهنگــش نامهائــی ثبــت اســت کــه جهــان متمــدن بهحــق
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در برابــر آن رس تکریــم فــرود م ـیآورد .چنیــن خلقــی بــا نهیبــی نیرومنــد از خــواب قــرون برخواهــد
خاســت و زنجیــر ســتمِ درنــدگان پلیــد را از هــم خواهــد دریــد و در صفــوف برادرانــه ملــل آزاد و
بافرهنــگ بـرای خالقیتــی نویــن و نورانــی بــه خیــر و ســعادت رسارس برشیــت پــای خواهد گذاشــت"....
زیــر تأثیــر انقــاب کبیــر سوسیالیســتی اکتــر ،جنبــش رهاییبخــش ملــی در میهــن مــا ،ایـران ،از ســال
 ۱۲۹۷( ۱۹۱۸خورشــیدی) وســعت و دامنــه یافــت و در ســالهای ۱۲۹۹( ۱۹۲۰خورشــیدی) و ۱۹۲۱
(۱۳۰۰خورشــیدی) در آذربایجــان ،گیــان و خراســان بهصــورت قیامهایــی مســلحانه بــروز یافــت.
ایــن خیزشهــای مردمــی ،تودههــای وســیعی از کارگــران و دهقانــان و نیــز بــورژوازی متوســط
و بــورژوازی تجــاری را در برگرفــت و «حــزب کمونیســت ایــران" ،بهرهــری شــخصیتهای بــزرگ
انقالبــی آن دوران همچــون حیــدر عمواوغلــی ،از رهــران نهضــت مرشوطیــت ای ـران ،از دل همیــن
جنبشهــای مردمــی -اجتامعــی آن دوران زاده یافــت .در ادامــ ٔه ایــن رونــد قانومننــد و در جریــان
بحـران عمومــی رسمایـهداری آســتان ٔه جنــگ جهانــی دوم ،یعنــی  ۷۶ســال پیــشِ ،
وارث پیشــین ٔه انقالبــی
و دموکراتیــک حــزب کمونیســت ای ـران ،حــزب تــود ٔه ای ـران ،تشــکیل شــد و در مــدتزمانــی کوتــاه
بــه جریــان عظیــم اجتامعــی تبدیــل گردیــد .زیــر تأثیــر ســازمانگری مؤثــر حــزب تــود ٔه ای ـران ،مــوج
جنبشهــای ملــی و دموکراتیــک رسارس کشــور را فراگرفــت و در اســتانهای آذربایجــان و کردســتان بــه
پایهگــذاری حکومتهــای خودمختــار منجــر شــد .در همیــن مرحلــه از بح ـران عمومــی رسمای ـهداری
اســت کــه طــی ســالهای  ،)۱۳۳۲-۱۳۲۹( ۱۹۵۳ - ۱۹۵۰جنبــش رهاییبخــش در میهــن مــا دوبــاره
اوج میگیــرد .در اثــر مبــارزه گســرد ٔه مــردم ایــران در دور ٔه نخســتوزیری دکــر محمــد مصــدق،
صنایــع نفــت در کشــور مــا ملــی میشــود .در جریــان کودتــای  ۲۸مردادمــاه ســال  ،۱۳۳۲کــه بــا
برنامهریــزی و رسکردگــی مســتقیم ســازمان ســیا و ســازمان اطالعــات (انتلیجنــت رسویــس) انگلســتان
بهانجــام رســید ،ایــن جنبــش مردمــی بــه خــاک و خــون کشــیده شــد و ایــران بهمــدت  ۲۵ســال
زیــر ســیطر ٔه رژیــم رسکوبگــر و پلیســی -امنیتــی شــاه و اربابــان امپریالیســتی او ق ـرار گرفــت .آنچــه
حقانیــت تاریخــی ،ارتبــاط گسس ـتناپذیر ایــن جنبــش را بــا آرمانهــا و اندیش ـههای انقــاب اکتــر
و همچنیــن ریش ـهدار بــودنِ جنبــش کارگــری میهنمــان را اثبــات میکنــد ایــن واقعیــت اســت کــه
جنبــش انقالبــی در کشــورمان ،بــار دیگــر و در بره ـ ٔه زمانــی دیگــری از بح ـران رسمای ـهداری جهانــی،
خیــز گرفــت و در طــول ســه ســال مبــارز ٔه متنــوع و اوجگیرنــده بــر ضــد اســتبداد حاکــم ،در انقــاب
بهمــن  ،۱۳۵۷رژیــم وابســته بــه امپریالیســم را رسنگــون کــرد .اهمیــت حضــور فرزنــد اکتــر ،یعنــی
کشــور اتحــاد شــوروی سوسیالیســتی ،در مرزهــای شــالی کشــورمان و نقــش بازدارنــد ٔه آن در برابــر
تهدیدهــای امپریالیســم بــه مداخلــه در امــور داخلــی و بــر ضــد انقــاب شــکوهمند مــردم میهــن مــا،
امــری اســت انکارناپذیــر.

رسمایهداری در اوج بحران و موضوعیت اندیشهها و آرمانهای انقالب اکترب در دوران ما

امســال برشیــت مرتقــی در اوضاعــی بــه اســتقبال صدمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اکتــر مـیرود
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صد سال با انقالب کبیر اکترب

کــه بح ـران ژرف و همهجانب ـ ٔه اقتصــادی ،سیســتم رسمای ـهداری جهانــی را فراگرفتــه و جنبــه گــذرا و
موقتــی بــودن ایــن صورتبنــدی اجتامعــی را بیــش از هــر زمــان دیگــر آشــکار کــرده اســت .جهــان
رسمایــهداری انحصــاری در دهــ ٔه نخســت قــرن بیســتویکم ،جهانــی اســت آکنــده از نابرابریهــای
ضدانســانی و ژرف شــونده کــه در آن صدهــا میلیــون انســان از ابتدائیتریــن حقــوق طبیعــیِ
زیستیشــان محرومانــد .فقــر دهشــتناک ،محرومیــت ،جنــگ و نابــودی محیــط زیســت ،آینــد ٔه بــر را
بهطــور جــدی تهدیــد میکنــد .ظهــور دوبــار ٔه اندیش ـههای برتریطلبان ـه در اروپــا و آمریــکا ،یعنــی
گرایشــی کــه جهــان را در قــرن بیســتم بــه ســمت دو جنــگ جهانــی و کشــتار دههــا میلیــون انســان
کشــانید ،بــا روی کار آمــدن دولتهای ـی ماننــد دولــت دونالــد ترامــپ ،کــه بــه برتریطلبــی نــژادی،
تســلط بــر دیگــر خلقهــای جهــان و امرونهــی امپریالیســم آمریــکا بــه جهــان آشــکارا روی میکننــد،
آژیــر خطــری اســت جــدی کــه ب ـرای برشیــت مرتقــی و آینــده جهــان مــا بهصــدا درآمدهانــد.
در برخــورد بــه و ارزیابــی تاریخــی از ماهیــت و جایــگاه انقــاب اکتــر ،بــه ایــن پرســش کلیــدی
بایــد پاســخی روشــن و مشــخص داد کــه :آیــا در دوران مــا و در چارچــوب جهانــی شــدن و رشــد و
گســرش فناوریهــای نــو ،آیــا انقــاب اکتــر و اندیشــه و آرمــان آن هنــوز اهمیــت و موضوعیتــش
را حفــظ کــرده یــا اینکــه همچــون «تجربهیــی ناموفــق" بــه تاریــخ پیوســته اســت؟ بهگــان مــا،
هامنگونــه کــه در ســطرهای پیــش یــادآور شدیم،مارکسیســم -لنینیســم ،پرچــم اندیشــه و آرمــان
انقــاب اکتــر در عامتریــن و مهمتریــن مشــخصههای آن ازجملــه در تعریــف و توضیحــش دربــار ٔه:
ماهیــت امپریالیســم ،بحرانهــای اقتصــادی نظــام رسمای ـهداری ،ناموزونــیِ رشــد اقتصــادی در دوران
امپریالیســم و تئــوری انقــاب سوسیالیســتی ،اهمیــت ،علمــی بــودن و موضوعیــت داشــن در ایــن
زمینههــا را حفــظ کــرده اســت .ژرفــش بحــران رسمایــهداری ،و همــراه بــا آن ،گســرش مبــارزات
مردمــی در رسارس جهــان ،جســتجو بــرای یافــن راه برونرفــت از معضلهــای بیشــار کنونــی
کــه سیســتم رسمایــهداری عامــل اصلــی آنهــا اســت ،ذهــن و اندیشــ ٔه انســان مرتقــی را بهخــود
مشــغول داشــته اســت .بحرانزایــی نظــام رسمایــهداری و پیامدهــای آن در دهــ ٔه نخســت ســد ٔه
بیسـتویکم بــر کســی پوشــیده نیســت .در کشــورهای «اتحادیــه اروپــا" برنامههــای ریاضتــی تحمیــل
شــده از ســوی دولتهــا بــه تودههــا ،عرصــ ٔه زندگــی و ســامت را بــر مــردم و بهویــژه کارگــران و
زحمتکشــان دشــوارتر کــردهاســت .تشــدید بحـران و رقابــت در اتحادیــه اروپــا ،بــه عنــوان یــک قطــب
بنــدی امپریالیســتی ،از جملــه خــروج بریتانیــا از ایــن اتحادیــه ،بح ـران کاتالونیــا در اســپانیا ،تقویــت
حــزب هــای سیاســی مــاوراء راســت و نــژاد پرســت در کشــورهای آملــان و اتریــش ،و رسنوشــت پــر
ابهــام دولــت مرکــزی بلژیــک ،بــر اثــر تنــش فزاینــد ٔه دوبخــش فالنــدر و فرانســوی زبــان ،از جملــه
اصلیتریــن قطبهــای نیرومنــد نظــام رسمای ـهداری جهــان را غرقــه در بح ـران ،و بــا آیندهیــی مبهــم
روبــهرو کــرده اســت .در چنیــن اوضاعــی ،روی برگردانــدنِ افــکار عمومــی و نگاهــی دوبــاره بــه
تجربههــای گذشــته ،ازجملــه تجربــ ٔه انقــاب اکتــر ،رواج بســیار یافتــه اســت .بهرغــم تبلیغــات
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مســموم امپریالیســم خــری و جوســازیهای رســانهای رسمایــهداری ،ایــن پرســش اساســی بیــش از
پیــش مطــرح میشــود :ب ـرای یافــن راه برونرفــت از وضعیــت وخیــم کنونــی و تأمیــن آزادی واقعــی
انســان ،چــه تجربههــا و راهکارهایــی وجــود دارنــد؟ کنــکاش بهمنظــور ارائــه پاســخی جــدی بــه
ایــن پرســش کلیــدی ،ناگزیــر بــه بررســی دوبــار ٔه تجربههــای ســده گذشــته و مهمتــر از همــه تجربـ ٔه
انقــاب اکتــر ،کشــیده میشــود.
انقــاب اکتــر ،آتــش امیــد ،امیــد بــه آزادی ،برابــری ،عدالــت اجتامعــی ،صلــح و سوسیالیســم را
در وجــود صدهــا میلیــون انســان زحمتکــش و زجرکشــیده جهــان شــعلهور کــرد .امــروزه تراس ـتهای
غولآســای رســانههای ُمبلــغ نظــام رسمایــهداری ،حملههــای بیامــان و آکنــده از دروغشــان را بــر
ضــد سوسیالیســم ،انقــاب اکتــر و بهطورکلــی هــر خیــزش انقالبــیای را در تبلیغاتــی بیوقفــه در
رسارس جهــان میپراکننــد .ایــن تراســتهای رســانهای ،انقــاب اکتــر و بهخصــوص نقــش لنیــن در
رهــری ایــن انقــاب را اشــتباهی تاریخــی میمنایاننــد و آن را درعمــل بهزیــان طبقــه کارگــر و مبــارز ٔه
جهانــی کارگــران معرفــی میکننــد .بزرگداشــت پیــروزی انقــاب اکتــر ،آرمانهــای واال و انســانی و
دســتاوردهایش بهمعنــای دفــاع بــدون چونوچ ـرا و عــاری از انتقــاد از رونــد برپایــی نخســتین نظــام
سوسیالیســتی جهــان در کشــور شــوراها و دیگــر کشــورهای سوسیالیســتی اروپــای رشقــی نیســت.
ایــن دســتاوردهای ســرگ اتحــاد شــوروی و دیگــر کشــورهای سوسیالیســتی عبــارت بودنــد از :برپایــی
جامعهیــی نــو و اقتصــادی نیرومنــد و صنعتــی بــر ویرانههــای نظــام رسمایــهداری ،تأمیــن حقــوق
اجتامعــی شــهروندان کــه در جهــان آن روز بیســابقه بــود ،بهداشــت و آمــوزش رایــگان ،حرکــت رسیــع
و خدشــهناپذیر بــه ســمت برابــری جنســیتی ،یــاری رســاندن بــه جنبشهــای آزادیبخــش در رسارس
جهــان در مســیر رهایــی از یــوغ ســنگین اســتثامر و اســتعامر نــو ،حفــظ همزمــانِ صلــح جهانــی در
رویارویــی مــدام بــا تهاجــم وقفهناپذیــر امپریالیســم در تحمیل برتریطلبــی رسمایـهداری انحصاریاش.
بــا وجــود ایــن دســتاوردهای اساســی ،امــروز دیگــر روشــن اســت کــه رونــد ســاختامن سوسیالیســم
بــا کاســتیهایی روبــهرو بــوده اســت کــه رسانجــام بــا فشــار خردکننــده ،منســجم و ســازمانیافت ٔه
کشــورهای امپریالیســتی جهــان در ســالهای پایانــی قــرن بیســتم ،بــه فروپاشــی نظــام سوسیالیســتی در
ایــن کشــورها منجــر شــد .برخــورد منتقدانــه ،علمــی و بـهدور از جزمگرایــی مــا بــه ایــن تجربـ ٔه تاریخــی
مهــم ،بـرای جنبــش کارگــری و کمونیســتی و نیروهــای مرتقــی و پیــر ِو جهــان بهمنظــور ترســیم نقشـ ٔه
راهــی بـرای ســاختامن جامعـ ٔه آینــده بــری راهگشــاییای جــدی دربــر خواهــد داشــت .چشــم بســن
بــر کاســتیها و ســاختارهای دیوانســاالرانه در ایــن کشــورها کــه در طــول زمــان جــای خالقیــت و
برخــورد علمــی بــا پدیدههــا را گرفــت و از ویژگــی انقالبــی حزبهــای حاکــم در ایــن کشــورها کاســت،
منیتوانــد ســاح کارای مبــارز ٔه طبقـ ٔه کارگــر جهانــی و متحدانــش در پیــکار بــا رسمایـهداری انحصــاری
باشــد .لنیــن ،در ســخرنانی مشــهورش بهمناســبت چهارمیــن ســالگرد انقــاب اکتــر ،بــا تأکیــد بــر مســیر
ســاختامن سوسیالیســم در اوضــاع مشــخص جهانــی اعــام کــرد« :دشــواریها را حدوحــری نیســت .مــا
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بــه مبــارزه بــا دشــواریهای بیحدوحــر خــو گرفتهایــم ...هــر دیگــری کــه در انقــاب رضور اســت
عبــارت اســت از :نرمــش ،مهــارت ب ـرای تغییــر رسیــع و آنــی تاکتیــک خــود بــا درنظــر گرفــن رشایــط
تغییریافتـ ٔه ابژکتیــف و عینــی و انتخــاب راه دیگــر نیــل بههــدف در صورتــی کــه راه گذشــته در دوران
معینــی از زمــان خــاف مصلحــت و غیرممکــن از آب درآمــد "... .فروپاشــی کشــورهای سوسیالیســتی
در اتحــاد شــوروی و دیگــر کشــورهای اروپــای رشقــی ،تجربهیــی دردنــاک و درعینحــال عقبگــردی
جــدی در مبــارزه برشیــت در راســتای رهایــی از زنجیرهــای ســتم رسمایـهداری اســت .بــا تأمــل بــر ایــن
تجرب ـ ٔه دردنــاک و تحلیــل علمــی و ب ـهدور از ذهنیگرایــی تاریخــی ،بایــد از آن آموخــت و در مبــارز ٔه
کنونــی انســانها ب ـهکار بــرد.

جهانی دیگر ممکن است!

مــا دنیــای بهــری را میخواهیــم .سوسیالیســم هــدف بلنــد مــدت کمونیستهاســت .حزبهــای
کمونیســت در مبارزهشــان در راه تحقــق سوسیالیســم ،بــرای تقویــت موقعیتشــان در میــان تــود ٔه
مــردم ،بــا توجــه بــه ویژگیهــای هــر کشــور جداگانــه ،میکوشــند .مــا مبــارز ٔه دشــوار و پُرمانعــی را
بهپیــش میبریــم .رسمایــهداری هرگــز بهدســت خــودش تضادهــای رسشــتیاش را از میــان نخواهــد
بــرد .امپریالیســم در زمــان بحــران بیشازپیــش تجاوزگــر میشــود .حتــی جیمــز پــراس ،اندیشــمند
آمریکایــی ،بــا تحلیــل اندیشــههای مارکــس و لنیــن ،مینویســد« :رسمایــهداری بیچونوچــرا و
بیتردیــد ثابــت کــرده اســت کــه بهبهــای نابــودی دههــا میلیــون تــن از کارگ ـران اســت کــه رونــق
مییابــد ،و در برابــر خواسـتهای بیپایــان بـرای اصــاح و نظــم و رعایــت مقــررات ،مطلقـاً ناشنواســت.
ایــن رسمای ـهداری کــه اآلن واقع ـاً وجــود دارد منیتوانــد و منیخواهــد ســطح زندگــی مــردم عــادی را
بــاال بــرد ،اشــتغال آنهــا را تضمیــن کنــد ،و زندگــی شایســتهای را بــدون تــرس و رسافکندگــی برایشــان
تأمیــن کنــد .رسمایــهداری در نقطــ ٔه مقابــل آزادی ،برابــری ،تصمیمگیــری دموکراتیــک ،و ســعادت
همگانــی ق ـرار دارد".
فقــط دو راه پیــش پــای بــر قــرار دارد :یــا سوسیالیســم یــا ادامــه و افزایــش تباهــی ،جنــگ،
بیثباتــی ،ا ُفــت اخالقــی جامعــه ،و ویرانــی محیطزیســت .فقــط قــدرت زحمتکشــان ،مالکیــت
همگانــی بــر وســایل تولیــد ،و برنامهریــزی منطقــی اقتصــاد اســت کــه میتوانــد نــوع بــر را در
مســیر توســعه و رشــد همهجانبــه قــرار دهــد.
انقــاب کبیــر اکتــر واقع ـ ٔه تاریخــی منحرصبهفــردی بــود کــه در ده ـ ٔه دوم قــرن بیســتمجهــان
مــا را دگرگــون کــرد .اکتــر کبیــر زاد ٔه رشایــط تاریخــیای ویــژه و بهرهمنــد از اندیشــههای علمــی
و دورانســا ِز مارکــس ،انگلــس و لنیــن بــود .در جهــان مــا در یکصــد ســال گذشــته دگرگونیهایــی
شــگرف رخ دادهانــد .پیرشفــت علــم و انقــاب انفورماتیــک جهانــی دیگــر زاده اســت کــه در آن روابــط
اجتامعــی ،اقتصــادی و سیاســی تغییرهایــی چشــمگیر پیــدا کردهانــد .امــا آنچــه هنــوز بهروشــنی

تکا ریبک بالقنا یزوریپ درگلاس نیمدص تبسانمهب ناریا ٔهدوت بزح یزکرم ٔهتیمک ۀینایب
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پابرجاســت ،نظــام نابرابــر و ضدانســانی طبقاتـیای اســت کــه رسمایـهداری بــه جهــان مــا تحمیــل کــرده
اســت .وجــود طبقــات و جامعـ ٔه طبقاتــی زائیــد ٔه خیــال کمونیسـتها نیســت ،واقعیتیســت ســهمناک
در جامع ـ ٔه بــری .بح ـران کنونــی نظــام طبقاتــی رسمای ـهداری جهانــی پیامـ ِـد مســتقیم سیاس ـتهای
نولیربالیســتیای اســت کــه در دهههــای اخیــر دنبــال شــدهاند .دیویــد هــاروی ،مارکسیســت و اســتاد
دانشــگاه نیویــورک ،بــه ایــن نتیجــه رســید کــه رسمای ـ ٔه مالــیِ قــاری در ده ـ ٔه  ۱۳۵۰/۱۹۷۰رسانجــام
دســت بــاال را بــر رسمای ـ ٔه صنعتــی پیــدا کــرد ،بهطــوری کــه هـ ِ
ـدف فعالیــت اقتصــادی شــد بهــایِ
ســهام در بــازار بــورس و نــه تولیــد .منافــع مالــی ،و بــه بیــان لنیــن «قــدرت حســابداران بهجــای
مهندســان" ،بیــن طبقــات و نخبــگان حاکــم رواج یافــت و غالــب شــد .نولیربالیســم تغییــر مفهــوم
«وضعیــت اجتامعــی" را موجــب شــده اســت .همـ ٔه آنچــه را کــه از دموکراســی و حقــوق بــر بهجــا
مانــده ،کنــار گذاشــته اســت .بــا ســاجت و بیوقفــه از برتــری طبقاتــی و حتّــی نوعــی جدیــد از
سیســتم «کاســت" در جهــان ســخن میگویــد و دفــاع میکنــد .بــر اســاس گــزارش منتــر شــده از
ســوی ســازمانی همچــون «آکسفــم» -کــه یــک ســازمان بیناملللــی اســت -یــک درصــد از جمعیــت
جهــان مالــک ثروتــی بیشــر از ثــروت بقی ـ ٔه  ۹۹درصــد جمعیــت جهــان اســت .مجمــوع ثــروت ۶۲
تــن از ثرومتندتریــن اف ـراد در جهــان ،معــادل مجمــوع داراییهــای فقیرتریــن نیم ـ ٔه جمعیــت دنیــا
(یعنــی  5 /3میلیــارد نفــر) اســت .تِــری ایگلتــون ،فیلســوف انگلیســی ،در کتابــش بــا عنــوان« :چ ـرا
مارکــس درســت میگفــت" ،بهدرســتی پیشبینــی میکنــد کــه «رسمایــهداری اگــر برایــش ســود
داشــته باشــد ،رفتــاری ضداجتامعــی خواهــد داشــت ،و ایــن بهمعنــای تباهــی بــر در مقیاســی
تصورناشــدنی اســت ".در فاصل ـ ٔه ســالهای  ۲۰۰۰تــا  ، ۲۰۱۶شــار میلیاردرهــا در دنیــا شــش برابــر
شــد و بــه  ۱۸۱۰نفــر رســید .در همیــن مـ ّدت ،بیشــر از یــک میلیــارد نفــر از جمعیــت جهــان در فقــر
مطلــق زندگــی میکردنــد .نزدیــک بــه  ۴۰۰میلیــون کــودک دچــار ســو ِءتغذیهاند .اینهــا هیچکــدام
اتفاقــی نیســتند .میــان ثرومتنــد شــدن ثرومتنــدان و فقــر و بینوایــی تنگدســتان ،ارتباطــی مســتقیم
وجــود دارد.
ایــن اســت ســیامی رسمایـهداری جهانــی در قــرن بیسـتویکم .برخــاف مدعیــان و مجیزگویــان ایــن
نظــام ضدانســانی کــه آن را «پایــان تاریــخ" برشیــت میخواننــد و میداننــد ،پیــروزی انقــاب اکتــر
نشــان داد کــه جهانــی دیگــر ممکــن اســت و میتــوان بــر ویرانههــای نظــام رسمایـهداری ،بــا معیارهایــی
انســانی جهانــی دیگــر را بــر شــالود ٔه برابــری ،عدالــت اجتامعــی و صلــح برپــا کــرد .راه برپایــی ایــن
دنیــای نــو ،هامنطــور کــه تجرب ـ ٔه هزارههــای تاریــخ مــدون بــر نشــان داده اســت ،نــه آســان اســت
و نــه بــی نیــاز از رضورت انجــام تالشهایــی ســرگ ،فداکاریهایــی عظیــم و پرداخــت هزینههایــی
ســنگین از ب ـرای آن .آنچــه روشــن اســت ایــن اســت کــه بح ـران فزاینــده و حلناشــدنی رسمای ـهداری
جهانــی و ماهیــت ضدانســانی آن رضورت تاریخــی برپایــی نظامــی نــو را طلــب میکنــد .مــا ،وفــادار
بــه اندیشـهها و آرمــان اکتــر کبیــر ،در کنــار اکرثیــت قاطــع جامعـ ٔه بــری ،بـرای برپایــی ایــن نظــام،
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یعنــی جامعـ ٔه نــو سوسیالیســتی ،بــا فراگیــری از تجربههــای گذشــته و درک دقیــق رضورتهــای عینــی
و ذهنــی قــرن بیس ـتویکم ،همچنــان بــه مبارزهمــان ادامــه میدهیــم.
کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران
 ۸آبانماه  ۱۳۹۶برابر با  ۳۰اکترب ۲۰۱۷
به نقل از «نام ٔه مردم» ،شامر ٔه  ۸ ،۱۰۳۷آبان ۱۳۹۶

«چه باید کرد؟»

مروری بر یک اثر کالسیک لنینیسم و
زمینههای تاریخی و اجتامعی آن
نکت ـ ٔه مرکــزی و اساســی لنیــن در کتــاب «چــه بایــد کــرد؟» رضورت وجــود یــک حــزب سیاســی
یکپارچــه ،دارای نظــم و انضبــاط تشــکیالتی ،و متشــکل از کادرهــای تشــکیالتی حرفهیــی بــه منظــور
پیشـ ُـرد پیروزمندان ـ ٔه مبــارز ٔه سیاســی اســت.
در میان ـ ٔه قــرن نوزدهــم میــادی ،در روســیه حکومــت ســلطنت مطلق ـ ٔه اســتبدادی ت ـزاری حاکــم
بــود .هنــوز نــه مجلســی در کار بــود و نــه کشــور قانــون اساســی داشــت (شــبیه بــه حکومــت ســلطنت
مطلقـ ٔه شــاهان قاجــار در آن زمــان در ایـران ).از لحــاظ نظــام اقتصادی-اجتامعــی نیــز در روســیه بــه
طــور عمــده نظــام فئودالــی و «رسواژ» حاکــم بــود کــه در آن ِسفهــا یــا رعیتهــا هم ـراه بــا زمیــن
کشــاورزی خریــد و فــروش میشــدند .ا ّمــا همپــای شــکلگیری رسمای ـهداری در اروپــا ،در روســیه نیــز
رسمای ـهداری کمکــم جــای پــای خــود را بــاز میکــرد .رشــد رسمای ـهداری در روســیه ،و در نتیجــه رشــد
طبق ـ ٔه کارگــر در آن کشــور ،از نیم ـ ٔه د ّوم قــرن نوزدهــم میــادی و بهویــژه پــس از الغــای «رسواژ» در
ســال  ۱۸۶۱شــدت گرفــت .در آخریــن دهـ ٔه قــرن نوزدهــم ،رسمایـهداری صنعتــی و طبقـ ٔه کارگــر روســیه
رشــد چشــمگیری داشــت ،اگرچــه هنــوز هــم روســیه کشــوری بــا اقتصــاد عمــد ٔه کشــاورزی و از لحــاظ
اقتصــادی عقبمانــده (نســبت بــه اروپــا) محســوب میشــد.
بــه علّــت رشایــط بســیار غیرانســانی کار در کارخانههــا و کارگاههــای روســی ٔه آن زمــان ،از جملــه
ســاعت کار روزانــه  ۱۲تــا  ۱۵ســاعت و دســتمزدهای بســیار انــدک و نبــود قوانیــن و مقــررات حامیتــی
از کارگـران ،در دو-ســه دهـ ٔه آخــر قــرن نوزدهــم اعتصابهــای کارگــری فراوانــی در ایــن کشــور بـرای
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بهبــود رشایــط کار صــورت میگرفــت .بیــداری طبقــ ٔه کارگــر در روســیه آغــاز شــده بــود .بهتدریــج
کارگـران پــی بردنــد کــه بـرای نتیجهبخــش بــودن مبــارزه ،نیــاز بــه ســازمان دارنــد ،و بــه ایــن ترتیــب بود
کــه فکــر ایجــاد اتحادیههــای صنفی-کارگــری مطــرح شــد .البتــه رژیــم ت ـزاری نیــز بیــکار منینشســت
و بــا خودکامگــی متــام ایــن اتحادیههــای نوپــا را تارومــار میکــرد .برخــی از ره ـران ایــن اتحادیههــا
کــه از میــان کارگ ـران برگزیــده میشــدند ،یــا خــود مارکسیســت بودنــد یــا بــا مارکسیس ـتها متــاس
داشــتند .فعــاالن سیاســی مارکسیســت روســیه بهتدریــج از اواســط دهــ ٔه  ۱۸۸۰جنبــش «سوســیال
دموکراســی» را پدیــد آوردنــد .در آن دوره ،جنبــش سوســیال دموکراســی هنــوز دوران تکویــن جنینــی
خــود را میگذرانــد و بــه علّــت کمشــار بــودن ،آمادگــی تشــکیالتی الزم و کافــی بـرای رشکــت منظــم
و ســازمانیافته در مبــارزات کارگــری را نداشــت .همیــن ،یکــی از دغدغههــای روشــنفکران و مبــارزان
مارکسیســت ،از جملــه لنیــن جــوان بــود .یکــی از نخســتین گروههــای مارکسیســتی روســیه« ،آزادی
کار» بــود کــه پلخانــوف در ســال  ۱۸۸۳در تبعیــد (در ژنــو ،ســوئیس) بنیــان آن را گذاشــت و بــه انتشــار
نظریــات مارکــس و انگلــس پرداخــت .در فاصل ـ ٔه ســالهای  ۱۸۹۸ -۱۸۹۴و در پــی اوجگیــری جنبــش
تودههــای مــردم ،جنبــش سوســیال دموکراســی بــه مثابــه یــک جنبــش گســردهتر اجتامعــی شــکل
گرفــت و وارد دور ٔه کودکــی و بلــوغ خــود شــد .اعــام تأســیس حــزب سوســیال دموک ـرات در کنگــر ٔه
مؤسســان در بهــار ( ۱۸۹۸بــا وجــود آنکــه در عمــل حزبــی بــه وجــود نیامــد) در همیــن دوره صــورت
گرفــت .ســالهای پــس از آن دوره ،دور ٔه برخوردهــای نظــری و تشـتّت و تالشــی و نوســانهای نظــری و
عملــی در جنبــش سوســیال دموکراســی بــود .در ایــن دوره ،هــدف مارکسیسـتهای انقالبــی -کــه لنیــن
یکــی از برجســتهترین چهرههــا در میــان آنهــا بــود -هدایــت سیاســی مبــارز ٔه طبق ـ ٔه کارگــر بــه مثابــه
پیگیرتریــن نیــروی اجتامعــی تــا رسنگــون ســاخنت ســلطنت اســتبدادی تـزاری و برانــدازی رسمایـهداری،
و حرکــت بــه ســوی انقــاب سوسیالیســتی بــود .ا ّمــا در ایــن برهــه« ،سوســیال دموکراســی» فقــط بــه
صــورت گروههــا و محفلهــای کوچــک و پراکنــده وجــود داشــت و هنــوز ارتبــاط ســازمانی گســردهای
نیــز بــا جنبــش تودهیــی کارگــری نداشــت .اوج جنبــش تودهیــی ســالهای آخــر قــرن نوزدهــم و اوایــل
قــرن بیســتم در روســی ٔه تـزاری ،انقــاب مرشوطیــت روســیه بــود کــه از ژانویـ ٔه ( ۱۹۰۵حــدود  ۲ســال و
نیــم پیــش از انقــاب مرشوطیــت در ایـران) در زمــان نیــکالی د ّوم -آخریــن تـزار روســیه -آغــاز شــد و
در نهایــت ،در ســال  ،۱۹۰۷بــه برق ـراری رژیــم ســلطنتی مرشوطــه ،تدویــن قانــون اساســی ،و تشــکیل
مجلــس مناینــدگان «دومــا» منجــر شــد (بــاز هــم شــبیه دســتاوردهای انقــاب مرشوطیــت ایـران).
مارکسیســتهای انقالبــی روســی در دهــ ٔه آخــر قــرن نوزدهــم عــاوه بــر مقابلــ ٔه نظــری بــا
جریانهــای غیرانقالبــی در درون جنبــش سوســیال دموکراســی ،بــا جریانهــای سیاســی-اجتامعی
ضدمارکسیســتی نیــز مبــارزه میکردنــد کــه از آن جملــه نارودنیکهــا و «مارکسیســتهای علنــی»
بودنــد .نارودنیکهــای لی ـرال ،آشــتی بــا حکومــت ت ـزاری و بهبــود ســلطنت مطلق ـ ٔه ت ـزاری را تبلیــغ
میکردنــد .لنیــن در جــزو ٔه «دوســتان خلــق کیاننــد و چگونــه بــا سوســیال دموکراتهــا میجنگنــد»
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( )۱۸۹۴دربــار ٔه نارودنیکهــا نوشــت« :تص ّورشــان ایــن بــود کــه اگــر از حکومــت ت ـزاری بــا مهربانــی
خواهــش شــود ،همــ ٔه کارهــا درســت میشــود ».لنیــن در همیــن کتــاب اندیشــ ٔه اتحــاد کارگــران و
دهقانــان بــه منظــور رسنگــون کــردن تزاریســم و مالــکان و بــورژوازی را مطــرح کــرد« .مارکسیسـتهای
علنــی» هــم روشــنفکران بــورژوا لیــرال و «رفیقــان نیمهراهــی» بودنــد کــه در پوشــش ظاهــری
ادبیــات مارکسیســتی التقاتــی نظریــات خــود را دربــار ٔه ناگزیــر بــودن جایگزیــن شــدن فئودالیســم بــا
رسمایـهداری در نرشیــات مجــاز حکومــت تـزاری منتــر میکردنــد بــدون اینکــه اشــارهای بــه نابــودی
ناگزیــر رسمایـهداری و گــذار بــه ســوی سوسیالیســم چیــزی بگوینــد .هــدف «مارکسیسـتهای علنــی»
ایــن بــود کــه جنبــش کارگــری را تابــع منافــع جامعـ ٔه بــورژوازی کننــد و آن را بــه ســود طبقـ ٔه بــورژوازی
بــا منافــع ایــن طبقــه ســازگار کننــد .برخــی از «مارکسیس ـتهای علنــی» بعــد از انقــاب اکتــر ۱۹۱۷
بــه گارد ســفید ضــد انقــاب پیوســتند.
والدیمیــر ایلیــچ لنیــن در دســامرب  ،۱۸۹۵یعنــی وقتــی کــه یــک سوســیال دموکـرات  ۲۵ســاله بــود،
بــه علّــت فعالیتهــای سیاســی در شــهر پرتزبــورگ دســتگیر شــد و چهــار ســال را در تبعیــد در ســیربی
گذرانــد .گفتنــی اســت کــه در آن زمــان ،برخــاف کشــورهایی مثــل آملــان و انگلســتان ،در روســی ٔه
تـزاری فعالیــت سوســیال دموکراتهــا غیرقانونــی و بنابرایــن غیرعلنــی بــود و سوســیال دموکراتهــای
همــواره مــورد پیگــرد پلیــس بودنــد .لنیــن دو ســال پیــش از دســتگیریاش بـرای اقامــت بــه پرتزبــورگ
رفتــه بــود و وارد محفلهــای مارکسیســتی سوســیال دموکراتهــای محلــی شــده بــود .در همیــن
فاصلــه او اقــدام بــه تشــکیل «اتحــاد مبــارزه در راه آزادی طبقــ ٔه کارگــر» کــرد (پاییــز  )۱۸۹۵کــه
نزدیــک بــه  ۲۰گــروه مارکسیســتی پراکنــده در پرتزبــورگ را متحــد کــرد ،و تالشــش ایــن بــود کــه در
نهایــت ،حــزب واحــد طبقـ ٔه کارگــر روســیه را کــه هنــوز وجــود نداشــت ایجــاد کنــد .لنیــن وظیفـ ٔه ایــن
تشــکیالت تــازه (اتحــاد مبــارزه )...را برقـرار کــردن ارتبــاط نزدیــک بــا جنبــش تودهیــی کارگـران و وارد
شــدن در رهــری سیاســی آن میدانســت« .اتحــاد مبــارزه »...ب ـرای نخســتین بــار در روســیه برنام ـ ٔه
عمــل آمیخــن جنبــش کارگــری و صنفــی بــا جنبــش سیاســی در راه رسنگونــی رژیــم تـزاری را در پیــش
گرفــت .بــه عبــارت دیگــر ،ایــن ســازمان نخســتین نطف ـ ٔه ج ـ ّدی یــک حــزب سیاســی انقالبــی بهشــار
میرفــت کــه بــه جنبــش کارگــری اتــکا داشــت.
در زمانــی کــه لنیــن دوران تبعیــدش در ســیربی را میگذرانــد ،کنفرانــس یــا کنگــر ٔه ا ّول سوســیال
دموکراتهــای روســیه در مــاه مــارس ســال  ۱۸۹۸در شــهر مینســک تشــکیل شــد کــه تالشــی بــود
توســط محفلهــای «اتحــاد مبــارزه »...از چنــد شــهر روســیه بـرای تشــکیل رســمی یــک حــزب رسارسی
واحــد .ولــی آن تــاش بــه جایــی نرســید و بیشــر رشکتکننــدگان در آن کنگــر ٔه مؤسســان (کــه اساس ـاً
عــد ٔه کمشــاری بودنــد) نیــز بالفاصلــه پــس از برگ ـزاری کنگــره دســتگیر شــدند .مهمتریــن دســتاورد
آن کنفرانــس یــا کنگــره ،انتشــار «مانیفســت» بــود کــه در آن بــر تشــکیل حــزب سوســیال دموک ـرات
کارگــری روســیه تأکیــد شــده بــود ،ولــی هنــوز برنامـ ٔه عمــل و اساســنامه و تشــکیالت و رهــری واحــدی
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وجــود نداشــت .بــه همیــن دلیــل ،تشـتّت در محفلهــای سوســیال دموکراســی همچنــان ادامــه یافــت
و رشایــط بـرای پدیــد آمــدن جریانهایــی غیرانقالبــی فراهــم شــد .یکــی از عمدهتریــن ایــن جریانهــا،
جریانــی بــود کــه «اکونومیســم» یــا اقتصادگرایــی نــام گرفــت .ایــن جریــان معتقــد بــود کــه کارگرهــا
فقــط بایــد بــه مبــارز ٔه صنفــی و اقتصــادی بپردازنــد ،نیــازی بــه حــزب سیاســی جداگانـ ٔه طبقـ ٔه کارگــر
نیســت ،و در ایــن مرحلــه ،اساس ـاً مبــارز ٔه سیاســی بــا حکومــت ت ـزاری را بایــد بــه عهــد ٔه بــورژوازی
لیــرال گذاشــت .ا ّمــا مارکسیســتهای انقالبــی ایــن موضــع را عقبنشــینی از مارکسیســم و انــکار
رضورت وجــود و عمــل حــزب مســتقل سیاســی طبق ـ ٔه کارگــر ،و در عمــل ،عامــل تبدیــل شــدن طبق ـ ٔه
کارگــر بــه طفیلــی و دنبال ـهرو سیاســی بــورژوازی میدانســتند.
لنیــن در ســالهای تبعیــد در ســیربی ( )۱۸۹۹ -۱۸۹۵بخشــی از وقــت خــود را بــه مطالع ـ ٔه نظــری
و تحلیــل ماهیــت رسمایـهداری روســیه گذرانــد .در زمینـ ٔه کار عملــی ،و بــا توجــه بــه تشـتّت موجــود
در میــان گروههــای انقالبــی ،او رضورت انتشــار یــک روزنامـ ٔه مارکسیســتی رسارسی را مطــرح کــرد کــه
میتوانســت َمحملــی باشــد کــه گروهبندیهــای منفــرد انقالبیــون روســی را کــه در رسارس رسزمیــن
پهنــاور امپراتــوری تـزاری روســیه پراکنــده بودنــد ،در نهایــت در یــک حــزب رسارسی سوســیال دموکـرات
(انقالبــی) پیرامــون خــود گــرد آورد.
طرحــی کــه لنیــن ریختــه بــود پــس از پایــان دور ٔه تبعیــد او عملــی شــد .در پاییــز ســال  ،۱۹۰۰لنیــن
بــه خــارج از روســیه رفــت و بــا گــروه «آزادی کار» کــه دیگــر مارکسیسـتهای روس مثــل پلخانــف و
ِ
آکســلرود در آن فعــال بودنــد ،در مــورد نرشی ـ ٔه رسارسی مــورد نظــرش صحبــت کــرد .بــه ایــن ترتیــب
بــود کــه نخســتین شــار ٔه نرشی ـ ٔه ایســکرا (بــه معنــای اخگــر یــا جرقــه) در دســامرب  ۱۹۰۰در شــهر
الیپزیــگ (در آملــان) ،و شــارههای بعــدی نیــز هــر کــدام در شــهری و کشــوری دیگــر چــاپ و منتــر
شــد ،کــه رسلوح ـ ٔه آن چنیــن بــود« :از اخگــر شــعله برمیخیــزد» .در هیئــت تحریری ـ ٔه ایــن نرشیــه،
هــم مارکسیس ـتهای کهن ـهکاری مثــل پلخانُــف و ِ
آکســلرود حضــور داشــتند و هــم ره ـران برجســت ٔه
جوانــی مثــل لنیــن و مارتُــف .در یــک دور ٔه ســه ســاله از  ۱۹۰۰تــا  ،۱۹۰۳ایســکرا توانســت موافقــت اکرث
کمیتههــای سوســیال دموکـرات روســیه بــا پیشــنهاد لنیــن دربــار ٔه حــزب رسارسی واحــد را جلــب کنــد.
لنیــن در شــارههای متعــدد ایســکرا دربــار ٔه مزایــای روزنام ـ ٔه سیاســی و حــزب سیاســی رسارسی
مطالــب توضیحــی زیــادی نوشــت .بــه اعتقــاد لنیــن ،نخســتین گام ،انتشــار هــان نرشی ـ ٔه رسارسی در
روســیه بــه جــای رصف هزینــه و انــرژی بـرای انتشــار دههــای نرشیـ ٔه محلی جداگانــه بود« :بــدون چنین
نرشی ـهای ،مــا منیتوانیــم تبلیغــات همهجانبــه و فعالیتهــای تبلیغاتــی خــود را ،کــه وظیف ـ ٔه اصلــی
و دامئــی سوســیال دموکراســی بــه طــور کلــی ،و بهخصــوص وظیف ـهای مــرم در لحظ ـ ٔه کنونــی اســت-
[لحظ ـهای] کــه عالقــه بــه سیاســت و موضوعهــای مربــوط بــه سوسیالیســم در میــان گســردهترین
قرشهــای مــردم کشــور ایجــاد شــده اســت -بــه طــور اصولــی و منســجم ،و خیلــی سیســتامتیک بــه پیــش
بربیــم ».او معتقــد بــود کــه «سوسیالیس ـتها»یی کــه فقــط فعالیتهــای تبلیغاتــی محلــی دارنــد و
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فقــط در مبــارزات اقتصادی-صنفــی کارگــران رشکــت میکننــد ،دارنــد از جنبــش اوجگیرنــد ٔه طبقــ ٔه
کارگــر عقــب میافتنــد .او اســتدالل میکــرد کــه «پرولتاریــای انقالبــی آمادگــیاش را نهفقــط بــرای
حامیــت کــردن از فراخــوان بــه مبــارز ٔه سیاســی ،بلکــه خیلــی آشــکارا بـرای درگیــر شــدن در پیــکار نشــان
داده اســت( ».مقالـ ٔه «از چــه بایــد آغــاز کــرد؟» ،ایســکرا شــار ٔه  ،۴مــه )۱۹۰۱
انتشــار ایســکرا همزمــان بــا بحرانهــای اقتصــادی در اروپــا بــود کــه روســیه را نیــز در بــر گرفــت
و بــا اعتصابهــای اقتصــادی و تظاهـرات سیاســی بــر ضــد حکومــت تـزاری در جنبــش کارگــری همـراه
بــود .در همیــن زمــان ،جنبشهــای اعرتاضــی دهقانــی بــر ضــد مالــکان ،و اعرتاضهــای دانشــجویی ،از
جملــه در اعـراض بــه فرســتادن دانشــجویان بــه رسبــازی اجبــاری و تعطیــل کــردن دانشــگاهها ،بــه راه
افتــاد .وظایــف ایســکراییها فقــط کار ســازمانی و تدارکاتــی در مبــارزه نبــود .لنیــن و یــاران او مبــارز ٔه
سیاســی بــا دیگــر گرایشهــای جنبــش ،از جملــه «اقتصادگرایــی» (اکونومیســم) را نیــز آغــاز کــرده
بودنــد کــه روزنامههــای رابوچایــا میســل (یعنــی «اندیش ـ ٔه کارگــری») را در روســیه و رابوچیــه ِدلــو
(یعنــی «آرمــان کارگــر») را در بیــرون از کشــور منتــر میکردنــد .هامنطــور کــه گفتــه شــد ،اینــان بــه
حــزب طبقـ ٔه کارگــر اعتقــادی نداشــتند و فکــر میکردنــد کــه وظیفـ ٔه سوسیالیسـتها فقــط حامیــت از
مبــارز ٔه اقتصــادی و صنفــی کارگـران اســت ،و فعــاالن سوســیال دموکراســی و کارگـران هیچکــدام هنــوز
ب ـرای کار و فعالیــت سیاســی آمادگــی و تــدارک کافــی ندارنــد .لنیــن «اقتصادگرایــان» را منون ـ ٔه روســی
«رویزیونیســتهای» آملانــی بــه رهــری ادوارد برنشــتاین میدانســت و میگفــت کــه اقتصادگرایــان
تــاش دارنــد «نظریـ ٔه مارکسیســم را محــدود کننــد و حــزب کارگـران انقالبــی را بــه حزبــی رفورمیســت
تبدیــل کننــد( ».مقال ـ ٔه «اعرتاضــی از ســوی سوســیال دموکراتهــای روس» ،ســپتامرب  ،۱۸۹۹در پاســخ
بــه «مانیفســت» اقتصادگرایــان) مبــارزه بــا تــرور فــردی نیــز از دیگــر عرصههــای پیــکار ایســکراییها
بــود .بــه اعتقــاد آنــان ،تــرور فــردی نــه نیروهــای دولــت ،بلکــه نیروهــای انقــاب را بــه هــم میریــزد
و نابســامان میکنــد.
محــور مرکــزی دیــدگاه لنیــن در آن دور ٔه تشـتّت جنبــش سوســیال دموکراســی ایــن بــود کــه مبــارز ٔه
طبقاتــی (بــه شــکل اعتصابهــای کارگــری محلــی و رسارسی ،و تظاه ـرات و گردهامییهــای ا ّول مــاه
مــه) بهرسعــت در حــال رشــد و گســرش بــود ،ولــی سوسیالیســتها یــا سوســیال دموکراتهــای
انقالبــی هنــوز ســازمان و تشــکلی نداشــتند کــه بتوانــد مبــارزات پراکنــده را در یــک جبه ـ ٔه مشــرکت
علیــه خودکامگــی حکومــت ت ـزاری متحــد کنــد ،و آن مبــارزه را بــه طــور رسارسی رهــری کنــد .بدتــر
از آن ،گرایشهایــی نیــز در جنبــش دیــده میشــد (از جملــه اقتصادگرایــان) کــه هیــچ ای ـرادی در ایــن
وضــع منیدیدنــد .لنیــن بــر آن بــود کــه در رشایطــی کــه جنبــش طبق ـ ٔه کارگــر و مبــارز ٔه طبقاتــی آن
دوران رشــد خــود را میگذرانــد و سوســیال دموکراتهــا پراکندهانــد ،انتشــار یــک روزنامــ ٔه رسارسی
مارکسیســتی نخســتین گام ،و بســر مناســب و مؤثــری بـرای رســیدن بــه هــدف نهایــی ،یعنــی تأســیس
حــزب واحــد سیاســی طبقـ ٔه کارگــر بــا ایدئولــوژی و تشــکیالت هامهنــگ بـرای هدایــت مبــارز ٔه سیاســی
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ضداســتبدادی اســت.
در چنیــن زمین ـهای بــود کــه لنیــن کتــاب مشــهور و ارزشــمند چــه بایــد کــرد؟ بــا عنــوان فرعــی
«مســائل حــاد جنبــش مــا» را نوشــت .نــگارش ایــن کتــاب در اوایــل ســال  ۱۹۰۲بــه پایــان رســید و
نخســتین بــار در اشــتوتگارت آملــان چــاپ و منتــر شــد .لنیــن در آن زمــان از تبعیــد ســیربی بازگشــته
بــود و در ژنــو (در ســوئیس) زندگــی میکــرد .پیــش از نوشــن ایــن کتــاب ،لنیــن رسمقالــ ٔه «از چــه
بایــد آغــاز کــرد؟» را در شــار ٔه  ۴نرشیــ ٔه ایســکرا (مــه  )۱۹۰۱دربــار ٔه ســه موضــوع مهــم آن دور ٔه
جنبــش سوســیال دموکراســی ،یعنــی «رسشــت و محتــوای تبلیغــات سیاســی ،وظایــف ســازمانی ،و
نقشــ ٔه پیریــزی یــک ســازمان پیکارجــو در رسارس روســیه» نوشــته بــود .کتــاب چــه بایــد کــرد؟ در
واقــع توضیــح تکمیلــی و تفصیلــی هــان مقالــه اســت ،و عــاوه بــر آن ،بــه تفصیــل بــه مســئل ٔه مهــم
«اکونومیســم» یــا اقتصادگرایــی و نقــش سوســیال دموکراســی در قبــال جنبــش خودانگیخت ـ ٔه تودههــا
میپــردازد ،و دربــار ٔه تفــاوت میــان سیاســت اتحادیهیــی و سیاســت سوســیال دموکراتیــک ،و نیــز نقشـ ٔه
مفصلــی میدهــد.
ایجــاد یــک روزنامــ ٔه سیاســی رسارسی توضیحهــای ّ
فصــل ا ّول کتــاب بــه ا ّدعــای جریــان مع ّینــی در سوســیال دموکراســی بیناملللــی در مــورد «آزادی
انتقــاد» بــه مارکسیســم «کهنــه و دگامتیــک» و تهــی کــردن روح انقالبــی مارکسیســم توســط ایــن
جریــان اختصــاص دارد ،کــه در خطمشــی آن «پرولرتیــزه شــدن و تشــدید تضادهــای رسمایــهداری
نفــی شــده اســت ،مفهــوم هــدف نهایــی بیپایــه اعــام شــده ...تضــاد اصولــی میــان لیربالیســم و
سوسیالیســم ...و تئــوری مبــارز ٔه طبقاتــی ...نفــی شــده اســت ».لنیــن در ایــن بخــش مینویســد« :کســی
کــه عمــدا ً چشــم فــرو نبســته باشــد ،منیتوانــد نبینــد کــه مشــی «انتقــادی» نــو در سوسیالیســم جــز
گون ـ ٔه نوینــی از اپورتونیســم چیــز دیگــری نیســت« ...آزادی انتقــاد» چیــزی نیســت جــز آزادی تبدیــل
سوســیال دموکراســی بــه حــزب دموکـرات رفرمطلــب و آزادی رســوخ اندیشـههای بورژوایــی و عنــارص
بورژوایــی در سوسیالیســم ».در همیــن بخــش اســت کــه لنیــن بــه «مارکسیســم مجــاز» یــا علنــی نیــز
اشــاره میکنــد و مینویســد« :در کشــوری ...اســتبدادی کــه مطبوعــات آن در اســارت کامــل بــود...
ناگهــان تئــوری مارکسیســم انقالبــی ...ولــی قابلفهــم بـرای همـ ٔه «عالقهمنــدان» ،بــه مطبوعـ ِ
ـات در بنــد
سانســور راه مییابــد ».ا ّمــا لنیــن «اتحــاد بــا مارکسیسـتهای مجــاز» یــا «دموکراتهــای بــورژوا» را در
مرحلـهای از فعالیــت سوســیال دموکراســی و بـرای مقابلــه بــا دشــمنی خطرناکتــر مــردود منیدانســت
بــه رشط آنکــه «نخســت مرزهــا را بــا قاطعیــت و رصاحــت متــام مشــخص کنیــم» و «سوسیالیس ـتها
امــکان کامــل داشــته باشــند تضــاد آشــتیناپذیر میــان منافــع طبق ـ ٔه کارگــر و منافــع بــورژوازی را بــه
طبق ـ ٔه کارگــر توضیــح دهنــد» و اســتقالل خــود را داشــته باشــند .در همینجــا لنیــن از نام ـ ٔه مارکــس
دربــار ٔه برنام ـ ٔه «گتــا» یــاد میکنــد کــه مارکــس در آن «التقــاط در تدویــن اصــول را ســخت نکوهــش
میکنــد» و مینویســد« :ســوداگری بــا اصــول را روا ندانیــد و بــه عقبنشــینیهای تئوریــک تــن در
ندهیــد ».و توضیــح میدهــد کــه «بــدون تئــوری انقالبــی ،جنبــش انقالبــی وجــود نخواهــد داشــت...
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نقــش مبــارز پیــرو را فقــط حزبــی میتوانــد ایفــا کنــد کــه تئــوری پیــرو رهنمونــش باشــد» و تأکیــد
میکنــد کــه «سوسیالیســم از هنگامــی کــه علــم شــده ،میطلبــد کــه بــه مثابــه علــم بــا آن رفتــار شــود،
یعنــی آن را بیاموزنــد ».ایــن در حالــی بــود کــه هــواداران «آزادی انتقــاد» در عمــل جنبــش کارگــری
نوپــای روســیه را بــه دنبال ـهرو بــورژوا لیربالهــا تبدیــل میکردنــد.
در فصــل د ّوم کتــاب ،لنیــن بــه موضــوع «خودانگیختگــی تودههــا و آگاهــی سوسیالیســتی»
میپــردازد و در هــان آغــاز تأکیــد میکنــد کــه «رابط ـ ٔه میــان عنــر آگاه و خودانگیختگــی اهمیــت
عــا ّم عظیمــی دارد» .در ایــن فصــل از چــه بایــد کــرد؟ لنیــن بــا اشــاره بــه اعتصابهــای کارگــری دهـ ٔه
آخــر قــرن نوزدهــم در مقایســه بــا اعتصابهــای خودانگیخت ـ ٔه دو-ســه ده ـ ٔه پیــش از آن مینویســد:
«اعتصابهــای ســالهای نــود بــه میزانــی بــس بیشــر بازتــاب آگاهــی را بــه مــا میمنایاننــد:
خواس ـتهای مشــخصی عرضــه میگــردد ،از پیــش حســاب میشــود کــه چــه لحظ ـهای ب ـرای اقــدام
مناس ـبتر اســت ،و غیــره ...اعتصابهــای سیســتامتیک [ده ـ ٔه  ]۱۸۹۰مظاهــری از نطفههــای مبــارز ٔه
طبقاتــی بودنــد ،ولــی فقــط نطفههــای آن .ایــن اعتصابهــا رصفـاً مبــارزات صنفــی اتحادیهیــی بودنــد،
ولــی بهخودیخــود هنــوز مبــارز ٔه سوســیال دموکراتیــک نبودنــد ...کارگ ـران بــه تناقــض آشــتیناپذیر
میــان منافــع خویــش و رساپــای نظــام سیاســی و اجتامعــی امروزیــن پــی منیبردنــد و اصــوالً هــم
منیتوانســتند پــی بربنــد و بــه بیــان دیگــر ،آگاهــی سوســیال دموکراتیــک نداشــتند .از ایــن لحــاظ،
اعتصابهــای دهـ ٔه  ۱۸۹۰بهرغــم پیرشفــت عظیــم خــود ،در قیــاس بــا «عصیان»هــای پیشــین همچنــان
جنبشهــای رصفـاً خودانگیختــه باقــی ماندنــد ».در ادامـ ٔه همیــن بحــث اســت کــه لنیــن دیــدگاه خــود
را دربــار ٔه جنبــش طبق ـ ٔه کارگــر روســیه در اواخــر قــرن نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم آشــکارا مطــرح
میکنــد کــه «آگاهــی سوســیال دموکراتیــک فقــط از خــارج محیــط کارگــری میتوانســت بــدان محیــط
بُــرده شــود ...طبق ـ ٔه کارگــر تنهــا بــا نیــروی خــودش بــه چیــزی جــز آگاهــی اتحادیهیــی ...و واداشــن
دولتهــا بــه وضــع ایــن یــا آن قانــون مــورد نیــاز کارگ ـران منیتوانــد برســد» .اشــار ٔه لنیــن در اینجــا
بــه موضــوع تفــاوت هدفهــای جنبــش اتحادیهیــی یــا ســندیکایی بــا جنبــش سوســیال دموکراســی
بــرای ایجــاد تح ّولهــای سیاســی (در ایــن مــورد ،رسنگونــی اســتبداد تــزاری) اســت .لنیــن یــادآوری
میکنــد کــه «سوســیال دموکراتهــای روس در ده ـ ٔه  ۱۸۹۰اقــدام بــه انتشــار روزنام ـهای کردنــد کــه
میخواســت مبــارز ٔه اعتصابــی را بــا جنبــش انقالبــی ضــد ســلطنت مســتبد در آمیــزد ».مخاطــب اصلــی
لنیــن در ایــن بحــث ،جریــان «اقتصادگرایــان» (اکونومیس ـتها) در جنبــش کلــی سوســیال دموکراســی
روســیه اســت کــه در زیــر شــعار «جنبــش کارگــری نــاب» ،بــه عامــل آگاهــی سوسیالیســتی کــم بهــا
میدادنــد .لنیــن مینویســد« :کرنــش کــردن در برابــر جریــان خودانگیختـ ٔه جنبــش کارگــری و هرگونــه
کــم بهــا دادن بــه نقــش «عنــر آگاه» یعنــی بــه نقــش سوســیال دموکراســی ،معنایــش تقویــت نفــوذ
ایدئولــوژی بورژوایــی در میــان کارگـران اســت ».لنیــن توضیــح میدهــد کــه «آگاهــی سوسیالیســتی...
نتیج ـ ٔه الزامــی مســتقیم مبــارز ٔه طبقاتــی» نیســت بلکــه «عنــری اســت کــه از بیــرون وارد مبــارز ٔه
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طبقاتــی پرولتاریــا شــده اســت ،نــه اینکــه بــه طــور طبیعــی و خودانگیختــه از آن پدیــد آمــده باشــد».
بــه همیــن دلیــل ،لنیــن تأکیــد میکنــد کــه «وظیف ـ ٔه سوســیال دموکراســی اســت کــه پرولتاریــا را از
ایــن آگاهــی رسشــار کنــد ...اگــر ایــن آگاهــی خودبهخــود از مبــارز ٔه طبقاتــی پدیــد میآمــد ،دیگــر
نیــازی بــه ایــن کار منیبــود» ،و اضافــه میکنــد کــه «حــال کــه از ایدئولــوژی مســتقلی کــه توســط
خــود تودههــای کارگــر ...طرحریــزی شــده باشــد منیتوانــد ســخنی در میــان باشــد ،مســئله بدینســان
میتوانــد مطــرح باشــد :یــا ایدئولــوژی بورژوایــی یــا ایدئولــوژی سوسیالیســتی .میــان ایــن دو چیــزی
وجــود نــدارد» ،و «اصــوالً در جامعـهای کــه تضــاد طبقاتــی در آن النــه کــرده و آن را از درون میخــورد،
ایدئولــوژی غیرطبقاتــی یــا فراطبقاتــی هرگــز منیتوانــد وجــود داشــته باشــد .از ایــن رو ،کــم بهــا دادن
بــه ایدئولــوژی سوسیالیســتی بــه هــر صــورت ،و هــر گونــه دوری جســن از آن ،بــه معنــای تقویــت
ایدئولــوژی بورژوایــی اســت» چــون بــورژوازی امــکان و تــوان و وســایل بیشــری ب ـرای نفــوذ کــردن
در میــان کارگ ـران دارد .البتــه لنیــن تأکیــد میکنــد کــه ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه «کارگ ـران در
طرحریــزی ایدئولــوژی سوسیالیســتی رشکــت ندارنــد؛ ولــی آنهــا نــه در نقــش کارگــر ،بلکــه در نقــش
تئوریســین سوسیالیســم در ایــن کار رشکــت میکننــد ».پافشــاری لنیــن در مبــارزه بــا ایــن جریــان بــه
علّــت ایــن بــود کــه ایــن جریانهــای ِصف اتحادیهیــی و ســندیکایی و «اقتصادگ ـرا» (اکونومیســت)
خــود را مارکسیســت و سوســیال دموک ـرات معرفــی میکردنــد ،و از دیــدگاه لنیــن و دیگــر انقالبیــون،
تأثیــر مخ ّربــی بــر مبــارز ٔه سیاســی طبقــ ٔه کارگــر بــرای هــدف بزرگتــر رسنگــون کــردن تزاریســم
داشــتند .در واقــع لنیــن بــا آنهــا بــه مثابــه نیروهــای درون جنبــش عمومــی سوســیال دموکراســی مبــارز ٔه
نظــری میکــرد.
هامنطــور کــه لنیــن در فصــل ســ ّوم کتــاب توضیــح میدهــد« ،اکونومیســتها سیاســت را بــه
طــور مطلــق نفــی منیکننــد ،بلکــه فقــط مفهــوم سوســیال دموکراتیــک سیاســت را همیشــه بــا مفهــوم
صنفــی و اتحادیهیــی آن اشــتباه میکننــد ».در همینجاســت کــه لنیــن هــدف بنیــادی سوســیال
دموکراســی در جنبــش کارگــری را بهرصاحــت بیــان میکنــد« :هــدف سوســیال دموکراســی از رهــری
مبــارز ٔه طبق ـ ٔه کارگــر فقــط تأمیــن رشایــط بهــر ب ـرای فــروش نیــروی کار نیســت ،بلکــه عــاوه بــر آن،
برانداخــن نظــام اجتامعــی بیدادگــری اســت کــه تهیدســتان را وام ـیدارد کــه خــود را بــه توانگ ـران
بفروشــند ».در حالــی کــه اقتصادگرایــان از گســرش مبــارز ٔه سیاســی در ورای مبــارز ٔه اقتصــادی پرهیــز
میکردنــد« ،سوســیال دموکراســی انقالبــی مبــارزه در راه رفــورم را بــه عنــوان جزئــی از کل ،تابــع مبــارز ٔه
انقالبــی در راه آزادی و سوسیالیســم میســازد ».لنیــن معتقــد اســت کــه کارگ ـران بایــد «رفتــار هــر
یــک از طبقــات اجتامعــی دیگــر را ...در نظــر بگیرنــد» چــون «خودشناســی طبقـ ٔه کارگــر بــا تصـ ّورات
کامـاً روشــن ایــن طبقــه از چگونگــی مناســبات میــان همـ ٔه طبقــات جامعــه پیونــد ناگسســتنی دارد...
کارگــر ب ـرای آنکــه سوســیال دموک ـرات شــود بایــد دربــار ٔه رسشــت اقتصــادی و ســیامی اجتامعــی و
سیاســی مالــک و کشــیش ،منصـبدار و دهقــان ،دانشــجو و ولگــرد ،تصـ ّور روشــنی داشــته باشــد ».در
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مقابــل اقتصادگرایــان کــه بــر فعالیــت «سیاســی» ســندیکایی مترکــز میکردنــد ،لنیــن افشــاگری سیاســی
همهجانبــه را وظیف ـ ٔه سوســیال دموکراتهــا میدانســت تــا کارگ ـران بفهمنــد کــه «دانشــجو و اف ـراد
اقلیتهــای مذهبــی و دهقــان و نویســنده نیــز دســتخوش آزار و بیــداد هــان نیرویــی ســیاهی اســت
کــه بــر خــود او در هــر گام از زندگــیاش چنیــن بیرحامنــه ســتم روا مــیدارد ».لنیــن در بخــش
دیگــری از ایــن فصــل بــه بیاثــر و مخــ ّرب بــودن تــرور فــردی اشــاره میکنــد و میپرســد« :مگــر
در ایــن محیــط زندگــی روســیه پلیدیهــا آنقــدر کــم اســت کــه بایــد بــه ابــداع وســایل تهییجــی
خــاص [تــرور] پرداخــت؟ اگــر کســی را هیچچیــز و حتّــی خودرسیهــای رژیــم اســتبدادی روســیه نیــز
نتوانــد تهییــج کنــد ...او بــه جنــگ میــان دولــت و مشــتی تروریســت بــا خونــردی کســی کــه انگشــت
در بینــی کــرده اســت خواهــد نگریســت ».رهنمــود لنیــن بــه سوســیال دموکراتهــا ایــن اســت کــه
«هیجانهــای مــردم را جمــع کنیــم و بــه صــورت ِســیلی عظیــم درآوریــم» و «از زیــر بــار فوریتریــن
وظیف ـ ٔه انقالبیــون روســیه یعنــی ســازماندهی کار تبلیغــات سیاســی همهجانبــه» طفــره نرویــم .لنیــن
در همینجــا تأکیــد میکنــد کــه «ب ـرای رســاندن دانــش سیاســی بــه کارگ ـران ،سوســیال دموکراتهــا
بایــد بــه میــان همــ ٔه طبقــات اهالــی برونــد» و فقــط بــه ایــن اکتفــا نکننــد کــه «بایــد بــه میــان
کارگ ـران رفــت» .او ســپس بــا نقــل قــول از مانیفســت کمونیســت کــه «کمونیس ـتها از هــر جنبــش
انقالبــی پشــتیبانی میکننــد» یــادآوری میکنــد کــه «مــا بایــد وظایــف دموکراتیــک عمومــی را در
برابــر متــام مــردم بیــان داریــم و روی آنهــا تکیــه کنیــم بــدون آنکــه حتّــی بـرای یــک لحظــه معتقــدات
سوسیالیســتی خــود را پنهــان داریــم».
در بخشهــای پایانــی همیــن فصــل اســت کــه لنیــن مجــددا ً رضورت ایجــاد یــک روزنامـ ٔه سوســیال
دموکراتیــک رسارسی را توضیــح میدهــد و مینویســد« :بــدون یــک ارگان سیاســی ،جنبــش شایســت ٔه
عنــوان سیاســی در اروپــای امــروز تص ّورپذیــر نیســت ...افشــاگریهای سیاســی اعــان جنــگ بــه دولــت
اســت ...در دوران مــا فقــط حزبــی کــه افشــاگری واقعـاً بـرای همـ ٔه مــردم را ســازمان میدهــد میتوانــد
پیشــاهنگ نیروهــای انقالبــی باشــد ».او ســپس بــه منون ـ ٔه افشــاگریهای ایســکرا در عرص ـ ٔه مبــارزات
دانشــجویی و دهقانــی و آزار و اذیــت ادبــا و نویســندگان و اســتادان ،در کنــار مســائل کارگــری ،اشــاره
میکنــد.
در فصــل چهــارم کتــاب ،لنیــن بــاز هــم بــه توضیــح بیشــر دربــار ٔه وظایــف سیاســی و ســازمانی
سوســیال دموکراتهــا در جنبــش کارگــری در مبــارزه بــا رژیــم اســتبدادی تــزاری میپــردازد .تأکیــد
اصلــی لنیــن در ایــن بخــش پرهیــز از خــردهکاری و پراکنــدهکاری و تــاش در تــدارک و ســازماندهی
یــک حــزب رسارسی بــا برنامــه و نقش ـ ٔه کار مشــخص و منظــم اســت کــه «بتوانــد کار الزم و پایــداری
و ادامــهکاری در مبــارز ٔه سیاســی را تأمیــن کنــد ».بــه اعتقــاد لنیــن ،محفلهــای پراکنــد ٔه محلــی
سوســیال دموکراتهــا بیشــر در معــرض دســتربد پلیــس بــود و باعــث میشــد کــه کارگـران اعتامدشــان
از روشــنفکران ســلب شــود .موضــوع مهــم دیگــری کــه لنیــن در ایــن فصــل بــه آن میپــردازد ،لــزوم
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تربیــت و بهرهگیــری از «انقالبیــون حرفهیــی» اســت کــه در رشایــط پلیســی و کار غیرعلنــی سوســیال
دموکراتهــا ،فعالیــت انقالبــی را کــه حرفـ ٔه آنهاســت طبــق قواعــد الزم ســازمان میدهنــد ،و میتواننــد
از روشــنفکران یــا از میــان کارگ ـران باشــند .در رشایــط آن روزگار روســیه کــه هنــوز حــزب سوســیال
دموک ـرات وجــود نداشــت و خیلــی از مبــارزان ســخت رسگــرم مبــارز ٔه اقتصادی-صنفــی بودنــد و آن را
بهرتیــن راه میدیدنــد ،لنیــن شــکل و وظیفــه و نــوع کار ســازمان کارگــری را متفــاوت بــا ســازمان حــزب
انقالبــی سوســیال دموکــرات میدانســت .ا ّولــی میبایســت صنفــی و گســردهتر و علنــی ،و کمــر
پنهانــکار باشــد ،ولــی د ّومــی میبایســت شــامل انقالبیــون حرفهیــی سوســیال دموکــرات ،نهچنــدان
گســرده ،و تــا حــد امــکان پنهانــکار باشــد .بــه عبــارت دیگــر ،لنیــن در اینجــا بــر تلفیــق کار علنــی در
ســازمانهای کارگــری و صنفــی ،بــا کار غیرعلنــی در چارچــوب ســازمان حزبــی تأکیــد میکنــد .در
عیــن حــال ،او بــر اهمیــت حضــور رهــران آمــاده و ورزیــد ٔه انقالبــی حرفهیــی در حــزب سوســیال
دموکـرات کــه بــه انــداز ٔه کافــی تجربــه اندوختــه باشــند ،حــاال چــه روشــنفکر باشــند چــه دانشــجو یــا
کارگــر ،تأکیــد میکنــد .بــا توجــه بــه همیــن اهمیــت ســازمان انقالبــی متشــکل از حرفهییهــا ،و شــیو ٔه
ارتبــاط آن بــا ســازمانهای کارگــری اســت کــه لنیــن مینویســد« :ســازمانی از انقالبیــون بــه مــا بدهیــد
تــا روســیه را دگرگــون ســازیم!» در توضیــح نحــو ٔه کار انقالبیــون نیــز لنیــن بــه موضــوع تقســیم کار بــر
اســاس تخصــص و تجرب ـ ٔه اف ـراد اشــاره میکنــد کــه امــری الزم ب ـرای افزایــش کارایــی فعالیــت حزبــی
اســت .ا ّمــا گوشــزد میکنــد کــه «رشط الزم بـرای تخصصــی کــردن ،مرکزیــت اســت» .در زمینـ ٔه تربیــت
کادرهــا حرفهیــی ،لنیــن معتقــد اســت کــه «نخســتین و فوریتریــن وظیفـ ٔه سوسیالیسـتها کمــک بــه
پــرورش مبــارز انقالبــی از میــان کارگرانــی اســت کــه در زمینـ ٔه فعالیــت حزبــی بــا روشــنفکران انقالبــی
در یــک ســطح قـرار داشــته باشــند ...ســطح کارگـران را تــا ســطح انقالبیــون بــاال بربیــم ...کارگــر انقالبــی
ب ـرای آنکــه در کار خــود ورزیدگــی کامــل داشــته باشــد ،بایــد بــه انقالبــی حرفهیــی بــدل گــردد ».و
ســپس بــه منون ـ ٔه « ِب ِبــل» ،انقالبــی آملانــی ،اشــاره میکنــد کــه از میــان تــود ٔه کارگ ـران برخاســته بــود.
لنیــن در ایــن فصــل بارهــا و بارهــا بــر رضورت وجــود حــزب رسارسی متمرکــز بـرای رهــری مبــارز ٔه
خودانگیخت ـ ٔه پرولتاریــا و وارد ســاخنت رضب ـ ٔه قطعــی بــر ســلطنت مطلقــه و مصــون داشــن جنبــش از
دســت زدن بــه حمــات ناســنجیده ،تأکیــد میکنــد .نکت ـ ٔه دیگــری کــه لنیــن در اینجــا بــه آن اشــاره
میکنــد ،خطــر بهاصطــاح «دموکراســی گســرده» در رشایــط فعالیــت غیرعلنــی سوســیال دموکراتهــا
در رژیــم پلیســی تــزاری اســت کــه برخــی از فعــاالن سوســیال دموکــرات مطــرح میکردنــد .او
مینویســند« :اصــل دموکراســی گســرده دو رشط الزم در بــر دارد :علنــی بــودن کامــل و انتخابــی بــودن
متــام مقامهــا .بــدون علنــی بــودن ...ســخن گفــن از اصــل دموکراســی خنــدهآور اســت ».ایــن گفتــار
لنیــن در پاســخ بــه کســانی اســت کــه «در چنیــن اوضــاع احوالــی بــه جــای تأکیــد بــر رضورت حــد
اعــای پنهانــکاری و گزینــش هرچــه دقیقتــر اعضــا ،اصــل «دموکراســی گســرده» را تأکیــد میکننــد!»
و ادامــه میدهــد کــه «دموکراتیســم گســرده ســازمان حزبــی در محیــط ظلامنــی رژیــم ســلطنتی
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بازیچ ـ ٔه پــوچ و زیامننــدی اســت».
فصــل پنجــم و آخــر کتــاب چــه بایــد کــرد؟ مــرور مجــددی اســت دربــار ٔه رضورت و مزایــای انتشــار
منظــم نرشیــ ٔه سیاســی رسارسی سوســیال دموکراتهــای روســیه ،و جــدل قلمــی و نظــری لنیــن بــا
مخالفــان ایــن اندیشــه .البتــه در زمــان نــگارش و انتشــار چــه بایــد کــرد؟ نرشیــ ٔه رسارسی ایســکرا
م ّدتــی بــود کــه منتــر میشــد ،ولــی در ایــن بخــش از کتــاب ،لنیــن بــاز هــم در مــورد اهمیــت چنیــن
نرشیـهای ،در مقایســه بــا «خــردهکاری» در انتشــار نرشیههــای محلــی ،توضیــح بیشــری میدهــد .بــه
بیــان لنیــن ،انتشــار نرشی ـ ٔه رسارسی بــه برق ـراری رابطــه میــان گروههــای سوســیال دموک ـرات محلــی
پراکنــده در رسارس روســیه ،بــه «پــروردن ســازمانهای سیاســی نیرومنــد» ،و بــه ارائ ـ ٔه ارزیابــی منظــم
و مــداوم از «متــام جوانــب زندگــی سیاســی و متــام مــواردی کــه طبقــات گوناگــون بــا انگیزههــای
گوناگــون بــه اع ـراض و مبــارزه برمیخیزنــد» یــاری میرســاند .البتــه لنیــن کام ـاً در بیــان ایــن نکت ـ ٔه
مهــم رصاحــت دارد کــه روزنامــه جــای حــزب را منیگیــرد و فقــط بســر و َمحملــی بـرای ایجــاد اتحــاد
اســت .او از مخالفــان نرشی ـ ٔه رسارسی انتقــاد میکنــد کــه «آنچــه را کــه در لحظ ـ ٔه کنونــی بــه عنــوان
مناســبتترین وســیله توصیــه شــده اســت ،هــدف تلقــی کردهانــد» در حالــی کــه ایجــاد روزنامــ ٔه
سیاســی رسارسی فقــط «نقــش نــخ راهنامیــی» را دارد کــه انقالبیــون میتواننــد بــا در دســت داشــن
آن ســازمان انقالبــی بـرای «حملـ ٔه مشــرک علیــه ســلطنت مســتبد و بـرای رهــری مبــارز ٔه واحــد را گــرد
آورنــد و متشــکل» و گســردهتر و اســتوارتر ســازند« .آرزو»ی لنیــن بــر پای ـ ٔه رشایــط عینــی مشــخص
زمــان ،و نیازهــای مبــارزه در آن رشایــط مشــخص ،ایــن بــود کــه انتشــار چنیــن نرشی ـهای «رسآغــازی
ب ـرای برق ـراری پیونــد واقعــی» و «همراهــی و رشکــت کام ـاً فعــال و زنــد ٔه» انقالبیــون در آن نرشی ـ ٔه
رسارسی باشــد .در همینجاســت کــه لنیــن بــا اشــاره بــه نــام نرشی ـ ٔه ایســکرا (بــه معنــی جرقــه یــا
اخگــر) مینویســد« :ایــن روزنامــه حکــم جزئــی از آن َد ِم آهنگــری عظیمــی را خواهــد داشــت کــه
هــر اخگــر مبــارز ٔه طبقاتــی و هــر جرق ـ ٔه خشــم خلــق را بــه حریقــی همهگیــر بــدل میســازد ».او
فصــل آخــر کتــاب را بــا ایــن تأکیــد بــه پایــان میبــرد کــه «نقشـ ٔه ایجــاد روزنامـ ٔه سیاســی بـرای رسارس
روســیه ،نهتنهــا مثــر ٔه کار دفــری کســانی نیســت کــه در تنگنــای اتــاق بــه آیینپرســتی و انشــاپردازی
مبتــا شــدهاند ،بلکــه برعکــس ،عملیتریــن نقشـهای اســت کــه بــا اجـرای آن میتــوان قیــام را از متــام
جوانــب آغــاز کــرد و خــود را بیدرنــگ بـرای آن آمــاده ســاخت ،و در عیــن حــال ،کارهــای مــرم روزمــر ٔه
خــود را نیــز حتّــی یــک آن از یــاد نــرد».
در «پایــان گفتــار» کتــاب چــه بایــد کــرد؟ لنیــن ضمــن جمعبنــدی مختــر از رونــد شــکلگیری
جنبــش سوســیال دموکراســی در روســیه ،آن را بــه ســه دور ٔه تکویــن جنینــی ،کودکــی و بلوغ ،و تشـتّت و
تالشــی و نوســان از یکســو بــه ســوی دیگــر تقســیم میکنــد ،و بــا اشــاره بــه مبــارز ٔه مارکسیسـتهای
جنبــش بــا جریانهــای «انتقــاد آزاد» و «دموکراســی گســرده» و «اقتصادگرایــی» (اکونومیســم) و
«تروریســم» در دور ٔه س ـ ّوم ،مینویســد« :مــا ایــان راســخ داریــم کــه سوســیال دموکراســی روســیه از
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بح ـران ،تواناتــر و پختهتــر بیــرون خواهــد آمــد ،و پیشــاهنگ واقعــی انقالبیتریــن طبقــه ،پســاهنگ
اپورتونیســت را عــوض خواهــد کــرد» ،و ســپس کتــاب را بــا ایــن جملــه بــه پایــان میبــرد« :مــا بــا
دعــوت بــه ایــن «تعویــض» ،و تلخیــص متــام مطالــب پیشگفتــه ،میتوانیــم بــه ســؤال «چــه بایــد
کــرد؟» یــک پاســخ کوتــاه بدهیــم :بایــد بــه دوران سـ ّوم پایــان داد» ،کــه اشــاره بــه رضورت رفــع تشـتّت
و ایجــاد اتحــاد و مبــارز ٔه متحدانــه دارد.
ایــن اثــر لنیــن را نیــز مثــل هــر اثــر دیگــر کالســیک مارکسیسم-لنینیســم بایــد بــا توجــه کامــل بــه
زمین ـ ٔه تاریخــی و رشایــط اجتامعــی آن مطالعــه و بررســی کــرد .چــه بایــد کــرد؟ را بایــد در ارتبــاط
بــا اوضــاع مشــخص دورهای مع ّیــن از شــکلگیری حــزب سوســیال دموکــرات روســیه (و در نهایــت
بلشــویک) مطالعــه کــرد .مطالع ـ ٔه ایــن اثــر بیــرون از زمین ـ ٔه تاریخــی مشــخص آن ،و بیــرون کشــیدن
پارههایــی از اینجــا و آنجــای مــن بــه مثابــه دســتورالعمل و حکمــی کلــی و ازلــی ،میتوانــد منجــر بــه
اشــتباههایی اساســی در تحلیــل رشایــط مشــخص منجــر شــود .فعالیــت جنبــش سوســیال دموکراســی
و مارکسیس ـتهای اروپــا و روســیه ،جــزو نخســتین تجربههــای عملــی و تشــکیالتی «کمونیســت»ها
در مبــارز ٔه انقالبــی گســرده بــود .ایــن تجربــه ،و تحلیلهــای ارزنــد ٔه مبــارزان مارکسیســت مثــل
لنیــن ،تالشــی نویــن بــرای بــه عمــل درآوردن اندیشــههای پیــرو و انقالبــی مارکسیســم بــود .چــه
بایــد کــرد؟ حــاوی رهنمودهــای عملــی مهــم و مؤثــری ب ـرای جنبــش سوســیال دموکراســی روســیه در
رشایــط مشــخص اوایــل قــرن بیســتم اســت ،ولــی منیتــوان آن را بــه ســطح دســتور عملــی بـرای مبــارز ٔه
کمونیســتها در همــه و هــر زمــان و رشایطــی تقلیــل داد ،اگرچــه حــاوی اندیشــههایی بنیــادی
دربــار ٔه رضورتهــای جنبــش ترقیخواهــی کمونیســتی اســت.
هامنطــور کــه پیشــر اشــاره شــد ،موضــوع اساســی در چــه بایــد کــرد؟ رضورت وجــود یــک حــزب
سیاســی متشــکل متحــد رسارسی ب ـرای گــرد هــم آوردن جنبــش مبارزاتــی پراکنــد ٔه طبق ـ ٔه کارگــری و
هدایــت سیاســی آن مبــارزه بــه منظــور برانداخــن رژیــم خودکامــ ٔه تــزاری حاکــم بــود .در همیــن
زمینــه اســت کــه لنیــن بــر اهمیــت مترکــز ســازمان و فعالیتهــای تشــکیالتی مبــارزه تأکیــد میکنــد
کــه بــدون آن منیتــوان رژیــم خودکامــه را شکســت داد .لنیــن چــه بایــد کــرد؟ را «خالصــهای از
تاکتیکهــای ایســکرا و سیاســت تشــکیالتی ایســکرا در ســالهای  ۱۹۰۱و  -۱۹۰۲دقیق ـاً یــک خالصــه،
نــه بیشــر ،نــه کمــر» میدانــد( .از «مقدم ـهای بــر مجموع ـ ٔه  ۱۲ســال»)۱۹۰۷ ،
یکــی از درسهــای ارزنــد ٔه ایــن اثــر لنیــن ایــن اســت کــه «سوسیالیســتها» (کمونیســتهای
امــروزی) منیتواننــد رصف ـاً رشکتکننــدهای محــض در مبــارز ٔه جــاری باشــند ،بلکــه بایــد متــام تــاش
خــود را بــه کار بندنــد کــه سیاس ـتهای مرتقــی خــود را بــه درون مبــارز ٔه جــاری بربنــد ،و متناســب
بــا وضعیــت موجــود ،راههایــی را ب ـرای پیــش بــردن مبــارزه بــه مرحل ـ ٔه بعــدی پیــدا کننــد .لنیــن در
ایــن کتــاب بهروشــنی بیــان میکنــد کــه کارگــران رصفــاً بــا مبــارز ٔه اقتصــادی منیتواننــد پیــکار در
راه رسنگونــی رژیــم اســتبدادی و حرکــت بــه ســوی برق ـراری سوسیالیســم را بــه پیــش بربنــد .تجرب ـ ٔه
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مبارزاتــی خــود کارگــران ،همــراه بــا آگاهیرســانیها و رهنمودهــا و تبلیغــات انقالبیــون حرفهیــی
حزبــی ،چــه روشــنفکر و کارگــر یــا دانشــجو ،آن ترکیبــی اســت کــه میتوانــد کامیابــی مبــارز ٔه 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 دربــار ٔه اهمیــت
تشــکیالت انقالبــی و پرهیــز از پراکنــدهکاری را در ایــن بیــان او در چــه بایــد کــرد؟ میتــوان دیــد:
«ســازمانی از انقالبیــون بــه مــا بدهیــد تــا روســیه را دگرگــون ســازیم!»
به نقل از «نام ٔه مردم»  ،شامر ٔه  ۲۰ ،۱۰۱۶دی ۱۳۹۵

ّ
ٔ
«درباره حق ملتها در
تعیین
سرنوشت خویش»
مروری بر یک اثر کالسیک لنینیسم و
زمینههای تاریخی و اجتامعی آن
دهههــای پایانــی قــرن نوزدهــم و دهههــای آغازیــن قــرن بیســتم میــادی ،شــاهد انقالبهــای
بورژوا-دموکراتیــک در اروپــای رشقــی و آســیا ،جنــگ جهانــی امپریالیســتی ا ّول ،و فروپاشــی
امپراتوریهــای روســیه ،عثامنــی ،پــروس ،اتریش-مجــار بــود .در چنــان رشایطــی ،مســئل ٔه ملّــی و
حــق تعییــن رسنوشــت سیاســی ملّتهــا تــا ح ـ ّد جــدا شــدن از کشــور ســلطهگر ،مســئلهای بــود کــه
مارکسیس ـتهای روســیه و اروپــا و آســیا ناگزیــر بایــد بــه آن توجــه میکردنــد .لنیــن در ایــن مــورد
آثــار متعــددی دارد ،کــه یکــی از شناختهشــدهترین آنهــا ،رســال ٔه «دربــار ٔه حــق ملّتهــا در تعییــن
رسنوشــت خویــش» اســت .نوشــت ٔه حــارض مــروری اســت اجاملــی بــر آن رســال ٔه مشــخص ،بــه ایــن امیــد
کــه نکتههــای محــوری آن را برجســته کنــد ،و خواننــد ٔه را بــه مطالعــ ٔه دیگــر نوشــتههای لنیــن و
دیگــر اندیشــمندان مارکسیســت و ترقیخــواه در مــورد مســئل ٔه ملّــی کــه جنبههــای گوناگــون و گاه
پیچیــدهای دارد برانگیــزد.
حــق ملّتهــا در تعییــن رسنوشــت خــود دســتکم یــک قــرن و نیمــی اســت کــه مــورد توجــه
اندیشــمندان اجتامعــی و فعــاالن سیاســی ق ـرار دارد .در بطــن ایــن موضــوع ،مفهــوم «ملّــت» ق ـرار
دارد کــه آن هــم در گــذر زمــان و تح ّولهــای اجتامعی-تاریخــی معناهــا و مفهومهــای متفاوتــی پیــدا
کــرده اســت کــه بــا پایههــای اقتصــادی و اجتامعــی و فرهنگــی هــر جامع ـ ٔه مــورد نظــر پیونــد پیــدا
میکنــد .در تاریــخ معــارص ،یــا شــاید بهــر اســت بگوییــم در صــد و شــصت-هفتاد ســال گذشــته،
اندیشــمندان ترقیخــواه از جنبههــای گوناگــون بــه موضــوع ملّتهــا و حــق آنهــا در تعییــن رسنوشــت
سیاســی خــود پرداختهانــد و اساس ـاً آن را بــه عنــوان یــک «مســئله» کــه بایــد تعریــف و حــل شــود،
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مطــرح کردهانــد .ایــن دیدگاههــا و تحلیلهــا طیــف گســردهای از «مســئل ٔه ملّــی» را در بــر میگیــرد،
کــه در رشایــط زمانــی و جغرافیایی-سیاســی متفــاوت ،مضمونهــای متفاوتــی داشــته اســت :از جدایــی
ملّتهــا از امپراتوریهایــی مثــل روســیه و اتریش-مجــار و عثامنــی و پــروس و بریتانیــا و تشــکیل
کشــورهای مســتقل گرفتــه ،تــا اســتقالل کشــورهایی مثــل فنالنــد و لهســتان پــس از انقــاب اکتــر ۱۹۱۷
و تشــکیل کشــور شــوراها متشــکل از جمهوریهــای چندگانــه ،یــا مســئل ٔه خودمختــاری ملّتهایــی مثــل
کِبِکیهــا (در کانــادا) یــا فالندرزهــا (در بلژیــک) و کاتالونیهــا (در اســپانیا) و منونههــای مشــابه آن
در بســیاری از کشــورهای دنیــا از جملــه در کشــور مــا ایـران ،یــا اســتقالل کشــورهای مســتعمرهای مثــل
هندوســتان (از بریتانیــا) و کنگــو (از بلژیــک) و اســتقالل شــاری از کشــورهای دیگــر از اســتعامرگران
ــی منونههایــی مثــل
دیگــری مثــل هلنــد و اســپانیا و پرتغــال و ...در قــار ٔه آمریــکا و آفریقــا ،و حتّ ٰ
فلســطین کــه حــق حاکمیــت ملّــی ب ـهکل و ب ـهزور از آن گرفتــه شــده اســت .بــه طــور کلــی میتــوان
گفــت کــه اصطــاح کلّــی «مســئل ٔه ملّــی» بــا همــ ٔه جنبههــای متفاوتــی کــه دارد،موضــوع ســاده و
رسراســتی نیســت و بیتردیــد پیچیدگیهایــی دارد کــه در هــر مــورد خــاص بایــد بــه طــور مشــخص
بــه آنهــا توجــه شــود و راهحــل مناســب ب ـرای آن پیــدا شــود .نکت ـ ٔه مهــم ،برجســته شــدن «مســئل ٔه
ملّــی» و «حــق ملّتهــا در تعییــن رسنوشــت خــود» بــه مثابــه مفهــوم و پدیــدهای نــو در جنبشهــای
ملّــی و مردمــی در یــک قــرن و نیــم گذشــته اســت کــه حلوفصــل آن بــه ســود پیرشفــت ملّتهــا و
برق ـراری حاکمیــت دموکراتیــک رضورت دارد .ایــن پدیــده ســاخت ٔه ذهــن ایــن اندیشــمند و آن فعــال
اجتامعــی نیســت بلکــه در زمینـ ٔه عینــی تح ّولهــای تاریخــی دو قــرن اخیــر ،یعنــی در گــذار نظامهــای
اجتامعی-اقتصــادی از فئودالیســم بــه رسمایــهداری ،در رونــد انقالبهــای ملّــی و دموکراتیــک ،و در
جریــان تکامــل انقالبهــای سوسیالیســتی بعــدی ،و در ارتبــاط بــا بنیادهــای اقتصــادی اســتعامری و
اســتثامرگر رخ منــود .زمین ـ ٔه ذهنــی ارزیابــی و حلوفصــل دموکراتیــک «مســئل ٔه ملّــی» نیــز مبتنــی بــر
کار اندیشــمندان و فعــاالن اجتامعی-سیاســی ترقیخــواه و ملّــی ،و بهویــژه چــپ و مارکسیســت ،بــوده
اســت .ایــن رونــد همچنــان ادامــه دارد ،و شــیو ٔه برخــورد بــا آن در مــواردی نیــز بحثبرانگیــز و مــورد
مشــاجره (از جملــه در مــورد کِ ِبــک و اســکاتلند و یوگســاوی پیشــین و کریمــه) و گاهــی نیــز خونیــن
بــوده اســت (از جملــه در کردســتان و آذربایجــان ای ـران).
کارل مارکــس و فردریــش انگلــس از نخســتین اندیشــمندان پرولــری بودنــد کــه در «مانیفســت
حــزب کمونیســت» بــه موضــوع ملّــت و مســئل ٔه ملــی از دیــد جنبــش کمونیســتی و پرولتاریایــی
پرداختنــد« .مانیفســت» در فاصلـ ٔه ســالهای  ۱۸۴۷تــا  ۱۸۴۸نوشــته و منتــر شــد ،یعنــی در بحبوحـ ٔه
انقالبهــای ضدرسمای ـهداری در اروپــا و در کنــار آن ،انقالبهــای بورژوا-دموکراتیــک در بخشــی از
اروپــا و در آســیا علیــه امپراتوریهــا و رژیمهــای ســلطنتی مطلــق ارتجاعــی و خودکامــهای مثــل
اتریش-مجــار ،پــروس ،و روســیه ،کــه مضمــون آنهــا برانــدازی نظــام فئودالیســم و قدرتگیــری نظــام
بــورژوازی (رسمایـهداری) بــود .مارکــس و انگلــس در آن زمــان مبــارزات بورژوا-دموکراتیــک را مرتقــی
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و روبهجلــو میدانســتند چــون گام تاریخــی الزم و ناگزیــری در راه تح ـ ّول انقالبــی ب ـرای برانداخــن
نظــم کهنــه ،و رویــش و اســتقرار نظــم نویــن رسمای ـهداری بهشــار میآمــد .انگلــس در پیشگفتــار
چــاپ ایتالیایــی مانیفســت در ســال  ۱۸۹۳در ارتبــاط بــا ایــن انقالبهــا نوشــت...« :میوههــای انقــاب
[ ۱۸۴۸فرانســه] در آخریــن تحلیــل نصیــب طبقـ ٔه رسمایـهدار شــد .ا ّمــا در کشــورهای دیگــر ،در ایتالیــا
و آملــان و اتریــش ،کارگ ـران از هــان آغــاز کارشــان فقــط آن بــود کــه بــه بــوژوازی کمــک کننــد تــا
ـر نیســت.
بــه حکومــت برســد .ولــی در هیــچ کشــوری تس ـلّط بــورژوازی بــدون اســتقالل ملّــی میـ ّ
بدیــن جهــت ،انقالبهــای ســال  ۱۸۴۸میبایســت بــه وحــدت و اســتقالل ملّتهایــی بینجامــد کــه
تــا آن زمــان فاقــد آن بودنــد :ایتالیــا ،آملــان ،و مجارســتان .و اینــک نوبــت لهســتان اســت ...بــدون
ـر اســت و نــه همــکاری
تحقــق اســتقالل و وحــدت هــر ملّــت ،نــه اتحــاد بیناملللــی پرولتاریــا میـ ّ
آگاهانــ ٔه ملّتهــا بــرای دســتیابی بــه هدفهــای مشــرک ».در بخــش ا ّول مانیفســت بــا عنــوان
«بوژواهــا و پرولتارهــا» ،رونــد رشــد رسمایـهداری در جامعـ ٔه انســانی بررســی شــده اســت .در همیــن
بخــش اســت کــه بــه مســئل ٔه شــکلگیری ملّتهــای جداگانــه و مســتقل از درون جامعههایــی بــا
جمعیتهــا و روابــط و مناســبات پراکنــده اشــاره شــده اســت .در ایــن بخــش میخوانیــم« :بــورژوازی
پراکندگــی موجــود در جمعیــت ،در وســایل تولیــد ،و در مالکیــت را بیــش از پیــش از میــان میبــرد.
بــورژوازی جمعیــت را مرتاکــم ،وســایل تولیــد را متمرکــز ،و مالکیــت را در دســتان معــدودی متمرکــز و
مرتاکــم کــرده اســت .پیامــد ناگزیــر ایــن رونــد ،مترکــز سیاســی بــوده اســت .ایالتهــا و اســتانهای
مســتقل ،یــا دارای ارتبــاط نیمبنــد و پراکنــده بــا یکدیگــر ،کــه منافــع و عالیــق ،قوانیــن ،دولتهــا،
و نظــام مالیاتــی مســتقلی داشــتند ،در چارچــوب یــک ملّــت ،یــک دولــت ،یــک قانــون ،یــک نفــع
طبقاتــی ملّــی ،یــک مــرز ،و یــک تعرف ـ ٔه گمرکــی بــه یکدیگــر بــه هــم پیوســتند ».بــه عبــارت دیگــر،
تبدیــل جوامــع پراکنــدهای مثــل جوامــع ملوکالطوایفــی و ایلــی و شاهزادهنشــین و غیــره بــه ملّــت-
دولتهــا ،هامننــد آنچــه در ایــران بهویــژه در اواخــر دوران قاجــار و آغــاز دوران پهلــوی صــورت
گرفــت ،پای ـ ٔه الزم ب ـرای توســعه و رشــد نظــام رسمای ـهداری و «رواج مت ـ ّدن» و رشــد و تح ـ ّول آینــد ٔه
طبق ـ ٔه کارگــر را فراهــم آورد.
در ارتبــاط بــا رهایــی ملّتهــای تحــت ســتم ،مارکــس (و نیــز انگلــس) نوشــتههایی بهویــژه
دربــار ٔه وضعیــت ایرلنــد در زیــر ســلط ٔه انگلســتان در قــرن نوزدهــم میــادی دارد .مارکــس در ابتــدا
بــر ایــن عقیــده بــود کــه وقتــی کارگ ـران انگلیســی ،نظــام رسمای ـهداری در کشــور اســتعامرگر بریتانیــا
را براندازنــد ،ایرلندیهــا هــم از قیــد اســتثامر آزاد خواهنــد شــد .ا ّمــا بعدتــر ،مارکــس بــه ایــن نتیجــه
رســید کــه اســتقالل و تعییــن رسنوشــت ملّــت ایرلنــد بــه دســت خودشــان بهرتیــن راه ب ـرای کارگ ـران
و زحمتکشــان ایرلنــدی بـرای مبــارزه بــا رسمایـهداری و رهایــی از آن اســت .او از کارگـران انگلیســی و
حــزب کارگـران انگلســتان (کشــور اســتعامرگر یــا ســتمگر) میخواســت کــه از اســتقالل و حــق تعییــن
رسنوشــت ملّــت تحــت ســتم (در ایــن مــورد ایرلنــد) حامیــت کننــد .مارکــس بهدرســتی اعتقــاد داشــت
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کــه تــا زمانــی کــه ملّتــی تحــت ســتم ملّــت دیگــر باشــد ،زحمتکشــان کشــور ســتمگر نیــز از قیــد و
بنــد آزاد نخواهنــد شــد .او در مــورد آمریــکا در دور ٔه بــردهداری نیــز چنیــن نوشــت« :در ایــاالت متحــد
آمریــکای شــالی ،تــا زمانــی کــه بردگــی بخشــی از آن جمهــوری را معیــوب میکــرد و زشــت میمنــود،
هــر جنبــش مســتقل کارگــری فلــج بــود .مــادام کــه کارگــر سیاهپوســت داغ زده میشــود ،کارگــر
سفیدپوســت هرگــز آزاد نخواهــد بــود( ».کاپیتــال ،جلــد ا ّول ،فصــل دهــم ،بخــش .)۷
لنیــن اندیشــمند دیگــری بــود کــه در اواخــر قــرن نوزدهــم میــادی و دهههــای آغازیــن قــرن
بیســتم بــه طــور جـ ّدی و از دیــد طبقاتــی بــه مســئل ٔه ملّــی و حــق تعییــن رسنوشــت ملّتهــا پرداخــت،
کــه البتــه بــا مخالفتهــا و مقاومتهایــی نیــز روبــرو بــود ،از جملــه از ســوی برخــی از «دوســتان
سوســیال دموک ـرات» .در آن زمــان روســیه کشــوری بــود کــه ملّتهــا یــا ملّیتهــای گوناگونــی مثــل
لهســتانی ،فنالنــدی ،اوکراینــی ،گرجــی ،و آذری زیــر حکومــت ت ـزاری و ســلط ٔه «روسهــای کبیــر» (یــا
وِلیــکاروس) در آن زندگــی میکردنــد و اقلیتهایــی مــورد ســتم نهادینــه شــد ٔه ایــن روسهــا قــرار
داشــتند .بــه دلیــل همیــن ســلط ٔه خشــن و خودکامـ ٔه ارشاف تـزاری بــر ملّتهــای دیگــر ،روســی ٔه تـزاری
را «زنــدان خلقهــا» میخواندنــد .آنچــه از آن بــا عنــوان «ســتم ملّــی» نــام بــرده میشــود ،همیــن ســتم
مضاعفــی اســت کــه عــاوه بــر اســتثامر زحمتکشــان (در هــر دو ملّـ ِ
ـت کشــور ســلطهگر و زیــر ســلطه)،
بــر ملّتهــای اقلیــت و تحــت ســلطه روا داشــته میشــود .لنیــن نوشــتههای متعــددی دربــار ٔه مســئل ٔه
ملّــی و حــق ملّتهــا در تعییــن رسنوشــت خــود دارد ،کــه حاکــی از اهمیــت ایــن مســئله در اواخــر
قــرن نوزدهــم و دهههــای ا ّول و د ّوم قــرن بیســتم میــادی اســت .در کنگــر ٔه چهــارم انرتناســیونال د ّوم
(لنــدن )۱۸۹۶ ،و پــس از آن در برنامـ ٔه حــزب سوســیال دموکـرات کارگــری روســیه (مصـ ّوب کنگــر ٔه د ّوم،
 )۱۹۰۳بــه ایــن مســئله توجــه شــده بــود .در برنام ـ ٔه حزبــی حــزب سوســیال دموک ـرات ،جــزو مــوادی
کــه بایــد در قانــون اساســی جمهــوری دموکراتیــک پــس از رسنگونــی تـزار باشــد ،ایــن بنــد ذکــر شــده
بــود« :حــق تعییــن رسنوشــت بـرای همـ ٔه ملّتهایــی کــه در درون محــدود ٔه کشــور هســتند ».در رونــد
اوجگیــری انقــاب بورژوا-دموکراتیــک  ۱۹۰۷ -۱۹۰۵یکــی از مســائلی کــه مطــرح بــود ،اتحــاد و مبــارز ٔه
انرتناسیونالیســتی زحمتکشــان ملّیتهــای گوناگــون در جنبــش کارگــری روســیه تـزاری چندملیتــی بــود.
بــورژوازی (امپریالیســم) بــه ملّیگرایــی افراطــی روس و بــه اختــاف میــان ملّتهــا و بهویــژه میــان
زحمتکشــان هــر ملّــت بــا ملّتــی دیگــر دامــن م ـیزد و تفرقــه ایجــاد میکــرد و از آن بــه ســود خــود
بهرهبــرداری میکــرد .ایــن ملّیگرایــی تــا حــ ّدی در میــان ســازمانهای کارگــری نیــز رخنــه میکــرد،
کــه بــه اتحــاد جنبــش کارگــری و خصلــت طبقاتــی و انرتناسیونالیســتی آن صدمــه م ـیزد .بــه همیــن
دلیــل ،برخــورد بــه «مســئل ٔه ملّــی» یکــی از موضوعهــای مهــم در جنبــش سوســیال دموکراتیــک روســیه
بــود .لنیــن سیاســت بلشــویکها در حــزب سوســیال دموکـرات کارگــری روســیه دربــار ٔه مســئل ٔه ملّــی و
حــق ملّتهــا در تعییــن رسنوشــت خــود را در چندیــن نوشــت ٔه کوتــاه و بلنــد ،بهویــژه از ســال ۱۹۱۳
بــه بعــد ،و البتــه در ســالهای پــس از پیــروزی انقــاب اکتــر  ،۱۹۱۷توضیــح داده اســت .او در دو
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نوشــت ٔه خــود بــا عنوانهــای «مالحظاتــی انتقــادی دربــار ٔه مســئل ٔه ملّــی» (اواخــر ســال  )۱۹۱۳و «حــق
ملّتهــا در تعییــن رسنوشــت خویــش» (بهــار  )۱۹۱۴ایــن موضــوع را بــا تفصیــل بیشــری بیــان کــرده
اســت .در آســتان ٔه جنــگ جهانــی ا ّول و فروپاشــی امپراتوریهایــی مثــل عثامنــی و روســیه و اتریــش-
مجــار و پــروس ،ایــن مســئله حادتــر هــم میشــد و لنیــن بــاز هــم در مقالههــای گوناگــون بــه موضــوع
«غــرور ملّــی وِلیکاروسهــا» (یــا «روسهــای کبیــر» ،نامــی کــه دیگــر ملّتهــای ســاکن روســیه بــه
ملّــت روس داده بودنــد) ،و مســئل ٔه ملّــی و موضــع کمونیس ـتها و دیگــر نیروهــای سیاســی نســبت
بــه ایــن موضــوع پرداخــت .بلشــویکهای دیگــری نیــز در ایــن بــاره دســت بــه قلــم بردهانــد ،از جملــه
ژوزف اســتالین در نوشــتهای بــا عنــوان «مارکسیســم و مســئل ٔه ملّــی» کــه در آن از دیــدگاه طبقاتــی بــه
موضوعهایــی مثــل ملّــت ،پیشــنهاد خودمختــاری فرهنگی-ملّــی در مقابــل حــق ملّتهــا در تعییــن
رسنوشــت سیاســی خــود ،ناسیونالیســم و تجزیهطلبــی ،و بهویــژه بــه مســئل ٔه ملّــی در روســیه پرداختــه
اســت.
در رشایــط آن روز روســیه کــه در التهــاب انقــاب و در آســتان ٔه جنــگ جهانــی ا ّول بــود ،لنیــن مســئل ٔه
ملّــی را یــک موضــوع طبقاتــی و جزئــی از رونــد جامــع انقــاب میدانســت و آن را از دیــد منافــع
زحمتکشــان و پرولتاریــا (در برابــر منافــع بــورژوازی ناسیونالیســت) در راه رســیدن بــه سوسیالیســم
بررســی و تحلیــل میکــرد .لنیــن در یکــی از نوشــتههای خــود بــه زبــان آملانــی بــا عنــوان «پرولتاریــای
انقالبــی و حــق ملّتهــا در تعییــن رسنوشــت خویــش» ( )۱۹۱۵مینویســد« :درســت هامنطــور کــه
مارکــس در ســال  ۱۸۶۹خواســتار جدایــی ایرلنــد شــد ،آن هــم نــه بــه خاطــر شــکاف افتــادن میــان ایرلنــد
و بریتانیــا ،بلکــه بــا هــدف اتحــاد آزادانـ ٔه بعــدی میــان آنهــا ،نــه بــه طــوری کــه «انصــاف بـرای ایرلنــد»
را تأمیــن کنــد ،بلکــه بــه ســود مبــارز ٔه انقالبــی پرولتاریــای بریتانیــا ،بــه هــان ترتیــب مــا هــم امتنــاع
سوسیالیسـتهای روســی از مطــرح کــردن خواســت آزادی حــق تعییــن رسنوشــت بـرای ملّتهــا را -بــه
آن معنــا کــه پیشــر اشــاره کردیــم [یعنــی حــق جدایــی کــه قب ـاً ذکــر کــرده بــود] ،خیانــت مســتقیم
بــه دموکراســی ،انرتناسیونالیســم ،و سوسیالیســم میدانیــم ».او در نوشــت ٔه دیگــری بــا عنــوان «انقــاب
سوسیالیســتی و حــق ملّتهــا در تعییــن رسنوشــت خویــش» ( )۱۹۱۶در مــورد پذیــرش حــق جدایــی
ملّتهــای تحــت ســتم ایــن طــور نوشــت« :درســت هامنطــور کــه نــوع بــر فقــط بــا گــذر از یــک
دور ٔه انتقالــی دیکتاتــوری طبقـ ٔه ســتمدیده میتوانــد بــه هــدف الغــای طبقــات دســت یابــد ،بــه هــان
ترتیــب هــم نــوع بــر فقــط بــا گــذر از یــک دور ٔه انتقالــی رهایــی کامــل همـ ٔه ملّتهــای ســتمدیده،
یعنــی آزادی آنهــا ب ـرای جــدا شــدن ،میتوانــد بــه هــدف درهمآمیــزی ناگزیــر ملّتهــا نایــل آیــد».
در همیــن نوشــته اســت کــه لنیــن بــر وظیف ـ ٔه عاجــل کشــورهای سوسیالیســتی پیروزمنــد در تــداوم و
تکمیــل حقــوق دموکراتیــک بورژوایــی ،از جملــه بــر شناســایی حــق ملّتهــای ســتمدیده در تعییــن
رسنوشــت خویــش تأکیــد میکنــد .او در بخــش ششــم ایــن اثــر ،بــه ســه دســته از کشــورها در ارتبــاط
بــا موضــوع حــق تعییــن رسنوشــت ملّتهــا اشــاره میکنــد« :ا ّول ،کشــورهای پیرشفت ـ ٔه رسمای ـهداری
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اروپــای غربــی و ایــاالت متحــد آمریــکا .وظایــف پرولتاریــای ایــن ملّتهــای حاکــم هــان وظایــف
پرولتاریــا در انگلســتان در قــرن نوزدهــم نســبت بــه ایرلنــد اســت .د ّوم ،اروپــای رشقــی :اتریــش ،بالــکان،
و بهویــژه روســیه .در اینجــا در قــرن بیســتم بــود کــه جنبشهــای ملّــی بورژوا-دموکراتیــک بهویــژه
تحــ ّول یافــت و مبــارز ٔه ملّــی را شــ ّدت بخشــید .دشــوارترین و مهمتریــن وظیفــه در اینجــا ،متحــد
کــردن مبــارز ٔه طبقاتــی کارگ ـران ملّتهــای ســتمدیده بــا مبــارز ٔه کارگ ـران ملّتهــای ســتمگر اســت.
س ـ ّوم ،کشــورهای نیمهمســتعمرهای مثــل چیــن ،ای ـران ،و ترکیــه ،و هم ـ ٔه مســتعمرههایی کــه مجمــوع
جمعیــت آنهــا بالــغ بــر  ۱۰۰۰میلیــون نفــر اســت .سوسیالیس ـتها نهفقــط خواهــان رهایــی بیقیــد
و رشط و فــوری مســتعمرهها بــدون تــاوان هســتند ...بلکــه بایــد از عنــارص انقالبیتــر در جنبــش
بورژوا-دموکراتیــک رهایــی ملّــی در ایــن کشــورها قاطعانــه حامیــت کننــد و بــه خیــزش آنهــا در برابــر
قدرتهــای امپریالیســتیای کــه بــه آنهــا ســتم میکننــد ،یــاری رســانند».
دیــده میشــود کــه لنیــن ناسیونالیســم بورژوایــی و انرتناسیونالیســم پرولــری را کام ـاً دو نقط ـ ٔه
مقابــل یکدیگــر میدانســت .از ا ّولــی ب ـرای اعــال ســتم ملّــی و پیشـ ُـرد منافــع بــورژوازی در داخــل
و در جنــگ امپریالیســتی جهانــی ا ّول اســتفاده میشــد ،و د ّومــی ،راهــکار زحمتکشــان بــرای غلبــه
بــر بــورژوازی و برق ـراری حقــوق دموکراتیــک هم ـ ٔه زحمتکشــان در هم ـ ٔه ملّتهــا بــود .بــه همیــن
ســبب ،بلشــویکها بســته بــه رشایطــی کــه بتوانــد برابــری امکانــات را ب ـرای ملّتهــا تأمیــن کنــد،
از حــق ملّتهــا بــرای جدایــی و تشــکیل دولــت مســتقل ،یــا خودمختــاری سیاســی منطقهیــی در
داخــل یــک دولــت بزرگتــر ،دفــاع و حامیــت میکردنــد .در همـ ٔه مــوارد ،تأکیــد بــر رسشــت طبقاتــی
مســئله و مبــارز ٔه طبقاتــی درون ملّتهاســت ،و معیــار اصلــی ،امــکان موفقیــت اکرثیــت جمعیــت
(زحمتکشــان) و طبقــ ٔه کارگــر در مبــارز ٔه طبقاتــی بــا رسمایــهداری و نزدیــک شــدن بــه جامعــ ٔه
دموکراتیــک و سوسیالیســتی بــوده اســت .ب ـرای مثــال ،بلشــویکها هامنطــور کــه پیــروزی انقــاب
بورژوا-دموکراتیــک در روســیه را در رشایــط مشــخص ،گامــی مثبــت بــه ســود طبقـ ٔه کارگــر میدانســتند،
جنبــش رهاییبخــش ملّــی بورژوایــی ملّتهــای ســتمدیده و مبــارز ٔه آنهــا بــا ســتم ملّــی و اســتعامر را
مرتقــی میدانســتند و از آن پشــتیبانی میکردنــد .لنیــن نوشــت« :بــه هــر انــدازه کــه بــورژوازی ملّــت
ســتمدیده بــر ضــد کشــور ســتمگر مبــارزه کنــد ،بــه هــان انــدازه هــم مــا طرفــدار او هســتیم .بــه
هــان انــدازه کــه بــورژوازی ملّــت ســتمدیده روی ناسیونالیســم بورژوایــی خــودش ایســتادگی میکنــد،
مــا مخالــف آن هســتیم ».در هــان ســالهای دهــ ٔه ا ّول قــرن بیســتم ،ســازمانهای بلشــویکی در
میــان زحمتکشــان بســیاری از ملّتهــا فعالیــت میکردنــد .در رشایطــی کــه ترویــج ناسیونالیســم
در جنبــش کارگــری مســئلهای نگ ـران کننــده شــده بــود ،کمــک سوســیال دموکراتهــای ســازمانهای
حزبــی مــاورای قفقــاز بــه مبــارز ٔه زحمتکشــان ملّتهــای روســیه و کشــورهای مجــاور ،از آذربایجانــی
و گرجــی گرفتــه تــا ارمنــی و ایرانــی (از جملــه در جریــان انقــاب مرشوطیــت ایــران و پــس از آن)
منونـ ٔه انرتناسیونالیســم پرولــری بلشــویکها بــود کــه بــه نوبـ ٔه خــود ،بــه مبــارز ٔه بلشــویکها در رونــد
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انقــاب در روســیه کمــک میکــرد.
پــس از شکســت انقــاب  ۱۹۰۷ -۱۹۰۵و در دوران حکومــت ارتجاعــی اســتولیپین (صدراعظــم) در
امپراتــوری روســیه ت ـزاری ،یکــی از مســائلی کــه بلشــویکها بــا آن روبــرو بودنــد ،رهــری انقــاب در
روســی ٔه چندملیتــی در رشایطــی بــود کــه خلقهــا و اقلیتهــای ملّــی گوناگــون زیــر ســلطه و ســتمی
قــرار داشــتند کــه از جانــب «ملّــت کبیــر روس» بــر آنهــا میرفــت ،و خشــم و نفرتــی قابــلدرک
از «روسهــای کبیــر» و از جملــه از کارگــران آنهــا در میــان ملیتهــای دیگــر دیــده میشــد .در
چنیــن رشایطــی ،بلشــویکها بایــد راهــی را بــرای اتحــاد میــان همــ ٔه کارگــران از هــر ملیتــی پیــدا
میکردنــد تــا بتواننــد در رسنگــون کــردن تـزار و حرکــت بــه ســوی سوسیالیســم موفــق شــوند .منیشــد
احساســات مقابلهجویانـ ٔه موجــود میــان زحمتکشــان ملیتهــای گوناگــون را نادیــده گرفــت .در برابــر
لنیــن و بلشــویکها ایــن پرســش قـرار داشــت کــه در چنیــن رشایطــی ،چگونــه میتــوان بیــن کارگـران
و زحمتکشــان ملّــت ســتمگر و کارگــران و زحمتکشــان دیگــر ملیتهــا اتحــاد بــرای مبــارزه در راه
رسنگونــی تـزار و رسمایـهداری و حرکــت بــه ســوی سوسیالیســم بــه وجــود آورد؟ بلشــویکها میبایســت
پیشــگام مبــارزه بـرای تحقــق برابــری حقــوق در زبــان ،در آمــوزش ،و در فرهنــگ باشــند .در حکومــت
ارتجاعــی و ســلطهگر تـزار ،آن وحــدت ملّـیای کــه حاکــان بــورژوازی مرتجــع بــه ســود ادامـ ٔه ســلطه و
ســتم خــود تبلیــغ میکردنــد ،ب ـرای زحمتکشــان و بهویــژه زحمتکشــان ملیتهــای ســتمدیده کارســاز
نبــود .در چنیــن رشایطــی بــود کــه اگــر ملّــت ســتمدیده بــه پــا میخاســت و ب ـرای رهــا کــردن خــود
از یــوغ ســلط ٔه ت ـزاری و بنیــاد گــذاردن جامع ـهای دموکراتیــک مبــارزه میکــرد ،لنیــن و بلشــویکها
مســئل ٔه حــق تعییــن رسنوشــت سیاســی تــا حـ ّد جدایــی از کشــور ســلطهگر مطــرح میکردنــد .از دیــد
لنیــن ،هرگونــه وحدتــی در میــان ملیتهــا بایــد داوطلبانــه باشــد .او از سوســیال دموکراتهــای روس
میخواســت کــه بــا ســلطهگری و تبعیضهــای بــورژوازی ملّــت ســتمگر مبــارزه کننــد و در عیــن
حــال از مبــارزان ملّــت ســتمدیده میخواســت کــه ضمــن هشــیاری نســبت بــه ناسیونالیســم افراطــی
بــورژوازی ملّــت خــود و نیفتــادن در دام آن ،در راه حفــظ انرتناسیونالیســم طبقاتــی و اتحــاد خــود بــا
طبقـ ٔه کارگــر ملّتــی کــه از آن جــدا میشــوند بکوشــند .او در «تزهایــی دربــار ٔه مســئل ٔه ملّــی» ()۱۹۱۳
نوشــت« :کارگرانــی کــه وحــدت سیاســی بــا بــورژوازی خــودی را باالتــر از وحــدت کامــل بــا پرولتاریــای
هم ٔهملّتهــا قــرار میدهنــد ،برضــد منافــع خودشــان ،برضــد منافــع سوسیالیســم ،و برضــد منافــع
دموکراســی عمــل میکننــد».
پــس از ایــن مقدمــه ،نگاهــی اجاملــی میاندازیــم بــه محتــوای یکــی از نوشــتههای عمــد ٔه لنیــن در
زمینـ ٔه مســئل ٔه ملّــی،یعنــی رســال ٔه او بــا عنــوان «دربــار ٔه حــق ملّتهــا در تعییــن رسنوشــت خویــش»
کــه در فاصلــ ٔه ماههــای فوریــه تــا مــه  ،۱۹۱۴یعنــی درســت در آســتان ٔه رشوع جنــگ امپریالیســتی
جهانــی ا ّول و در دور ٔه اوجگیــری مجــدد جنبــش انقالبــی در روســیه پــس از شکســت انقــاب ۱۹۰۵
نوشــته شــده اســت.
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حق ملّتها در تعیین رسنوشت خویش یعنی چه؟

لنیــن در پیشگفتــار ایــن اثــرش اشــاره میکنــد کــه یکــی از انگیزههــای او در نــگارش ایــن رســاله،
پاسـخگویی بــه مقالـهای اســت کــه روزا لوکزامبــورگ ،سوســیال دموکـرات برجســت ٔه لهســتانی-آملانی و از
رهـران چــپ انرتناســیونال د ّوم ،دربــار ٔه «مســئل ٔهملّی و خودمختــاری» در نقــد برنامـ ٔه مارکسیسـتهای
روســیه نوشــته اســت .در ابتــدای کار ،لنیــن بهروشــنی مینویســد کــه مســئل ٔه ملّــی را نبایــد در
تعریفهــای حقوقــی بلکــه در زمینـ ٔه تاریخی-اقتصــادی جنبشهــای ملّــی جســتجو کــرد .او ســپس بــه
تشــکیل دولتهــای ملّــی در دوران پیــروزی نهایــی رسمای ـهداری بــر فئودالیســم در رونــد جنبشهــای
ملّــی اشــاره میکنــد .او مینویســد« :بـرای پیــروزی کامــل تولیــد کاالیــی ،بــازار داخلــی بایــد بــه دســت
بــورژوازی تســخیر شــود و بایــد اتحــاد دولتــی رسزمینهایــی کــه ساکنانشــان بــه زبــان واحــد حــرف
میزننــد عملــی گــردد ...وحــدت زبــان یکــی از مهمتریــن رشایــط مبادلــ ٔه بازرگانــی آزاد ...و رشط
ارتبــاط محکــم بــازار بــا تولیدکننــدگان خــرد و کالن و فروشــنده و خریــدار اســت ...بــه همیــن دلیــل،
بـرای اروپــای غربــی و حتــی بـرای متــام جهــان متمــدن ،تشــکیل دولــت ملّــی بـرای دوران رسمایـهداری
جنب ـ ٔه عمومــی و عــادی دارد ».یــا در جایــی دیگــر مینویســد« :دولــت ملّــی بهرتیــن رشایــط را ب ـرای
رشــد و تکامــل رسمایــهداری [از جملــه در کشــورهای آســیایی] فراهــم مــیآورد ...مارکسیســتها
منیتواننــد عوامــل نیرومنــد اقتصــادی را کــه آرمــان و گرایــش ب ـرای تشــکیل دولتهــای ملّــی را بــه
وجــود مـیآورد از نظــر دور دارنــد ».و درســت در همیــن ا ّول کتــاب اســت کــه لنیــن ترصیــح میکنــد
کــه «اگــر بخواهیــم رشایــط تاریخی-اقتصــادی جنبشهــای ملّــی را تجزیــه و تحلیــل کنیــم ،ناگزیــر
بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه حــق ملّتهــا در تعییــن رسنوشــت خویــش یعنــی حــق آنهــا در جــدا
شــدن از مجموع ـ ٔه ملّتهــای غیرخــودی و تشــکیل دولــت مســتقل» و تأکیــد میکنــد کــه «نادرســت
اســت اگــر حــق تعییــن رسنوشــت را چیــزی جــز حــق موجودیــت دولتــی جداگانــه بفهمیــم ».نکت ـ ٔه
مهــم و قابلتوجــه دیگــری کــه لنیــن در اینجــا بــه آن اشــاره میکنــد ایــن اســت کــه «مســئل ٔه اســتقالل
اقتصــادی وعــدم وابســتگی اقتصــادی ملّتهــا [را نبایــد] جایگزیــن مســئل ٔه حــق ملّتهــای در تعییــن
رسنوشــت سیاســی خویــش در جامعـ ٔه بــورژوازی و مســئل ٔه اســتقالل دولتــی آنهــا» کــرد .تــا اینجــا قصــد
لنیــن ایــن اســت کــه مفهــوم حــق تعییــن رسنوشــت سیاســی ،و مضمــون آن یعنــی دولــت ملّــی را روشــن
مفصــل بــه دیــدگاه مارکسیســتی و شــیو ٔهبرخورد پرولتاریــا
کنــد .در ادامــه ایــن رســاله ،لنیــن بــه طــور ّ
نســبت بــه خواســت بورژوا-دموکراتیــک دولــت ملّــی و رشط حامیــت از آن میپــردازد.
در بخــش د ّوم رســاله ،لنیــن بــا یــادآوری اینکــه هرگونــه تحلیــل مارکسیســتی بایــد «در چارچــوب
تاریخــی معیّــن» و «خصوصیــات مشــخص هــر کشــور در دور ٔه معیّــن تاریخــی» صــورت گیــرد ،تأکیــد
میکنــد کــه در تحلیــل مســئل ٔه ملّــی بایــد دو دور ٔه «ورشکســتگی فئودالیســم و حکومــت مطلــق
و بــه وجــود آمــدن جامعــ ٔه بورژوا-دموکراتیــک و دولــت ...و تودهیــی شــدن جنبشهــای ملّــی» و
دور ٔه بعــد از تکمیــل تشــکیل دولتهــای رسمایــهداری و «شــ ّدت یافــن تضــاد آشــتیناپذیر میــان
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پرولتاریــا و بــورژوازی را کــه میتــوان آن را آســتان ٔه ورشکســتگی رسمایــهداری نامیــد» از یکدیگــر
متامیــز کــرد .نکتـهای کــه لنیــن در ضمــن ایــن بحــث در اینجــا مطــرح میکنــد ،توجــه بــه مســئل ٔه تضــاد
روبنــای سیاســی بــا زیربنــای اقتصــادی در رونــد تحـ ّول جامعــه اســت .او مینویســند کــه در جامعــه یــا
«منطقـهای دارای حــدود ملّــی مشــخص کــه رونــد رشــد و تکامــل رسمایـهداری در آن بــا رسعــت انجــام
پذیــرد» (در اینجــا مــور ِد لهســتان در آن زمــان) ،تضــاد بــا نظــام دولتــی پدرشــاهی ماقبــل رسمایـهداری
جامع ـ ٔه ســتمگر (یعنــی روســیه) پیــدا میشــود و «جدایــی ایــن منطق ـ ٔه پیــرو محتملتــر میشــود».
در همینجــا لنیــن روشــن میکنــد کــه برنامـ ٔه حزبــی مارکسیسـتهای روســیه در آن زمــان (از جملــه
در مــورد اصالحــات ارضــی و حــق تعییــن رسنوشــت بـرای ملّتهــا) مربــوط بــه رشایطــی اســت کــه در
آن جنبشهــای ملّــی بورژوا-دموکراتیــک وجــود داشــته باشــد ،و بــه هیچوجــه بــا برنامههــای اح ـزاب
سوسیالیســتی دیگــر در ارتبــاط بــا وضعیــت اروپــای غربــی قابلمقایســه نیســت .بــه عبــارت دیگــر،
او بــه «تفــاوت موجــود میــان کشــورهایی کــه اصالحــات بورژوا-دموکراتیــک م ّدتهاســت در آنهــا
بــه پایــان رســیده ،و کشــورهایی کــه ایــن اصالحــات در آنهــا هنــوز بــه پایــان نرســیده اســت» اشــاره
میکنــد کــه عاملــی مهــم در تحلیــل حــق تعییــن رسنوشــت ملّتهاســت .در توضیــح بیشــر ایــن
مطلب،لنیــن مینویســد« :در اروپــای رشقــی و در آســیا دوران انقالبهــای بورژوا-دموکراتیــک فقــط
در ســال  ۱۹۰۵آغــاز شــد .انقالبهــای روســیه ،ای ـران ،ترکیــه  ،چیــن ...آغــاز یــک رشــته جنبشهــای
ملّــی بورژوا-دموکراتیــک و کوش ـشهایی اســت ب ـرای تشــکیل دولتهــای مســتقل ملّــی ...بــه همیــن
دلیلکــه روســیه هم ـراه بــا کشــورهای همجــوار خــود در حــال گذرانــدن ایــن دوران اســت ،وجــود
بخــش حــق ملّتهــا در تعییــن رسنوشــت خویــش در برنام ـ ٔه مــا [حــزب سوســیال دموک ـرات روســیه]
الزم اســت ».لنیــن ســپس اتریــش را مثــال میزنــد کــه در آن زمــان نیــم قــرن از انقــاب بــورژوا-
دموکراتیــک آن گذشــته بــود و در آن مرشوطیــت بــورژوازی مســتقر شــده بــود بــه طــوری کــه مجارهــا و
چکهــا از تــرس همســای ٔه درندهخوتــر و نیرومندتــر مایــل بــه مانــدن در اتریــش بودنــد ،در حالــی کــه
در روســی ٔه اســتبدادی مطلــق تـزاری ،ملّتهــای غیــرروس متایلــی بــه مانــدن در کنــار «روسهــای کبیــر»
(وِلیکاروسهــا) نداشــتند .بــه عبــارت دیگــر« ،رشایــط ویــژ ٔه روســیه در مــورد مســئل ٔه ملّــی درســت
در نقطــ ٔه مقابــل آن چیــزی اســت کــه در اتریــش دیدیــم» و اینکــه در روســیه «ســتمگری نســبت
بــه ملیتهــای غیــرروس ،از ســتمگری در کشــورهای همســایه بهمراتــب بیشــر اســت ،و ملّتهــای
ســتمدیده در آن ســوی مرزهــا همقومهایــی دارنــد کــه از اســتقالل ملّــی بیشــری برخوردارنــد» و
بهعــاوه« ،ســطح رشــد رسمایـهداری و ســطح عمومــی فرهنــگ در ملیتهــای غیــرروس ،اغلــب باالتــر
از مرکــز کشــور [روســیه] اســت ».بدیــن ترتیــب اســت کــه لنیــن ترصیــح میکنــد کــه «بــه حکــم
وجــود خصوصیــات تاریخــی مشــخص در روســیه ،موضــوع شناســایی حــق ملّتهــا در تعییــن رسنوشــت
خویــش در دوران کنونــی اهمیــت بهویــژه مربمــی پیــدا میکنــد ».هم ـ ٔه ایــن توضیحهــای لنیــن بــه
ایــن منظــور اســت کــه نشــان دهــد کــه بحــث او در ایــن رســاله ،کام ـاً متناســب بــا رشایــط خــاص و
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زمینههــای اجتامعی-اقتصــادی روســی ٔه آن زمــان اســت ،و در هــر مــورد دیگــری نیــز رشایــط خــاص
آن مــورد در تحلیــل مســئل ٔه ملّــی بایــد در نظــر گرفتــه شــود .ا ّمــا محــور و معیــار مشــرک در هم ـ ٔه
تحلیلهــای طبقاتــی مارکسیســتی از حــق تعییــن رسنوشــت ملّتهــا ،امــکان توســع ٔه رسمای ـهداری در
برابــر نظــام اقتصادی-سیاســی کهنــه ،برقـراری و توســع ٔه آزادیهــای دموکراتیــک (دموکراســی بورژوایــی
و بعــدا ً پرولتاریایــی) ،رهایــی اقتصادی-اجتامعــی زحمتکشــان ،برابــری کامــل حقــوق ملّتهــا ،و البتــه
همپیوســتگی کارگــران و زحمتکشــان همــ ٔه ملّتهاســت.
لنیــن در فصــل چهــارم رســالهاش در پاســخ بــه انتقــاد روزا لوکزامبــورگ کــه گفتــه بــود برنامــ ٔه
حــزب سوســیال دموکـرات کارگــری روســیه «هیچگونــه دســتور عملــی بـرای سیاســت روزمــر ٔه پرولتاریــا
منیدهــد و مســائل ملّــی را بههیچوجــه از دیــدگاه پراتیــک حــل منیکنــد» بــار دیگــر بــر اهمیــت
تحلیــل مشــخص هــر مــورد خــاص و بــه قــول معــروف چــک ســفید نــدادن تأکیــد میکنــد .او مینویســد
کــه در رونــد انقــاب بورژوا-دموکراتیــک« ،خواســتهای ملّــی بــرای پرولتاریــا تابــع منافــع مبــارز ٔه
طبقاتــی اســت .از نظــر تئــوری ،منیتــوان 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 ملّــت
دیگــر .در هــر دو مــورد ،نکتـ ٔه مهــم بـرای پرولتاریــا ،تأمیــن امــکان رشــد طبقـ ٔه خــود اســت ...تربیــت
تودههــا بــا روح دموکراســی پیگیــر و سوسیالیســم اســت ».لنیــن در اینجــا در مــورد ســاده کــردن مســئله
بــه «دادن پاســخ آری یــا نــه» بــه مســئل ٔه جدایــی ،آن طــور کــه بــورژوازی میخواهــد و آن را «پراتیــک»
بــودن میمنایانــد ،هشــدار میدهــد و مینویســد کــه از دیــد بــورژوازی «از همــه پراتیکتــر ایــن
اســت کــه خیلــی ســاده گفتــه شــود آری ،طرفــدار جــدا شــدن فــان ملّــت مع ّیــن هســتیم ،نــه اینکــه
گفتــه شــود طرفــدار حــق جــدا شــدن همــه و هرگونــه ملّتــی هســتیم ».در اینجــا لنیــن نظــرش را ایــن
طــور جمعبنــدی میکنــد« :مــا خواســتار شناســایی حــق جــدا شــدن بــرای همــه و خواســتار آنیــم
کــه هــر یــک از مســائل مشــخص مربــوط بــه جــدا شــدن از آن دیــد ارزیابــی شــود کــه هــر گونــه
عــدم برابــری حقــوق و هــر گونــه امتیــاز و هــر گونــه جنبـ ٔه اســتثنایی را برانــدازد ...آیــا ملّتــی کــه بــر
ملّتهــای دیگــر ســتم روا م ـیدارد میتوانــد آزاد باشــد؟ خیــر ».او در ادام ـ ٔه بحــث بــاز بــر تحلیــل
مشــخص از وضعیــت مشــخص تأکیــد میکنــد و مینویســد« :اینکــه مث ـاً آیــا ب ـرای اوکراییــن تشــکیل
یــک دولــت مســتقل مقـ ّدر اســت یــا نــه بــه هـزار عامــل مربــوط اســت کــه از پیــش منیتــوان تعییــن
کــرد .مــا جــدا ً طرفــدار آن چیــزی هســتیم کــه جنبـ ٔه مسـلّم دارد ،و آن حــق اوکراییــن در تشــکیل چنیــن
دولتــی اســت .مــا تودههــا را بــا روح اذعــان بــه ایــن حــق و بــا روح نفــی امتیــاز دولتــی هــر یــک از
ملّتهــا بــر ملّــت دیگــر ،پــرورش میدهیــم ».او ادامــه میدهــد کــه «از مــا میخواهنــد آری یــا
نــه بگوییــم و مــا را بــه عــدم رصاحــت متهــم میکننــد» در حالــی کــه «مهمتریــن وظیف ـ ٔه پراتیــک
پرولتاریــای روس بــزرگ و پرولتاریــای ملّتهــای غیــرروس ،تبلیــغ و ترویــج علیــه امتیــاز دولتــی و ملّــی
برضــد دیگــری ،و بــه ســود حــق برابــر کلی ـ ٔه ملّتهــا در تشــکیل دولــت ملّــی خویــش اســت».
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لنیــن در بخــش بعــدی رســالهاش بــه تفکیــک «تعییــن رسنوشــت سیاســی» از «تعییــن رسنوشــت
فرهنگــی» اشــاره میکنــد و ترصیــح میکنــد کــه آنچــه سوســیال دموکراتهــای مارکسیســت مطــرح
میکننــد ،ا ّولــی اســت ،نــه د ّومــی کــه ســلطنتطلبان مرشوطــه در برنامهشــان ذکــر کردهانــد .لنیــن
اشــاره میکنــد کــه بورژوا-لیربالهــا میگوینــد کــه «شناســایی حــق جــدا شــدن ،خطــر از هــم پاشــیدن
کشــور» را افزایــش میدهــد ،در حالــی کــه «از نظــر دموکراســی ،بــه طــور کلــی ،مطلــب درســت
عکــس ایــن اســت :شناســایی حــق جــدا شــدن ،خطــر از هــم پاشــیدن کشــور را میکاهــد ».لنیــن در
ایــن بحــث مثــال جالبــی را مطــرح میکنــد کــه بــه درک مســئله کمــک میکنــد .مینویســد« :مســئل ٔه
طــاق را در نظــر میگیریــم .مرتجعــان بــا آزادی طــاق مخالفانــد و فریــاد برمیآورنــد کــه معنــی
آن از هــم پاشــیدن خانــواده اســت .مرتجعــان از روی ریــا از امتیازهــای جنــس مــرد و از بدتریــن نــوع
ســتمگری نســبت بــه زن دفــاع میکننــد .دموکراســی بــر آن اســت کــه آزادی طــاق معنایــش از هــم
پاشــیدن روابــط خانوادگــی نیســت ،بلکــه برعکــس ،تحکیــم ایــن روابــط بــر یگانــه پایههــای ممکــن و
پایــدار در یــک جامع ـ ٔه متمــدن ،یعنــی بــر پایههــای دموکراتیــک اســت .اگــر هــواداران آزادی تعییــن
رسنوشــت ،یعنــی هــوادارانِ آزادیِ جــدا شــدن را متهــم بــه تشــویق و ترغیــب بــه تجزیهطلبــی کنیــم،
بــه هــان درجــه احمقانــه و سالوســانه اســت کــه هــواداران آزادی طــاق را متهــم بــه ترغیــب و تشــویق
بــه انهــدام روابــط خانوادگــی مناییــم .هامنگونــه کــه در جامعـ ٔه بــورژوازی ،مدافعــان امتیــاز و فســاد،
کــه شــالود ٔه ازدواج بــورژوازی اســت ،بــا آزادی طــاق مخالفــت میکننــد ،بــه هــان گونــه هــم در
کشــور رسمای ـهداری ،نفــی آزادی تعییــن رسنوشــت ،یعنــی نفــی حــق جــدا شــدن ملّتهــا ،معنایــش
فقــط دفــاع از امتیازهــای ملّــت ســلطهگر و شــیوههای پلیســی ادار ٔه امــور در مقابــل شــیوههای
دموکراتیــک اســت».
در ادام ٔههمیــن بحــث ،لنیــن بــاز هــم تأکیــد میکنــد کــه جدایــی امــر مق ـ ّدر و راهحلــی ب ـرای
هم ـ ٔه مــوارد نیســت .او مینویســد« :تودههــای مــردم فقــط وقتــی تصمیــم بــه جــدا شــدن میگیرنــد
کــه ســتمگری ملّــی و اصطکاکهــای ملّــی ،زندگــی مشــرک را کامــاً غیرقابــل تحمــل کنــد و بــه
کلی ـ ٔه مناســبات گوناگــون اقتصــادی پایبنــد بزنــد ».او در عیــن حــال نســبت بــه عبارتپردازیهــای
ناسیونالیســم بــورژوازی هشــدار میدهــد« :منافــع طبقاتــی بــورژوازی روس کبیــر[ ...در مقابــل
شــیوههای چــاقداری فئودالــی] در اعتــاد داشــن بیشــر بــه شــیوههای بورژوایــی فریــب
تودههاســت کــه ترســاندن خردهبورژواهــا و دهقانــان از شــبح «از هــم پاشــیدن کشــور» و اغفــال آنهــا
از راه عبارتپردازیهایــی دربــار ٔه پیونــد «آزادی مــردم» بــا ارکان تاریخــی کشــور و غیــره ،از آن جملــه
اســت ».لنیــن منافــع طبقـ ٔه کارگــر و مبــارز ٔه وی بــا رسمایـهداری را در «همبســتگی کامــل و فرشدهتریــن
وحــدت ،و دســت رد زدن بــه سیاســت ناسیونالیســتی بــورژوازی از هــر ملیتــی کــه باشــد» میدانــد.
لنیــن مینویســد کــه «رسمای ـهداری بــه هــر حــال بــه رشــد خــود ادامــه میدهــد ،خــواه در کشــور
واحــد بــا ملیتهــای رنگارنــگ ،خــواه در کشــورهای یکملیتــی .در هــر کــدام از ایــن حالتهــا ،کارگــر
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مزدبگیــر دســتخوش اســتثامر اســت و الزم ـ ٔه مبــارز ٔه موفــق بــا ایــن اســتثامر ،وارســتگی پرولتاریــا از
ناسیونالیســم اســت ».در ایــن زمینــه اســت کــه لنیــن نفــی حــق تعییــن رسنوشــت سیاســی یــا حــق جــدا
شــدن را در عمــل پشــتیبانی از امتیازهــای ملّــت ســلطهگر میدانــد.
لنیــن در فصــل ششــم رســال ٔه خــود نکاتــی را دربــار ٔه مثــال مشــخص جــدا شــدن نــروژ از ســوئد
در تابســتان ســال  ۱۹۰۵مطــرح میکنــد .بــه نوشــت ٔه لنیــن« ،اتحــاد نــروژ بــا ســوئد داوطلبانــه نبــوده
اســت ...نــروژ را در موقــع جنگهــای ناپلئــون بهرغــم اراد ٔه نروژیهــا بــه ســوئد تســلیم کردنــد ...بــا
وجــود خودمختــاری وســیعی کــه نــروژ از آن برخــوردار بــود (مجلــس خــودی و غیــره) طــی دههــا ســال
میــان نــروژ و ســوئد برخــورد و درگیــری بــود و نروژیهــا بــا متــام قــوا میکوشــیدند یــوغ آریستوکراســی
ســوئد را از گــردن خــود بــه دور کننــد ...در جریــان همهپرس ـیای کــه بعــدا ً صــورت گرفــت ،اکرثیــت
قریــب بــه اتفــاق بــه نفــع جــدا شــدن کامــل نــروژ از ســوئد رأی داد ...ایــن مثــال بــه مــا نشــان میدهــد
کــه جــدا شــدن ملّتهــا در چــه زمین ـهای امکانپذیــر اســت و مــورد پیــدا میکنــد ».لنیــن ایــن مثــال
را منونــ ٔه خوبــی از حــق ملّتهــا در تعییــن رسنوشــت خویــش میدانــد کــه در برنامــ ٔه سوســیال
دموکراتهــا منعکــس شــده بــود .او در اینجــا نیــز بــاز بــه مســئل ٔه برخــورد طبقاتــی بــه مســئل ٔه ملّــی
اشــاره میکنــد و مینویســد در اینجــا نیــز ماننــد هــر مســئل ٔه دیگــر« ،آنچــه پیــش و بیــش از همــه
مــورد نظــر ماســت ،حــق پرولتاریــا در تعییــن رسنوشــت خویــش در داخــل ملّتهاســت ».او ســپس
بــه موضــع پرولتاریــا در مــورد مشــخص جدایــی نــروژ از ســوئد میپــردازد و مینویســد« :اگــر اکرثیــت
در نــروژ طرفــدار ســلطنت بــود و پرولتاریــا طرفــدار جمهــوری ،در ایــن صــورت در برابــر پرولتاریــا بــه
طــور کلــی دو راه بــاز میشــد :یــا انقــاب ،در صورتــی کــه رشایــط آن فراهــم باشــد؛ یــا تبعیــت از
اکرثیــت و کار طوالنــی تبلیغــی و ترویجــی ».نکتـ ٔه بااهمیــت دیگــری کــه لنیــن در اینجــا بــه آن اشــاره
میکنــد «شناســایی حــق جــدا شــدن نروژیهــا توســط کارگ ـران ســوئدی بــود کــه موجــب تقویــت
اتحــاد محکــم میــان کارگ ـران نــروژی و ســوئدی و تقویــت همبســتگی کامــل طبقاتــی برادران ـ ٔه آنهــا
شــد ...گســیخته شــدن رشــت ٔه ارتباطــی کــه ســاطین اروپــا و آریســتوکراتهای ســوئد بــه نــروژ تحمیــل
کــرده بودنــد ،باعــث تقویــت ارتبــاط میــان کارگـران ســوئدی و نــروژی شــد ».لنیــن ایــن بخــش را ایــن
طــور بــه پایــان میبــرد« :سوســیال دموکراســی انرتناسیونالیســت از اصــل شناســایی حــق ملّتهــا در
تعییــن رسنوشــت خویــش پیــروی میکنــد».
لنیــن در ادامــ ٔه رســالهاش در مــورد موضــع کنگــر ٔه چهــارم انرتناســیونال د ّوم در لنــدن در ســال
 ۱۸۹۶دربــار ٔه حــق تعییــن رسنوشــت ملّتهــا توضیحهایــی میدهــد .در ایــن کنگــره در مــورد مســئل ٔه
اســتقالل لهســتان بحثهایــی شــده بــود( .یــادآوری میشــود کــه در آن زمــان لهســتان بــه ســه بخــش
عمــده تجزیــه شــده بــود کــه زیــر ســلط ٔه امپراتوریهــای روســیه ،پــروس (آملــان بعــدی) ،و اتریــش-
مجــار بودنــد .در پایــان جنــگ جهانــی ا ّول و فروپاشــی ایــن ســه امپراتــوری و پیــروزی انقــاب اکتــر
 ۱۹۱۷در روســیه ،لهســتان در ســال  ۱۹۱۸توانســت اســتقالل خــود را بــه مثابــه کشــوری واحــد بازیابــد).
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در کنگــر ٔه انرتناســیونال ،قـراری بــه ایــن صــورت بــه تصویــب رســیده بــود« :کنگــره اعــام مـیدارد کــه
هــوادار حــق کامــل همــ ٔه ملّتهــا در تعییــن رسنوشــت خویــش اســت و نســبت بــه کارگــران هــر
کشــوری کــه اکنــون زیــر یــوغ اســتبداد نظامــی و ملّــی و غیــره زجــر میکشــد ،اظهــار همبســتگی
میکنــد .کنگــره از کارگــران همــ ٔه کشــورها دعــوت میکنــد بــه صفــوف کارگــران آگاه بــه منافــع
طبقاتــی خــود در هم ـ ٔه جهــان بپیوندنــد تــا در راه غلبــه بــر رسمای ـهداری جهانــی و تحقــق مقاصــد
سوســیال دموکراســی جهانــی بهاتفــاق آنهــا مبــارزه کننــد ».ا ّمــا در بحثهایــی کــه در ارتبــاط بــا
موضــوع مشــخص اســتقالل لهســتان صــورت گرفتــه بــود ،کائوتســکی (از همراهــان لنیــن در آن زمــان)
ایــن نظــر را مطــرح کــرده بــود کــه «در حــال حــارض انرتناســیونال منیتوانــد اســتقالل لهســتان را در
برنامــ ٔه خــود قــرار دهــد ،ولــی سوسیالیســتهای لهســتان کامــاً میتواننــد چنیــن خواســتی را بــه
میــان آورنــد ».آنچــه در قطعنام ـ ٔه انرتناســیونال منظــور شــد« ،از یــک طــرف اذعــان کام ـاً رصیــح و
بــدون هیچگونــه ســوءتعبیر بــه حــق کامــل ملّتهــا در تعییــن رسنوشــت خویــش ،و از طــرف دیگــر،
دعوتــی بــه هــان رصاحــت از کارگ ـران بــه وحــدت بیناملللــی در مبــارز ٔه طبقاتــی خــود» بــود .بــه
اعتقــاد لنیــن ،کــه در واقــع جــان کالم را در ایــن مــورد ،و در آن رشایــط مع ّیــن بیــان میکنــد« ،ایــن
قطعنامــه کامـاً صحیــح اســت و بـرای کشــورهای اروپــای رشقــی و آســیا در آغــاز قــرن بیســتم ،هامنــا
ایــن قطعنامــه اســت کــه بــا در نظــر گرفــن ارتبــاط و پیونــد ناگسســتنی هــر دو بخــش آن ،یگانــه
رهنمــود صحیــح سیاســت طبقاتــی پرولتاریــا را در مــورد مســئل ٔه ملّــی بــه دســت میدهــد ».در هــر
دو مــورد ،یعنــی هــم جنبــش ملّــی لهســتان علیــه ســلطنت اســتبدادی مطلــق تـزاری روســیه در دهـ ٔه
ششــم قــرن نوزدهــم (کــه در نهایــت بــا بیرحمــی متــام توســط نیروهــای تـزاری رسکــوب شــد) ،و هــم
در جنبشهــای ملّــی در دوران انقالبهــای بورژوا-دموکراتیــک در اروپــای رشقــی و آســیا در اوایــل
قــرن بیســتم و دوران پیدایــش حزبهــای مســتقل پرولــری« ،وظیف ـ ٔه ایــن اح ـزاب در مــورد سیاســت
ملّــی بایــد دو جنبــه داشــته باشــد :یکــی شناســایی حــق کلیـ ٔه ملّتهــا در تعییــن رسنوشــت خویــش؛ و
دیگــری ،اتحــاد بســیار فــرده و ناگسســتنی مبــارز ٔه طبقاتــی پرولرتهــای هم ـ ٔه ملّتهــای ســاکن یــک
کشــور ».لنیــن ایــن دو بخــش را مکمــل یکدیگــر و یاریدهنــده بــه یکدیگــر میدانــد.
لنیــن در بخــش بعــدی رســالهاش یــک بــار دیگــر بــه موضــوع ارزیابــی مشــخص از رشایــط تاریخــی
مشــخص ،وظایــف سوسیالیســتها نســبت بــه ملّتهــای تحــت ســتم ،و پرهیــز از افتــادن در دام
عبارتپردازیهــای «بــورژوازی عظمتطلــب» میپــردازد ،و مثالهایــی را از موضعگیریهــای
مارکــس و انگلــس در ارتبــاط بــا قیامهــای رهاییبخــش و اســتقاللطلبانه در لهســتان و ایرلنــد ذکــر
میکنــد« .بـرای مثــال ،انگلــس در تاریــخ  ۲۳مــه  ۱۸۵۱بــه مارکــس مینویســد کــه بررســی تاریــخ او را
بــه نتیج ـ ٔه بدبینان ـهای در مــورد لهســتان میرســاند[ ...چــون] در روســیه بیــش از لهســتان خوابآلــود
عنــارص متــدن و فرهنــگ و صناعــت و بــورژوازی اســت .انگلــس [در آن زمــان] بــه موفقیــت قیامهــای
ارشافــی لهســتان ایــان نــدارد .ولــی هیچیــک از ایــن اندیشـهها مانــع آن نشــد کــه انگلــس و مارکــس
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صد سال با انقالب کبیر اکترب

 ۱۲ســال 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 اب ـراز دارنــد ».نتیج ـهای کــه لنیــن از
تذک ـرات انتقــادی مارکــس در جریــان گفتگوهــای انرتناســیونال و مکاتبههایــش بــا انگلــس میگیــرد،
ایــن اســت کــه «وقتــی کــه جنبشهــای تودهیــی ملّــی پدیــدار گردیــد ،روی گردانــدن از آن و امتنــاع از
تعصــب خرافــات ناسیونالیســتی اســت ،یعنــی
پشــتیبانی از عوامــل مرتقــی آن معنایــش دچــار شــدن بــه ّ
ـت خــود را ملّـ ِ
[آن جنبــش ملّــی] ملّـ ِ
ـت منونــه بدانــد ».مارکــس دربــار ٔه ایرلنــد نیــز نظریــات مشــابهی
متکــی بــه ارزیابــی مشــخص از رشایــط تاریخــی مشــخص داشــته اســت .او در دهــم دســامرب  ۱۸۶۹در
گــزارش بــه شــورای انرتناســیونال دربــار ٔه ایرلنــد چنیــن مینویســد« :م ّدتهــا تصــ ّور میکــردم کــه
ممکــن اســت رژیــم ایرلنــد را از طریــق بــه جنبــش درآوردن طبقـ ٔه کارگــر انگلســتان رسنگــون کــرد .ولــی
بررســی عمیقتــر مســئله م ـرا بــه عکــس ایــن نظریــه معتقــد کــرد .طبق ـ ٔه کارگــر انگلســتان تــا زمانــی
کــه گریبــان خــود را از مســئل ٔه ایرلنــد خــاص نکــرده اســت ،هیـچکاری انجــام نخواهــد داد .ریشـههای
ارتجــاع انگلســتان در اســارت ایرلنــد اســت ».لنیــن مینویســد کــه «مارکــس ب ـرای جنبشهــای ملّــی
هیچگونــه مطلقیتــی قائــل منیشــود ،زی ـرا میدانــد کــه آزادی کامــل هم ٔهملیتهــا فقــط منــوط بــه
پیــروزی طبق ٔهکارگــر اســت ...مارکــس جــدا شــدن ایرلنــد از انگلســتان را تبلیــغ میکنــد ولــو اینکــه پــس
از جدایــی کار بــه تشــکیل فدراســیون بکشــد ».در همینجــا لنیــن بــه دو نکت ـ ٔه مهــم اشــاره میکنــد.
یکــی اینکــه حــق ملّتهــا در تعییــن رسنوشــت خویــش یــک حــق سیاســی بـرای تشــکیل یــک دولــت
مســتقل اســت و بــا فدراســیون و خودمختــاری یکــی نیســت (اگرچــه میتوانــد هــر دو را در بــر گیــرد)،
و ســپس اضافــه میکنــد کــه «ا ّمــا در مــورد خودمختــاری بایــد متذکــر شــد کــه آنچــه مارکسیس ـتها
از آن دفــاع میکننــد« ،حــق» خودمختــاری نیســت ،بلکــه خــود خودمختاری،یعنــی اصــل عــام و جامــع
دولــت دموکراتیــک [از جملــه برابــری حقــوق ملّیتهــا] اســت کــه از لحــاظ ملّــی رنگارنــگ اســت ،و
اختــاف رشایــط جغرافیایــی و غیــره در آن شــدید اســت».
لنیــن در ادامــ ٔه بحــث بــا نکتههایــی کــه روزا لوکزامبــورگ بــه صــورت انتقــاد از سوســیال
دموکراتهــای روســیه مطــرح کــرده اســت ،بــه تحلیــل مســئل ٔه ملّــی در کنگــر ٔه د ّوم حــزب در ســال
 ۱۹۰۳و برنامـ ٔه تصویــب شــده در آن کنگــره رجــوع میکنــد .لنیــن در هــان ا ّول بحــث تأکیــد میکنــد:
«مق ـ ّدم بــر هــر مطلبــی یــادآور میشــویم کــه [در] نوشــتههای سوســیال دموکراتیــک روس مربــوط
بــه حــق ملّتهــا در تعییــن رسنوشــت خویــش ،منظــور از ایــن حــق همیشــه حــق جــدا شــدن بــوده
تعصــب
اســت ».او ســپس نوشــت ٔه پلخانــف در آن زمــان را نقــل میکنــد کــه «اگــر مــا از تــرس اینکــه بــه ّ
ملّــی هممیهنــان طایف ـ ٔه وِلیــکاروس [روسهــای کبیــر] مــا بَربخــورد ،جرئــت نکنیــم آن را [حــق جــدا
شــدن را] بــه میــان بکشــیم ،در ایــن صــورت شــعار «پرولرتهــای متــام کشــورها متحــد شــوید!" بــدل بــه
دروغ رشمآوری میشــود ».در اینجــا پلخانــف ،کــه در آن زمــان از همراهــان قــرص و محکــم لنیــن بــود،
تحلیلــی طبقاتــی از مســئل ٔه ملّــی ارائــه میدهــد و تأکیــد میکنــد کــه در هــر صــورت ،بهــروزی طبقـ ٔه
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کارگــر ملّــت ســتمدیده -و نــه ناسیونالیســم بــورژوازی ملّــت ســتمدیده -بایــد مــورد توجــه باشــد و
طبق ـ ٔه کارگــر ملّــت ســتمگر نیــز بایــد از ب ـرادران خــود در ملّــت ســتمدیده حامیــت کنــد .در ادام ـ ٔه
بحــث ،لنیــن بــه مطــرح کــردن «خودمختــاری فرهنگــی و ملّــی» توســط مارکسیس ـتهای لهســتان،یا
مطــرح کــردن «حــق تعییــن رسنوشــت فرهنگــی خویــش» توســط حــزب کادتهــا (ســلطنتطلبهای
مرشوطهخــواه) در برابــر «حــق ملّتهــا در تعییــن رسنوشــت سیاســی خویــش» کــه بلشــویکها
مطــرح میکردنــد ،اشــاره میکنــد .بــه اعتقــاد بلشــویکها ،در رشایــط آن روزگار روســیه ،کــه از
نبــود یــک نظــام حکومتــی دموکراتیــک رنــج میبــرد ،نیروهــای مرتقــی میبایســت از حــق ملّتهــا
در تعییــن رسنوشــت سیاســی خویــش ،تــا ح ـ ّد جــدا شــدن از کشــور مــادر ،دفــاع کننــد .لنیــن بــاز
هــم از بحثهــای کنگــره نقــل میکنــد کــه بهروشــنی در آن گفتــه شــده بــود کــه «اگــر یکــی از
ملیتهــا نتوانــد در حــدود روســیه زندگــی کنــد ،حــزب [رسارسی سوســیال دموکــرات] مامنعتــی از
آن نخواهــد کــرد ».دربــار ٔه رشایــط اســتفاده از حــق جــدا شــدن و اِعــال آن توســط ملّــت ســتمدیده،
لنیــن بــه ســؤالی کــه یکــی از منشــویکها مطــرح کــرده بــود پاســخ میدهــد .ســؤال ایــن بــود« :اگــر
پرولتاریــای لهســتان بخواهــد بــه اتفــاق پرولتاریــای متــام روســیه در چارچــوب یــک کشــور مبــارزه کنــد،
در حالــی کــه طبقــات ارتجاعــی جامع ـ ٔه لهســتان برعکــس بخواهنــد لهســتان را از روســیه جــدا کننــد
و در همهپرســی ،اکرثیــت آرا را بــه ســود جدایــی بــه دســت آورنــد ،مــا بایــد چــکار کنیــم؟ آیــا بایــد
در پارملــان مرکــزی [روســیه] همـراه بــا رفقــای لهســتانی خــود برضــد جــدا شــدن رأی بدهیــم ،یــا بـرای
اینکــه حــق تعییــن رسنوشــت را نقــض نکنیــم ،بــه ســود جدایــی رأی بدهیــم؟» و پاســخ لنیــن ایــن اســت
کــه «حــق جــدا شــدن متضمــن حلوفصــل مســئله در پارملــان منطق ـهای اســت کــه میخواهــد جــدا
شــود ،نــه پارملــان مرکــزی ».در رشایــط آن روزی روســی ٔه ت ـزاری و جنبــش ملّــی لهســتان (کــه هنــوز
زیــر ســیطر ٔه روســیه و پــروس و اتریش-مجــار بــود) ،لنیــن مبــارز ٔه پرولرتهــای رسارس روســیه بــا ارتجــاع
داخلــی را بــر مبــارزه بــا طبقــات مرتجــع ارجــح میدانــد .هم ـ ٔه منونههــا و مثالهایــی کــه تــا اینجــا
ذکــر شــد ،پیرامــون حــق ملّتهــا در تعییــن رسنوشــت سیاســی و حــق جدایــی آنهــا از ملّــت ســلطهگر
اســت ،کــه حتّــی در همیــن حـ ّد هــم دیــده میشــود کــه تحلیــل طبقاتــی آن چــه پیچیدگیهایــی دارد.

پایان سخن

لنیــن در بخــش پایانــی رســالهاش جمعبنــدیای از آنچــه تــا اینجــا مطــرح کــرده اســت بــه دســت
میدهــد .او ایــن جمعبنــدی را ایــن طــور آغــاز میکنــد« :تــا آنجــا کــه نظری ـ ٔه مارکسیســم بــه طــور
کلــی مــ ّد نظــر اســت ،مســئل ٔه حــق تعییــن رسنوشــت بــا هیــچ اشــکالی روبــرو نیســت .هیچکــس
منیتوانــد ایــن واقعیــت را نفــی کنــد کــه تعییــن رسنوشــت ،فقــط بــه مفهــوم حــق جــدا شــدن اســت،
یــا اینکــه تشــکیل دولتهــای ملّــی مســتقل ،گرایــش همـ ٔه انقالبهــای بورژوا-دموکراتیــک اســت ».او
ســپس بــه مــورد خــاص امپراتــوری روســیه و وضعیــت لهســتان اشــاره میکنــد کــه در آن «پرولتاریــای
ملّتهــای ســتمدیده و ســتمگر در کنــار یکدیگــر مبــارزه میکننــد ».در نهایــت،لنیــن وظیفـ ٔه سوســیال
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دموکراتهــا را «حفــظ وحــدت مبــارز ٔه طبقاتــی پرولتاریــا در راه سوسیالیســم و جلوگیــری از انــواع
نفــوذ ناسیونالیســتی» میدانــد .در جایــی مثــل روســیه کــه در آن «ملّتــی بــا اســیر کــردن ملّــت دیگــر
پایههــای ارتجــاع را در متــام روســیه محکــم میکنــد» زدنِ برچســب «تجزیهطلبــی» بــه ملّتهایــی
کــه در فکــر جدایــی هســتند ،بــه اعتقــاد لنیــن «زهــر ناسیونالیســم اســت کــه فضــای سیاســی رسارس
روســیه را مســموم میکنــد ».او ســپس بــه مثــال طــاق بــاز میگــردد و بــه ایــن نکتــه اشــاره میکنــد
کــه «شناســایی حــق جدایــی ملّتهــا از طــرف مارکسیس ـتهای رسارس روســیه ذرهای ناقــض تبلیــغ
برضــد جــدا شــدن از طــرف مارکسیســتهای فــان یــا بهــان ملّــت ســتمدیده نیســت ،هامنطــور
کــه شناســایی حــق طــاق ناقــض آن نیســت کــه در فــان یــا بهــان مــورد برضــد طــاق موضعگیــری
شــود ».همـ ٔه اینهــا بــاز هــم بــه توجــه بــه رشایــط خــاص تاریخــی و اجتامعــی در تحلیــل طبقاتــی اشــاره
دارد .در ادامــه ،لنیــن بــار دیگــر بــه نقشــی کــه ارتجــاع ملّــت ســلطهگر در مســئل ٔه ملّــی دارد اشــاره
ملکهــای روس موجــب پیدایــش (و تقویــت)
میکنــد و مینویســد« :ماهیــت فوقالعــاده ارتجاعــی ّ
گرایشهــای بهاصطــاح «تجزیهطلبانــه» در میــان برخــی از ملّتهــای ســتمدیده میشــود ».جــان
کالم لنیــن در بحــث دربــار ٔه وظایــف و برنام ـ ٔه مارکسیس ـتهای روســیه در ایــن جملــه آمــده اســت:
«برابــری کامــل حقــوق ملّتهــا ،حــق ملّتهــا در تعییــن رسنوشــت خویــش ،و بههمپیوســتگی
کارگ ـران هم ـ ٔه ملّتهــا؛ چنیــن اســت برنام ـ ٔه ملّ ـیای کــه مارکسیســم ،تجرب ـ ٔه متــام جهــان ،و تجرب ـ ٔه
روســیه بــه کارگ ـران میآمــوزد».
در انتهــای رســال ٔه «دربــار ٔه حــق ملّتهــا در تعییــن رسنوشــت خویــش» لنیــن بــاز هــم بـرای تأکیــد
بــر برنامــ ٔه حــزب سوســیال دموکــرات روســیه و در پاســخ بــه کســانی کــه برنامــ ٔه حــزب را مبهــم
میدانســتند ،بخشــی از نوشــت ٔه یکــی از منشــویکها را نقــل میکنــد کــه در آن ،در ارتبــاط بــا مســئل ٔه
ملّــی آنطــور کــه در رســال ٔه لنیــن بــه آن پرداختــه شــده اســت ،و تفــاوت آن بــا جنبههــای دیگــر مســئل ٔه
ملّــی ،نکتـ ٔه مهمــی نهفتــه اســت .در نوشــت ٔه آن منشــویک آمــده اســت[« :شناســایی حــق ملّتهــا در
تعییــن رسنوشــت خویــش] در کنگــر ٔه ســال  ۱۹۰۳بــه هــان مفهومــی درک میشــد کــه انرتناســیونال
سوسیالیســتی بــه آن داده بــود ،یعنــی بــه مفهــوم تعییــن رسنوشــت سیاســی یــا بــه عبــارت دیگر،حــق
ملّتهــا در تعییــن رسنوشــت خویــش در جهــت اســتقالل سیاســی .بدیــن ترتیــب ،فرمــول تعییــن
رسنوشــت ملّــی کــه حاکــی از جدایــی منطقهیــی اســت ،بههیچوجــه بــا ایــن نکتــه ارتبــاط نــدارد کــه
چگونــه بایــد در درون کشــور معیّــن ،مناســبات ملّــی را در مــورد ملیتهایــی کــه قــادر یــا مایــل بــه
خــروج از دایــر ٔه کشــور مزبــور نیســتند تنظیــم کــرد ».لنیــن پــس از نقــل ایــن نوشــته ،مینویســد کــه
نویســند ٔه ایــن مطلــب «بهخوبــی از مفهــوم واقعــی (و منحــر) تعییــن رسنوشــت آگاه اســت» و ایــن
بخــش از نوشــته را بهطــور تلویحــی تأییــد میکنــد.
دیدگاههــای لنیــن در برخــورد طبقاتــی بــا مســئل ٔه ملّــی حــاوی جنبههــای کلیــدی گوناگونــی اســت،
از جملــه ()۱برق ـراری جامع ـ ٔه دموکراتیــک در کشــور چندملیتــی و تأمیــن برابــری حقــوق ملّتهــا در
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کشــور واحــد)۲( ،حــق ملّتهــا در تعییــن رسنوشــت سیاســی خــود تــا ح ـ ّد جدایــی و تشــکیل دولــت
مســتقل ،و ()۳اتحــاد و مبــارز ٔه طبقــ ٔه کارگــر و ســازمانهای پرولــری هــر ملّتــی بــا ناسیونالیســم
بورژوایــی .در تحلیــل طبقاتــی مســئل ٔه ملّــی از دیــد منافــع زحمتکشــان در هــر مــورد و رشایــط تاریخــی
و اجتامعــی خــاص اینهــا عواملیانــد کــه در نظــر داشــن آنهــا رضورت دارد.
به نقل از «نامۀ مردم» ،شامرۀ  ۱۸ ،۱۰۱۸بهمن ماه ۱۳۹۵

«دولت و انقالب»

مروری بر یک اثر کالسیک لنینیسم و
زمینههای تاریخی و اجتامعی آن
پــس از انقــاب ضدســلطنتی فوریـ ٔه  ۱۹۱۷در روســیه و در آســتان ٔه انقــاب بــزرگ اکترب سوسیالیســتی
در آن کشــور ،در حالــی کــه حــزب بلشــویکها خــود را ب ـرای بــه دســت گرفــن قــدرت دولتــی آمــاده
میکــرد ،یکــی از موضوعهــای مهــم بـرای جنبــش انقالبــی روســیه ،موضــوع قــدرت دولتــی و خصلــت
و شــکل آن پــس از پیــروزی انقــاب سوسیالیســتی بــود .در زمانــی کــه تنهــا تجربـ ٔه انقــاب پرولــری و
«کمونیســتی» زحمتکشــان دنیــا ،تجربـ ٔه کوتاهمـ ّدت  ۴۶ســال پیـ ِ
ـش کمــون پاریــس در فاصلـ ٔه ماههــای
 ۱۸مــارس تــا  ۲۸مــه  ۱۸۷۱بــود ،بلشــویکهای روس خــود را در برابــر مســئلهای میدیدنــد کــه از
لحــاظ نظــری و عملــی نیــاز بــه بررســی و کنــکاش و نتیجهگیــری داشــت تــا بــر اســاس آن بتــوان
گامهــای حــزب پرولــری را ب ـرای دور ٔه پــس از پیــروزی انقــاب سوسیالیســتی برنامهریــزی کــرد .تــا آن
زمــان ،هــر آنچــه دربــار ٔه دولــت سوسیالیســتی مطــرح بــود ،فقــط در نوشــتههای مارکسیســتی بــود
و اکنــون زمــان بــه عمــل درآوردن گفتههــا فرامیرســید .صــد ســال پیــش ،در همیــن دور ٔه پرتالطــم
بــود کــه لنیــن پــس از مــرور و بررســی موشــکافان ٔه آثــار مارکــس و انگلــس و دیگــر اندیشــمندان
پیــرو ،و بــا توجــه بــه زمینههــای اجتامعی-اقتصــادی آن دوره ،کتــاب مشــهور «دولــت و انقــاب» را
در فاصلههــای ماههــای اوت و ســپتامرب  ۱۹۱۷نوشــت کــه در آن اصــول و خطــوط کلــی ماهیــت و
خصلــت و شــکل دولــت پرولرتی-سوسیالیســتی بیــان شــده اســت.

آموزش مارکسیسم دربار ٔه دولت و وظایف پرولتاریا در انقالب

صــد ســال پیــش از ایــن ،در فوریــ ٔه ســال  ،۱۹۱۷در حالــی کــه جنــگ جهانــی د ّوم همچنــان در
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جریــان بــود ،در روســیه انقــاب ضدســلطنتی بــه پیــروزی رســید .رژیــم ت ـزاری پــس از بیشــر از ۳۰۰
ســال رسنگــون شــده بــود ،و قــدرت دولتــی تــا حــ ّدی در اختیــار دومــای دولتــی (بــه طــور عمــده
مناینــد ٔه بــورژوازی و مالــکان بــزرگ) و تــا حــدودی هــم زیــر نفــوذ شــورای کارگـران و رسبــازان پرتوگـراد
(بــه طــور عمــده زیــر رهــری منشــویکها و سوسیالیســتهای انقالبــی «اِساِر«هــا) بــود .بهرغــم
پیشــرد
تــاش بلشــویکها بــرای پایــان دادن بــه جنــگ و عمیقتــر کــردن دســتاوردهای انقــاب و
ُ
خواسـتهای زحمتکشــان کشــور ،رهـران شــوراها در عمــل بــا مناینــدگان دومــا در دولــت موقــت همراه
شــدند کــه هدفشــان مهــار زدن بــه شــتاب انقــاب بــود .چنــد مقــام وزارت در اختیــار «سوسیالیسـتها»
گذاشــته شــد کــه یکــی از آنهــا کرنســکی بــود کــه م ّدتــی بعــد نخسـتوزیر دولــت موقــت شــد .دولـ ِ
ـت
حاکــم همچنــان بــه جنــگ ادامــه مـیداد و قراردادهــای ناعادالنــه و محرمانـ ٔه تـزاری همچنــان بــه قوت
خــود باقــی بــود .در میان ـ ٔه تابســتان هــان ســال ،تظاه ـرات زحمتکشــان ب ـرای پایــان دادن بــه جنــگ
و برقـراری صلــح -کــه بلشــویکها در تــدارک و برگـزاری آن نقشــی اساســی داشــتند -بــا خشــونت بــه
دســت نیروهــای دولــت موقــت رسکــوب شــد .در همیــن احــوال بــود کــه لنیــن و حــزب بلشــویک دیگــر
مســئل ٔه قــدرت دوگان ـ ٔه بورژوازی-شــوراها را حــل شــده بــه ســود بــورژوازی ارزیابــی کردنــد و پــس از
بررســی وضعیــت نیروهــای خــود و نفــوذ بلشــویکها در میــان زحمتکشــان ،بــه ایــن نتیجــه رســیدند
کــه پیرشفــت مســاملتآمیز انقــاب و انتقــال آرام حاکمیــت بــه شــوراهای انقالبــی دیگــر غیرممکــن
شــده اســت .چنیــن شــد کــه بلشــویکها قیــام مســلحانه و بــه دســت گرفــن قــدرت را در برنامـ ٔه خــود
ق ـرار دادنــد .کودتــای ژن ـرال کورنیلــوف ،ژن ـرال ارتــش ت ـزاری کــه رسفرماندهــی عالــی ارتــش روس را
بــه عهــده اســت ،و شکســت او در ایــن کودتــا ،نیــز در همیــن ایّــام رخ داد .در اواخــر هــان تابســتان،
یعنــی چنــد مــاه پیــش از وقــوع انقــاب سوسیالیســتی اکتــر ،لنیــن در حالــی کــه بــر اثــر پیگــرد
دولــت موقــت هنــوز زندگــی مخفیانــه داشــت ،کتــاب «دولــت و انقــاب» را بــر مبنــای آموزشهــای
مارکسیســم نوشــت کــه مســئل ٔه 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 مســئل ٔه دولــت را بایــد از لحــاظ نظــری و
اندیشــگی بررســی کــرد ،تــا ضمــن انتقــاد و روشــنگری دربــار ٔه تحریفهایــی کــه در آمــوزش مارکسیســم
صــورت میگرفــت ،ماهیــت و ویژگیهــای کلــی دولــت پرولــری روشــن شــود .او پــس از مطالعـ ٔه آثــار
مارکــس و انگلــس و نوشــتههای سوســیال دموکراتهــای روســی و آملانــی و دیگـران ،یادداشـتهایی را
بــا عنــوان «برخــورد مارکسیســم بــا دولــت» تهیــه کــرد کــه کتــاب «دولــت و انقــاب» بــر اســاس هــان
یادداش ـتها نوشــته شــد .ایــن کتــاب ق ـرار بــوده اســت کــه هفــت فصــل داشــته باشــد ،ولــی لنیــن
فصــل هفتــم آن را کــه بــه «تجرب ـ ٔه انقالبهــای ســالهای  ۱۹۰۵و  ۱۹۰۷روســیه» اختصــاص داشــت،
نانوشــته رهــا کــرد ،چــون هامنطــور کــه خــودش بعــد از پیــروزی انقــاب در یادداشــتی ( ۳۰نوامــر
 )۱۹۱۷در ایــن بــاره نوشــت« :بــه دســت آوردن تجربـ ٔه انقــاب در عرصـ ٔه عمــل دلپذیرتــر و ســودمندتر

القنا و تلود

49

از نوشــن دربــار ٔه آن اســت ».کتــاب «دولــت و انقــاب» نخســتین بــار پــس از انقــاب سوسیالیســتی
اکتــر ،در ســال  ۱۹۱۸چــاپ و منتــر شــد و ســپس چــاپ د ّوم آن در ســال  ۱۹۱۹بــا افــزودن یــک بنــد
بــه فصــل د ّوم کتــاب منتــر شــد.
لنیــن در پیشگفتــاری کــه بـرای چــاپ ا ّول کتــاب نوشــت ،پس از اشــاره به ادامـ ٔه جنگ امپریالیســتی
جهانــی د ّوم و وخیمتــر شــدن وضعیــت زندگــی زحمتکشــان بهویــژه در دنیــای رسمای ـهداری ،نوشــت:
«انقــاب جهانــی پرولــری آشــکارا توســعه مییابــد و مســئل ٔه برخــورد آن بــه دولــت اهمیــت عملــی
پیــدا میکنــد ».او ســپس بــا اشــاره بــه عنــارص اپورتونیســت و «ایــن جریــانِ سوسیالیســم در گفتــار،
شوونیســم در عمــل» کــه خواســتار ادام ـ ٔه «دفــاع از میهــن» در جنــگ امپریالیســتی بودنــد ،نوشــت:
«مبــارزه بـرای بیــرون کشــیدن تودههــای زحمتکــش از زیــر نفــوذ بــورژوازی بــه طــور کلــی ،و بــورژوازی
امپریالیســتی بــه طــور خــاص ،بــدون مبــارزه بــا خرافــات اپورتونیســتی دربــار ٔه دولــت ممکــن نیســت».
در ایــن پیشگفتــار لنیــن چارچــوب و طــرح کتــاب را ایــن طــور ترســیم میکنــد« :مــا نخســت بــه
بررســی آمــوزش مارکــس و انگلــس دربــار ٔه دولــت میپردازیــم و ضمــن آن بهویــژه دربــار ٔه جنبههایــی
از ایــن آمــوزش کــه بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده یــا مــورد تحریــف اپورتونیســتی ق ـرار گرفتــه
اســت ،بــه تفصیــل ســخن خواهیــم گفــت ...مســئل ٔه برخــورد انقــاب سوسیالیســتی پرولتاریــا بــه دولــت
نهفقــط اهمیــت سیاســی عملــی پیــدا میکنــد ،بلکــه از لحــاظ توضیــح ایــن مســئله بــه تودههــا
اهمیــت مــرم مییابــد کــه پیــش از رهایــی خــود از یــوغ اســتبداد رسمایــهداری ،در آینــد ٔه بســیار
نزدیــک چــه بایــد بکننــد».
هامنطــور کــه لنیــن در پیشگفتــار کتــاب اشــاره میکنــد ،در رستــارس کتــاب نقــل قولهایــی
گاه طوالنــی از مارکــس و انگــس دربــار ٔه جامعــ ٔه طبقاتــی و دولــت آورده شــده اســت تــا خواننــده
ِ
دولــت پرولــری در آثــار پیشــگامان ماتریالیســم دیالکتیــک ،و در
بــا شــالودههای نظــری موضــوع
تحلیلهــای علمــی آنهــا از تحــ ّول اجتامعــی جامعــ ٔه بــری آشــنا شــود .بخــش زیــادی از نظریــات
مارکــس کــه لنیــن در ایــن کتابــش نقــل کــرده اســت از دو کتــاب «جنــگ داخلــی در فرانســه» و
«نقــد برنام ـ ٔه گُتــا» گرفتــه شــده اســت .کتــاب ا ّول مــن ســخرنانی مارکــس در برابــر شــورای عمومــی
انرتناســیونال ا ّول در روز  ۳۰مــاه مــه  ،۱۸۷۱یعنــی دو روز پــس از شکسـ ِ
ـت کمــون پاریــس اســت .در
بیســتمین ســالگرد انتشــار ایــن کتــاب ،انگلــس در چــاپ جدیــدی از ایــن کتــاب ،دو ســخرنانی دیگــر
مارکــس در شــورای انرتناســیونال در ماههــای ژوییــه و ســپتامرب  ۱۸۷۰را نیــز بــه ایــن کتــاب افــزود.
«نقــد برنام ـ ٔه گُتــا» حاشیهنویســی و نقــد مارکــس بــر برنام ـ ٔه پیشــنهادی حــزب کارگ ـران آملــان اســت
کــه در بهــار  ۱۸۷۵نوشــته شــده اســت .گُتــا نــام شــهری در آملــان اســت کــه کنگــر ٔه وحـ ِ
ـدت دو ســازمانِ
«اتحادی ـ ٔه عمومــی کارگ ـران آملــان» کــه فردینانــد الســال ،سوسیالیســت خردهبــورژوا ،در ســال ۱۸۶۳
بنیــاد گذاشــته بــود ،و «حــزب سوســیال دموکـرات کارگـران آملــان» بــه رهــری آگوســت ببــل و ویلهلــم
لیبکنشــت در آنجــا برگــزار شــد .در آن زمــان  ۱۱ســال بــود کــه از درگذشــت الســال میگذشــت و
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طرفــداران او رهــری اتحادیــه را بــه عهــده داشــتند .لیبکنشــت بــا الســالیها کنــار آمــده بــود ،و ببــل
نیــز در زنــدان بــود .در نتیجــه ،برنام ـهای کــه ب ـرای ارائــه بــه آن کنگــره تدویــن شــدُ ،مهــر و نشــان
الســالیها را بــر خــود داشــت .چنیــن شــد کــه انگلــس و مارکــس کــه در آن زمــان خــود در انگلســتان
در مهاجــرت بودنــد «برنامـ ٔه گتــا» را بــه نقــد کشــیدند تــا اشــتباههای اساســی آن برنامــه بــه پــای آنهــا
نوشــته نشــود .حاشیهنویس ـیهای مارکــس بــر ایــن برنام ـ ٔه پیشــنهادی بــه کنگــره ،بــه «نقــد برنام ـ ٔه
گُتــا» معــروف شــد کــه در آن بــه موضوعهــای بنیــادی کمونیســم علمــی از قبیــل نقــش دولــت ،انقــاب
سوسیالیســتی و دیکتاتــوری پرولتاریــا ،دوران گــذار از رسمایــهداری بــه کمونیســم ،انرتناسیونالیســم
پرولــری و حــزب طبقـ ٔه کارگــر ،و جــز اینهــا پرداختــه شــده اســت .لنیــن در کتــاب «دولــت و انقــاب»
از نوشــتههای انگلــس در هــان دوره ،از جملــ ٔه نامههــای او بــه ببــل (مــارس  )۱۸۷۵و کائوتســکی
(فوریــه  ،)۱۸۹۱و نیــز از اثــر معــروف او بــا عنــوان «منشــأ خانــواده ،مالکیــت خصوصــی ،و دولــت»
کــه در ســال  ۱۸۸۴نوشــته و منتــر شــد نیــز نقــل قولهایــی دارد .لنیــن در ایــن کتابــش بهویــژه
بــه نظریــات کائوتســکی ،سوســیال دموک ـرات آملانــی ،دربــار ٔه ماهیــت دولــت ســخت انتقــاد میکنــد،
چــون او بــه دســت گرفــن دســتگاه دولتــی بورژوایــی موجــود و ادام ـ ٔه ادار ٔه آن توســط پرولتاریــا را
کافــی میدانســت و بــه در هــم شکســن آن و ایجــاد دولــت نــوع تــازهای بــا ماهیتــی متفــاوت پــس از
پیــروزی انقــاب پرولــری بــاور نداشــت .نکتـ ٔه محــوری و مرکــزی در کتــاب «دولــت و انقــاب» همیــن
اکتفــا نکــردن بــه تصاحــب دســتگاه دولتــی بورژوایــی ،و رضورت در هــم شکســن ســاختار کهنـ ٔه آن و
ایجــاد دســتگاهی بــا ماهیــت پرولــری و بــا ســاختاری کام ـاً متفــاوت بــا دولــت بورژوایــی اســت .در
صــد ســال گذشــته ،منونههایــی از ایــن دســتگاه نویــن دولتــی بــه شــکل شــورایی در کشــورهایی مثــل
اتحــاد شــوروی ،ویتنــام ،و کوبــا تجربــه شــده اســت.

جامعهٔ طبقاتی و دولت

لنیــن در هــان آغــاز کتــاب ایــن نکتــه را بیــان میکنــد کــه «دولــت محصــول آشــتیناپذیری
تضادهــای طبقاتــی اســت» و ســپس از انگلــس در «منشــأ خانــواده ،مالکیــت خصوصــی ،و دولــت»
چنیــن نقــل قــول میکنــد« :دولــت بههیچوجــه نیرویــی نیســت کــه از خــارج بــه جامعــه تحمیــل
شــده باشــد .دولــت محصــول جامعــه در مرحلـ ٔه معیّنــی از تکامــل آن ،و مظهــر ایــن نکتــه اســت کــه
جامعــه بــه قطبهــای آشــتیناپذیری کــه تــوان رهایــی از آنهــا را نــدارد تجزیــه شــده اســت .ولــی بـرای
اینکــه ایــن قطبهــا ،یعنــی طبقـ ِ
ـات دارای منافــع اقتصــادی متضــاد در یــک مبــارز ٔه بیمثــر یکدیگــر
و جامعــه را از هــم ندرنــد ،قدرتــی رضورت پیــدا کــرد کــه بهظاهــر مافــوق جامعــه اســت تــا از شـ ّدت
برخوردهــا بکاهــد و جامعــه را در چارچــوب نظــمِ محــدود نــگاه دارد .ایــن قــدرت کــه از درون جامعــه
برخاســته اســت ولــی خــود را مافــوق آن جــا میدهــد و بیــش از پیــش خــود را بــا آن بیگانــه میســازد،
دولــت اســت ».لنیــن ایــن بیــان انگلــس را «اندیشـ ٔه اصلــی مارکسیســم دربــار ٔه نقــش تاریخــی و اهمیت
دولــت» میدانــد و نتیجــه میگیــرد کــه خــو ِد «وجــود دولــت ثابــت میکنــد کــه تضادهــای طبقاتــی
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[جامعــه] آشــتیناپذیرند ».در همینجــا لنیــن تأکیــد میکنــد کــه برخــاف نظریهپــردازان بــورژوازی
و خردهبــورژوازی کــه مجبــور بــه اذعــان وجــود تضادهــای طبقاتــی و مبــارز ٔه طبقاتیانــد ولــی دولــت
را مــاورای طبقــات و «دســتگاه آشــتی طبقــات» معرفــی میکننــد ،هامنطــور کــه مارکــس بیــان کــرده
اســت« ،دولــت دســتگاه فرمانروایــی طبقاتــی ،دســتگاه رسکــوب یــک طبقــه توســط طبقـ ٔه دیگراســت».
امــروزه ایــن ماهیــت و نقــش دولــت طبقاتــی ،و ادعــای دروغیــن «فراجناحــی» و «مافــوقطبقــات»
بــودن آن را  -در حالــی کــه بــه طــور عمــده منافــع قــر کوچــک باالیــی یــا را تأمیــن میکنــد  -در هــر
ساِرهــا انتقــاد
گوش ـهای از دنیــا میتــوان شــاهد بــود .لنیــن در اینجــا بــار دیگــر از منشــویکها و اِ 
میکنــد کــه پــس از انقــاب فوریــه  ۱۹۱۷و در هــان روزهایــی کــه ایــن کتــاب نوشــته میشــد،
«بــه تئــوری خردهبورژوایــی آشــتی دادن طبقــات توســط دولــت روی آوردنــد ».ا ّمــا انتقــاد لنیــن بــه
کائوتســکی از ایــن نیــز فراتــر م ـیرود ،چــون کائوتســکی نــه ماهیــت دولــت را نفــی میکــرد و نــه
آشــتیناپذیر بــودن تضادهــای طبقاتــی را ،ا ّمــا «ایــن واقعیــت از نظــر دور یــا پردهپوشــی میشــد
کــه ...رهایــی طبقـ ٔه کارگــر ســتمکش نهفقــط بــدون انقــاب قهرآمیــز ،بلکــه بــدون نابــودی آن دســتگاه
قــدرت دولتــی نیــز کــه توســط طبقـ ٔه حاکــم ایجــاد شــده ،غیرممکــن اســت».
لنیــن در ادام ـ ٔه تعریــف دســتگاه حکومتــی یــا مجموع ـ ٔه نیرویــی کــه «دولــت» نامیــده میشــود،
بــه «دســتگاه اِعــال قــدرت اجتامعــی» اشــاره میکنــد و از قــول انگلــس در «منشــأ خانــواده»...
نقــل میکنــد کــه «ایــن قــدرت اجتامعــی در هــر دولتــی وجــود دارد و فقــط از افـراد مسـلّح تشــکیل
منیشــود ،بلکــه ضمیمههایــی مثــل زندانهــا و انــواع نهادهــای اِعــال زور نیــز دارد» کــه از آن
جملهانــد نیروهــای انتظامــی و دادگاههــا و غیــره .اینهــا مجموعــ ٔه نهادهاییانــد کــه ابزارهــای
حکومــت یــک طبقــه بــر طبق ـ ٔه دیگــر را مســتقر ،کنــرل ،و اِعــال میکنــد .در ادام ـ ٔه همیــن بحــث،
لنیــن بــاز هــم بــا اســتناد بــه نوشــت ٔه انگلــس ،موضــوع دولــت و قــدرت آن را بــه «کشورگشــایی»
گســرش میدهــد کــه منونـ ٔه آن ،جنــگ جهانــی ا ّول بــود کــه در زمــان نوشــن کتــاب «دولــت و انقــاب»
همچنــان در جریــان بــود .در چنیــن رشایطــی ،ایــن «قــدرت اجتامعــی» بــه طــور فزاینــدهای افزایــش
مییابــد و در خدمــت «رقابــت در کشورگشــایی» بــر رس تقســیم ثروتهــای جهــان و ســلطه بــر جهــان
قـرار میگیــرد .در چنــان اوضاعــی ،یعنــی در رشایــط جنــگ میــان قدرتهــای امپریالیســتی اســت کــه
طبق ـ ٔه حاکــم بــورژوازی و شوونیس ـتها «دفــاع از منافــع غارتگران ـ ٔه بــورژوازی کشــور خویــش را در
لفاف ـ ٔه «دفــاع از میهــن» و نظایــر آنهــا میپوشــانند».
نکتـ ٔه بعــدی در بحــث لنیــن ایــن اســت کــه «دولــت ابـزاری بـرای اســتثامر طبقـ ٔه ســتمکش اســت...
ب ـرای تأمیــن هزین ـ ٔه نگهــداری قــدرت اجتامعــی حاکــم ،دریافــت مالیاتهــا و وامهــای دولتــی رضور
اســت ».در همینجــا لنیــن بــه «وضــع ممتــاز دیوانســاالران کــه مقامهــای دســتگاه قــدرت دولتــی» را
در نظــام رسمایـهداری در اختیــار دارنــد اشــاره میکنــد کــه «مافــوق جامعــه قـرار میگیرنــد» و ســپس
از شــیوههای اِعــال قــدرت توســط ثــروت ،از جملــه ســلط ٔه بانکهــا و بــازار بــورس ،و از شــیوههای
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سیاســی اِعــال و حفــظ قــدرت ،مثــل «حــق انتخــاب همگانــی» در چارچــوب قوانیــن تدویــن شــده
در جمهوریهــا و نظامهــای بورژوایــی (کــه امــروزه بــا پیچیدهتریــن شــیوهها و بــا یــاری رســانهها
مدیریــت میشــود) نــام میبــرد.
لنیــن در همیــن ا ّول کتــاب موضــوع زوال نهایــی دولــت را نیــز مطــرح میکنــد و بــاز هــم از اثــر
برجســت ٔه انگلــس «منشــأ خانــواده ،مالکیــت دولتــی ،و دولــت» نقــل میکنــد کــه« :دولــت از ازل
وجــود نداشــته اســت .بــه علّــت تجزی ـ ٔه جامعــه بــه طبقــات ،پیدایــش دولــت رضورت پیــدا کــرد...
طبقــات بــه حکــم هــان الزامــی کــه در گذشــته منجــر بــه پدیــد آمــدن آنهــا شــد ،از میــان خواهنــد
رفــت .بــا از میــان رفــن طبقــات ،دولــت نیــز الزام ـاً از بیــن خواهــد رفــت ...و متــام ماشــین دولــت
بــه مــوز ٔه آثــار عهــد عتیــق ،بــه کنــار چــرخ نخریســی و تــر مفرغــی فرســتاده خواهــد شــد ».لنیــن
در توضیــح بیشــر ایــن مطلــب ،از دیگــر نوشــت ٔه انگلــس بــا عنــوان «آنتــی دورینــگ» ( )۱۸۷۸چنیــن
نقــل میکنــد« :پرولتاریــا قــدرت دولتــی را بــه دســت میگیــرد و نخســت وســایل تولیــد را بــه متلــک
دولــت درمـیآورد ...دولـ ِ
ـت ،یعنــی ســازمان طبقـ ٔه اســتثامرگر ،بــه طبقـهای تعلــق داشــت کــه در دور ٔه
ســلط ٔه خــود ،فقــط خــودش را بــه عنــوان مناینــد ٔه تــام جامعــه عرضــه میداشــت .در دوران مــا ایــن
بــورژوازی اســت .وقتــی دولــت رسانجــام بــه مناینــد ٔه واقعــی متــام جامعــه تبدیــل شــود ،آنــگاه خــود
را زایــد خواهــد ســاخت .از هنگامــی کــه در جامعــه هیــچ طبق ـهای باقــی منانــد کــه رسکوب ـیاش الزم
باشــد ،دیگــر نــه چیــزی بـرای رسکــوب کــردن خواهــد مانــد و نــه بــه قــدرت ویــژه بـرای رسکــوب ،یعنــی
بــه دولــت ،نیــازی خواهــد بــود ...حکومــت بــر افـراد جــای خــود را بــه حکومــت بــر اشــیاء و رهــری
امــور تولیــد میدهــد .دولــت برانداختــه منیشــود ،بلکــه زوال مییابــد ...بــا توجــه بــه همیــن نکتــه
میتــوان خواسـ ِ
ـت کســانی را کــه آنارشیســت نامیــده میشــوند و میگوینــد دولــت را بایــد در ظــرف
همیــن امــروز و فــردا برانداخــت ،فاقــد پایـ ٔه علمــی ارزیابــی کــرد ».لنیــن در توضیــح ایــن بیــان انگلــس
مینویســد« :ایــن ســخن در واقــع بیــان کوتــاه تجربـ ٔه یکــی از بزرگتریــن انقالبهــای پرولــری ،یعنــی
تجرب ـ ٔه کمــون ســال  ۱۸۷۱پاریــس اســت .انگلــس در واقــع در اینجــا از «نابــودی» دولــت بــورژوازی
بــه نیــروی انقــاب پرولــری ســخن میگویــد و حــال آنکــه در صحبــت از زوال ،بازماندههــای دســتگاه
دولتــی پرولــری پــس از انقــاب سوسیالیســتی را در نظــر دارد .دولــت بــورژوازی «زوال» منییابــد،
بلکــه بــه دســت پرولتاریــا در جریــان انقــاب «نابــود میشــود [در هــم شکســته میشــود] ».آنچــه
پــس از انقــاب سوسیالیســتی زوال مییابــد ،دولــت پرولــری یــا نیمهدولــت اســت ...تعویــض یــک
قــدرت ویــژه (بــورژوازی) بــا نیــروی ویــژ ٔه دیگــر (پرولتاریــا) بههیچوجــه منیتوانــد بــه صــورت «زوال»
انجــام شــود ...دولــت بــورژوازی را فقــط انقــاب میتوانــد «نابــود ســازد» ولــی دولــت بــه معنــای کلــی
و عــام آن ،فقــط میتوانــد [پــس از انقــاب سوسیالیســتی] زوال یابــد ».در ادامــه ،لنیــن بــار دیگــر از
«آنتــی دورینــگ» نقــل میکنــد و ایــن بــار بــه موضــوع اِعــال قهــر در برانــدازی دولــت بورژوایــی بــه
رش] نیــز
دســت پرولتاریــا میپــردازد« :اِعــال قهــر در تاریــخ نقــش دیگــری [لنیــن :ســوای نقــش عامــل ّ
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ایفــا میکنــد کــه نقــش انقالبــی اســت .اینکــه اِعــال قهــر ،طبــق گفتـ ٔه مارکــس [در کاپیتــال] ،در هــر
جامع ـ ٔه کهن ـهای کــه آبســن نــو باشــد نقــش مامــا را ایفــا میکنــد ،اینکــه اِعــال قهــر اب ـزاری اســت
کــه جنبــش اجتامعــی بــه کمــک آن راه خــود را همــوار میســازد ،و ا َشــکال کهنــه و مــرده را در هــم
میشــکند ،دربــار ٔه ایــن نــکات عموم ـاً کلم ـهای هــم در کتــاب آقــای دورینــگ پیــدا منیشــود ».لنیــن
همچنیــن از نوشــتههای گوناگــون مارکــس دربــار ٔه ناگزیــری انقــاب قهرآمیــز ،از جملــه نوشــتههای او
در کتــاب «فقــر فلســفه» و «مانیفســت کمونیســتی» و «نقــد برنام ـ ٔه گُتــا» یــاد میکنــد و موضــوع را
ایــن طــور خالصــه میکنــد کــه «دولــت پرولــری را بــدون انقــاب قهرآمیــز منیتــوان جایگزیــن دولــت
بورژوایــی ســاخت .نابــودی دولــت پرولــری کــه ّ
دال بــر نابــودی هرگونــه دولــت بــه طــور کلــی اســت،
ـر نخواهــد بــود».
جــز از طریــق «زوال» میـ ّ
در فصــل د ّوم کتــاب «دولــت و انقــاب» لنیــن بــه تجربــ ٔه ســالهای  ۱۸۵۱ -۱۸۴۸میپــردازد،
یعنــی بــه دور ٔه جمهــوری د ّوم فرانســه کــه بــا انقــاب مردمــی  ۱۸۴۸و اســتقرار جمهــوری آغــاز ،و بــا
کودتــای لویــی بناپــارت و بــه هــم خــوردن جمهــوری پایــان یافــت و لویــی بناپــارت خــود را امپراتــور
فرانســه خوانــد .در ایــن بخــش لنیــن بــاز هــم از نوشــتههای مارکــس و انگلــس ،از جملــه از «فقــر
فلســفه» و «مانیفســت کمونیســتی» مــدد میگیــرد تــا شــکل و ماهیــت دولــت پرولــری پــس از بــه
دســت گرفــن قــدرت از بــورژوازی را توضیــح دهــد .لنیــن بــا ارائ ـ ٔه نقــل قولهایــی از دو نوشــتهای
کــه نــام بــرده شــد ،مینویســد« :در اینجــا بــا بیــان یکــی از درخشــانترین و مهمتریــن اندیش ـههای
مارکسیســم دربــار ٔه دولــت ،یعنــی بــا اندیشـ ٔه «دیکتاتــوری پرولتاریــا» (اصطالحــی 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 طبقـ ٔه فرمانــروا ».ایــن تعریــف را لنیــن از مــن
مانیفســت کــه در آســتان ٔه انقــاب  ۱۸۴۸فرانســه 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 میکنیــم ،واژ ٔه دیکتاتــوری مفهــوم متفاوتــی پیــدا کــرده اســت
و کاربــرد ایــن واژه در آثــار کالســیک ممکــن اســت ســؤالبرانگیز باشــد و تصویــری کام ـاً متفــاوت از
ایــن عبــارت در ذهــن داشــته باشــیم .ا ّمــا نبایــد نادیــده گرفــت کــه زبــان و معنــا و مفهــوم واژههــا نیــز
مثــل هــر پدیــد ٔه دیگــری در جامعـ ٔه بــری در گــذر زمــان و تاریــخ متحـ ّول میشــود و تغییــر میکنــد.
معنــا و مفهومــی کــه واژ ٔه «دیکتاتــوری» در زمــان مارکــس داشــت ،آن جنب ـ ٔه منفــی بی ـزار کننــدهای
را کــه امــروزه ایــن واژه دارد ،نداشــته اســت .مفهــوم دیکتاتــوری در زمــان مارکــس ،رصف ـاً بــه معنــای
اِعــال قــدرت همهجانبــه و فرمانروایــی سیاســی بــوده اســت .البتــه مــن آثــار کالســیک را منیشــود
تغییــر داد و بایــد آنهــا را هامنطــور کــه هســت خوانــد و فهمیــد .لنیــن در ادام ـ ٔه گفتــارش دربــار ٔه
بــه دســت گرفــن قــدرت توســط پرولتاریــا مینویســد« :زحمتکشــان بــه دولــت ،یعنــی پرولتاریــای
متشــکل بــه صــورت طبق ـ ٔه فرمانــروا نیــاز دارنــد .زحمتکشــان فقــط ب ـرای در هــم شکســن مقاومــت
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اســتثامرگران بــه دولــت نیــاز دارنــد ...طبقــات اســتثامرگر ســیادت و فرمانروایــی سیاســی را بـرای حفــظ
اســتثامر ،یعنــی بـرای تأمیــن منافــع آزمندانـ ٔه اقلیتــی ناچیــز در قبــال اکرثیــت عظیــم مــردم الزم دارنــد.
طبقــات استثامرشــونده فرمانروایــی سیاســی را بـرای محــو کامــل هرگونــه اســتثامر ،یعنــی بـرای تأمیــن
منافــع اکرثیــت عظیــم مــردم علیــه اقلیــت ناچیــز بــردهداران امروزیــن ،یعنــی مالــکان و رسمای ـهداران
میخواهنــد ...برق ـراری دیکتاتــوری پرولتاریــا یعنــی فرمانروایــی سیاســی پرولتاریــا ».لنیــن ســپس ایــن
ســؤال را میپرســد کــه« :اگــر پرولتاریــا دولــت را بــه عنــوان ســازمان خــاص اِعــال قهــر بــر ضــد
بــورژوازی الزم دارد ،آیــا ایجــاد چنیــن ســازمانی بــدون نابــودی ســازمان قبلــی ،بــدون در هــم شکســن
آن ماشــین دولتــی کــه بــورژوازی بـرای خــودش ســاخته ،قابــل تصـ ّور اســت؟» او در یافــن پاســخ بـرای
ایــن پرســش ،از کتــاب ارزشــمند مارکــس بــا عنــوان «هجدهــم برومــر لویــی بناپــارت» دربــار ٔه انقــاب
ســالهای  ۱۸۵۱ -۱۸۴۸فرانســه مــدد میگیــرد کــه مارکــس آن را پــس از کودتــای  ۲دســامرب ۱۸۵۱
لویــی بناپــارت (بـرادرزاد ٔه ناپُلئــون بناپــارت یــا ناپُلئــون ا ّول) نوشــت و در مــاه مــه  ۱۸۵۱منتــر کــرد.
مارکــس در بخشــی از ایــن کتــاب بــه «ماشــین دولتــی بســیار پیچیــده بــا اردویــی از نیــم میلیــون
کارمنــد ،در کنــار ارتشــی از نیــم میلیــون رسبــاز ،کــه تارهــای خــود را بــر رساپــای پیکــر جامعـ ٔه فرانســه
میتنــد» اشــاره میکنــد کــه در انقــاب  ۱۸۴۸پدیــد آمــد و ناپلئــون آن را بــه کــال رســاند و «متــام
دگرگونیهــا بــه جــای آنکــه ایــن ماشــین را در هــم شــکند ،آن را تکمیــل کــرد .احزابــی کــه در راه ســلطه
رف ایــن دســتگاه عظیــم دولتــی را غنیمــت عمــد ٔه پیــروزی خــود
و ســیادت مبــارزه میکردنــد ،ت ـ ّ
میشــمردند ».نتیج ـهای کــه لنیــن از ایــن گفتــار میگیــرد ایــن اســت کــه «متــام انقالبهــای پیشــین
ماشــین دولتــی را تکمیــل کردهانــد ،و حــال آنکــه [در انقــاب پرولرتی-سوسیالیســتی] بایــد آن را در هــم
شکســت و ُخــرد کــرد .ایــن نتیجهگیــری حکــم عمــده و اساســی آمــوزش مارکسیســم دربــار ٔه دولــت
اســت ».یــادآوری میشــود کــه لنیــن ایــن کتــاب را در ماههــای بعــد از انقــاب بورژوا-دموکراتیــک
فوری ـ ٔه  ۱۹۱۷و در دور ٔه برنامهریــزی بلشــویکها ب ـرای انقــاب پرولــری و بــه دســت گرفــت قــدرت
دولتــی نوشــته اســت و بنابرایــن در جایجــای کتــاب بهدرســتی موضــوع را بــه وضعیــت جــاری در
آن دوره مرتبــط میکنــد .در همیــن ارتبــاط اســت کــه او در دنبال ـ ٔه بحثــش دربــار ٔه دولــت و انقــاب
مینویســد« :همـ ٔه حزبهــای بورژوایــی خــود را ملــزم میشــارند کــه تضییــق و فشــار بــر پرولتاریــای
انقالبــی را شـ ّدت دهنــد و دســتگاه تضییــق ،یعنــی هــان ماشــین دولــت را تقویــت کننــد .ایــن رونــد
حــوادث ،انقــاب [روســیه] را بــه مترکــز متــام نیــروی تخریبــی خــود علیــه قــدرت دولتــی وامـیدارد و این
وظیفــه را در برابــر آن ق ـرار میدهــد کــه ماشــین دولتــی را بهجــای آنکــه بهبــود بخشــد ،وی ـران کنــد
و نابــود کنــد [در هــم شــکند] ».لنیــن ســپس موضــوع جایگزینــی ماشــین دولتــی بــورژوازی در انقــاب
پرولــری را مطــرح میکنــد و مینویســد« :در ایــن بــاره کــه پرولتاریــا چــه چیــزی را جایگزیــن ایــن
ماشــین خواهــد کــرد ،کمــون پاریــس آموزندهتریــن مــدارک را عرضــه کــرده اســت».
لنیــن در بنــدی کــه در چــاپ د ّوم کتــاب «دولــت و انقــاب» در دســامرب ( ۱۹۱۸بیشــر از یــک
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ســال پــس از پیــروزی انقــاب سوسیالیســتی) بــه فصــل د ّوم کتابــش افــزود ،بــار دیگــر بــه یکــی دیگــر
از نوشــتههای مارکــس در مــورد دیکتاتــوری پرولتاریــا رجــوع میکنــد .مارکــس در نامــهای کــه در
ســال ( ۱۸۵۲پــس از کودتــای لویــی ناپلئــون) بــه وایدهمییــر ،دوســت و ه ـمرزم خــود و از مبــارزان
جنبــش کارگــری آملــان و آمریــکا ،مینویســد ،بــر چنــد نکتهٔمهــم تأکیــد میکنــد« :نــه کشــف وجــود
ـرب
طبقــات در جامعـ ٔه امروزیــن از خدمــات مــن اســت و نــه کشــف مبــارز ٔه آنهــا .مورخــان بورژوامـ ِ
پیــش از مــن ایــن مبــارز ٔه میــان طبقــات و ترشیــح اقتصــادی طبقــات را ذکــر کردهانــد .کار تــازهای کــه
مــن کــردهام ،اثبــات ایــن نکتههاســت )۱( :وجــود طبقــات بــه مراحــل تاریخــی مع ّینــی از رشــد تولیــد
مربــوط اســت؛ ( )۲مبــارز ٔه طبقاتــی ناگزیــر بــه دیکتاتــوری پرولتاریــا میانجامــد؛ ( )۳ایــن دیکتاتــوری
فقــط گــذاری اســت بــه ســوی نابــودی هرگونــه طبقــه ،بــه ســوی جامع ـ ٔه فــارغ از طبقــات »...لنیــن
بــا تکیــه بــه ایــن نوشــتار مارکــس اســت کــه مینویســد« :کســی کــه فقــط مبــارز ٔه میــان طبقــات
را میپذیــرد هنــوز مارکسیســت نیســت .مارکسیســت فقــط کســی اســت کــه پذیــرش مبــارزه میــان
طبقــات را بــه پذیــرش دیکتاتــوری پرولتاریــا برســاند ».او ســپس توضیــح میدهــد کــه «دولـ ِ
ـت ایــن
ـت دموکراتیـ ِ
دوران [دولــت پرولــری] الزام ـاً بایــد دولـ ِ
ـک ت ـراز نویــن (دموکراتیــک ب ـرای پرولرتهــا و
بــه طــور کلــی تهیدســتان) و دیکتاتــوری ت ـراز نویــن (دیکتاتــوری علیــه بــورژوازی) باشــد ...ا َشــکال
دولتهــای بــورژوازی بســیار گوناگــون ،ولــی ماهیــت آنهــا یکــی اســت :ایــن دولتهــا بــه هــر شــکلی
باشــند ،در آخریــن تحلیــل همهشــان دیکتاتــوری بــورژوازی هســتند .دوران گــذار از رسمای ـهداری بــه
کمونیســم البتــه منیتوانــد بــا ا َشــکال سیاســی بســیار ف ـراوان و بســیار گوناگــون هم ـراه نباشــد ،ولــی
ماهیــت آنهــا ناگزیــر یکــی ،یعنــی دیکتاتــوری پرولتاریــا خواهــد بــود ».لنیــن در بخشهــای بعــدی
کتــاب بــه موضــوع شــکل دولــت پرولــری ،و از جملــه حکومــت شــوراها نیــز میپــردازد کــه در ادامـ ٔه
ایــن نوشــتار بــه آن اشــاره خواهیــم کــرد.
دربــار ٔه برخــورد بــه ماشــین دولتــی بــورژوازی پــس از انقــاب پرولــری ،لنیــن بــاز هــم بــه
نوشــتههای مارکــس و انگلــس اســتناد میکنــد و مینویســد کــه مارکــس بــر اســاس تجربــ ٔه کمــون
پاریــس ،تجدیــد نظــر در تئــوری خــود را در برابــر خــود ق ـرار داد« .یگانــه اصالحــی را کــه مارکــس
در «مانیفســت کمونیســتی» الزم شــمرد ،بــا توجــه بــه آزمــون انقالبــی کمونارهــای پاریــس بــود...
مارکــس و انگلــس در آخریــن پیشگفتــار چــاپ آملانــی «مانیفســت» در ژوئــن  ۱۸۷۲نوشــتهاند کــه
برنامـ ٔه «مانیفســت» حــاال در مــواردی کهنــه شــده اســت ».لنیــن ســپس از ایــن پیشگفتــار نقــل قــول
میکنــد کــه« :کمــون بهویــژه ایــن مطلــب را ثابــت کــرد کــه طبقـ ٔه کارگــر منیتوانــد رصفـاً بــه تــرف
ماشــین دولتــی حــارض و آمــاده بســنده کنــد و آن را بــرای تحقــق هدفهــای خــود بــه کار بــرد».
لنیــن در اینجــا نقــل قــول دیگــری م ـیآورد از نام ـهای کــه مارکــس در روزهــای کمــون پاریــس بــه
دوســتش لودویــگ کوگلــان (سوســیال دموکـرات آملانــی) نوشــته اســت و در آن بــا اشــاره بــه کتابــش
«هجدهــم برومــر لویــی بناپــارت» تأکیــد میکنــد کــه «اقــدام بعــدی انقــاب فرانســه ،انتقــال ماشــین
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دیوانســاالری 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
برقـراری دیکتاتــوری پرولتاریــا« ،یــادآوری آمــوزش مارکسیســم و انتقــاد از موضعــی اســت کــه سوســیال
دموکراتهایــی مثــل کارل کائوتســکی آملانــی در مــورد دولـ ِ
ـت پــس از انقــاب پرولــری داشــتند و در
آن ،ایــن آموزشهــای مارکسیســم نادیــده گرفتــه میشــد.
لنیــن در ادام ـ ٔه گفتــارش ،پــس از آنکــه موضــوع «در هــم شکســن ماشــین دولتــی» در انقــاب
پرولــری را مطــرح میکنــد ،میپرســد کــه پــس از در هــم شکســن ایــن ماشــین ،چــه چیــزی را بایــد بــه
جــای آن قـرار 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
ایــن دولــت معطــوف میکنــد و میپرســد کــه شــکل مشــخص جمهــوری پرولــری و سوسیالیســتی
در کمــون پاریــس چــه بــود؟ لنیــن پاســخ بــه ایــن پرســش را در کتــاب «جنــگ داخلــی در فرانســه»
میجویــد« :کمــون از مناینــدگان شــورای شــهر تشــکیل میشــد کــه بــر پایـ ٔه حــق انتخــاب همگانــی در
حوزههــای گوناگــون پاریــس [بــه طــور مســتقیم] انتخــاب شــده بودنــد .ایــن مناینــدگان افـرادی مســئول
و جوابگــو ،و در هــر زمــان قابــل عــزل بودنــد .مناینــدگان کمــون خدمــات اجتامعــی را بــا دســتمزدی
برابــر دســتمزد یــک کارگــر انجــام میدادنــد .مقامهــای قضایــی بایــد انتخــاب شــوند و مســئول کار
خــود و قابــل عــزل باشــند ».لنیــن یکــی از عوامــل شکســت کمــون را ایــن میدانــد کــه کمــون مقاومــت
بــورژوازی و دســتگاههای دیوانســاالری و نظامــی آن را آنطــور کــه الزم بــود در هــم نشکســت.
اقــدام دیگــری کــه لنیــن آن را بــا انتخابــی بــودن مقامهــای دولتــی جدیــد و کاهــش دســتمزد آنهــا تــا
ســطح دســتمزد معمولــی یــک کارگــر در ارتبــاط و پیونــد میدانــد« ،برانداخــن مالکیــت خصوصــی
رسمای ـهداری بــر وســایل تولیــد و برق ـراری مالکیــت اجتامعــی» اســت.
موضــوع دیگــری کــه لنیــن در بحــث دربــار ٔه شــکل دولــت پرولــری بــه آن میپــردازد ،پارملــان و
پارملانتاریســم اســت .او مینویســد« :ماهیــت واقعــی پارملانتاریســم بورژوایــی نهفقــط در رژیمهــای
ســلطنت مرشوطـ ٔه پارملانــی ،بلکــه در دموکراتیکتریــن جمهوریهــا نیــز ایــن اســت کــه هــر چنــد ســال
یــک بــار تصمیــم گرفتــه شــود کــه کــدام عضــو طبقـ ٔه فرمانــروا بـرای رسکــوب و لگدمــال کــردن مــردم به
پارملــان بــرود ».او ســپس میپرســد« :راه برونرفــت از پارملانتاریســم کــدام اســت و چگونــه میتــوان
بــدون آن کار را از پیــش بــرد؟» و چنیــن پاســخ میدهــد« :راه برونرفــت از پارملانتاریســم البتــه نابــود
کــردن نهادهــای انتخابــی و اصــول انتخابــی نیســت ،بلکــه تبدیــل کــردن نهادهــای انتخابــی از مراکــز
پرگویــی و رودهدرازی بــه نهادهــای کار و فعالیــت اســت ».الزم بــه توجــه اســت کــه ایــن اســتداللهای
لنیــن مربــوط بــه دور ٔه پــس از پیــروزی انقــاب سوسیالیســتی اســت ،وگرنــه او رشکــت در پارملــان
بورژوایــی پــس از انقــاب پرولــری را مــردود منیدانــد .او در کتــاب «بیــاری کودکــی چپگرایــی»
بــه ایــن موضــوع پرداختــه اســت کــه امیدواریــم در نوشــتاری دیگــر آن را مــرور کنیــم .لنیــن در انتقــاد
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از نظامهــای بورژوایــی مینویســد« :در پارملانهــا فقــط بــرای فریــب و اغفــال عوامالنــاس حــرف
میزننــد و پرگویــی میکننــد و کار واقعــی دولتــی را پشــت پــرده طرحریــزی میکننــد».
شــکلی کــه لنیــن ب ـرای دولــت پرولــری ترســیم میکنــد ،مجمعــی از برگزیــدگان مــردم اســت کــه
هامنطــور کــه گفتــه شــد ،قابــل عــزل هســتند .ایــن مجمــع هــم قانونهــای کشــور را تدویــن میکنــد،
و هــم توســط بخشــی از هــان مناینــدگان برگزیــد ٔه مــردم آنهــا را اج ـرا میکنــد .منون ـ ٔه چنیــن دولتــی
را در کوبــای امــروزی (و اتحــاد شــوروی ســابق) میتــوان دیــد .انتخابــات در کوبــا از پایینتریــن
تقســیمبندیهای اجتامعــی ،بــرای مثــال از رأیگیــری بــرای برگزیــدن نامزدهــای انتخابــات اســتانی
در انجمنهــای محلــی آغــاز میشــود .در نهایــت ،مناینــدگان مجمعهــای اســتانی و دســت آخــر،
مناینــدگان مجمــع ملّــی قــدرت خلــق بــا رأی مســتقیم مــردم بــه نامزدهــا انتخــاب میشــوند .کارزار
انتخاباتــی پرهزینـهای هــم در کار نیســت .عکــس و رشح حــال و صالحیتهــای نامزدهــا در محلهــای
عمومــی در معــرض دیــد همــگان ق ـرار داده میشــود .مجمــع ملّــی قــدرت خلــق از میــان مناینــدگان
انتخــاب شــده ،شــورای دولتــی و رئیسشــورای دولتــی و رئیسجمهــور را انتخــاب میکنــد کــه وظایــف
اجرایــی را بــه عهــده میگیرنــد .شــورای وزی ـران از میــان ایــن شــورای دولتــی انتخــاب میشــود و بــه
عنــوان باالتریــن مقــام اجرایــی دولــت و کشــور عمــل میکنــد .بــه ایــن ترتیــب متــام مقامهــای دولتــی
انتخابــی هســتند .رئیــس دســتگاه قضایــی و دادســتان کشــور را نیــز مجمــع ملّــی انتخــاب میکنــد.
دســتکم  ۵۰درصــد مناینــدگان مجمــع ملّــی بایــد از میــان قرشهــا و حرفههــای گوناگــون جامعــه
(کارگـران ،کشــاورزان ،اســتادان دانشــگاه ،پژوهشــگران ،هرنمنــدان ،نظامیــان ،ورزشــکاران ،و نیــز رهـران
مذهبــی) انتخــاب شــوند .زنــان درصــد باالیــی (بیشــر از  ۴۰درصــد) مناینــدگان را تشــکیل میدهنــد.
هم ٔهمناینــدگان ،از جملــه اعضــای دولــت ،همیشــه قابــل عــزل توســط انتخــاب کننــدگان هســتند.
دســتمزد مناینــدگان مجمــع ملّــی برابــر بــا دســتمزدی اســت کــه در کار و حرفـ ٔه خــود پیــش از انتخــاب
شــدن دریافــت میکردهانــد .اطالعــات بیشــر دربــار ٔه نظــام حکومتــی کوبــای امــروز را میتــوان در
منابــع گوناگــون ،از جملــه در قانــون اساســی کوبــا ُجســت .منونههــای دیگــر نظــام شــورایی در اتحــاد
شــوروی سوسیالیســتی و ویتنــام و چیــن نیــز آزمــوده شــده اســت.
در هنگامــی کــه «انقالبهــای بــزرگ بعــدی [پــس از کمــون پاریــس] پرولتاریــا فـرا رســیده اســت»
لنیــن در انتقــاد از آنارشیســتها کــه خواســتار نابــودی زودهنــگام دولــت پــس از انقــاب پرولــری
بودنــد ،و در انتقــاد از اپورتونیســتها کــه ماهیــت دولــت پرولــری را نادیــده میگرفتنــد ،دربــار ٔه
شــکل دولــت پرولــری مینویســد« :اپورتونیســتهای سوســیال دموکراســی کنونــی ا َشــکال سیاســی
بورژوایــی دولــت دموکراتیــک پارملانــی [در مقابــل ســلطنت مطلــق ت ـزاری] را بــه عنــوان ح ـ ّدی کــه
فراتــر از آن منیتــوان رفــت پذی ـرا شــده و هــر گونــه تالشــی ب ـرای در هــم شکســن ایــن ا َشــکال را
آنارشیســم شــمردهاند ».و دســت آخــر مطلــب را چنیــن خالصــه میکنــد کــه «کمــون شــکلی اســت
کــه میتوانــد رهایــی اقتصــادی کار را تحقــق بخشــد .کمــون نخســتین تــاش انقــاب پرولــری بـرای در
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هــم شکســن ماشــین دولتــی بورژوایــی و شــکل سیاســی رسانجــام کشفشــدهای اســت کــه میتوانــد
و بایــد جایگزیــن دســتگاه در هــم شکســته شــود».
لنیــن در فصــل چهــارم «دولــت و انقــاب» بــه توضیحهــای تکمیلــی انگلــس دربــار ٔه آنچــه تــا کنــون
بیــان شــد اشــاره میکنــد و از میــان نوشــتههای انگلــس منونههایــی را در تأییــد آنچــه مارکــس نیــز
بیــان داشــته اســت ارائــه میدهــد .ماهیــت طبقاتــی دولــت ،در هــم شکســن ســاختار معمــول دولــت
بورژوایــی یــا ماشــین دولتــی ،ماهیــت دولــت پرولــری و دیکتاتــوری پرولتاریــا ،شــکلهای محتمــل
دولــت پرولــری در دور ٔه گــذار ،مســئل ٔه ملّــی در دور ٔه گــذار ،جدایــی دیــن از دولــت ،انتخابــی بــودن
و قابــل عــزل بــودن هم ـ ٔه مقامهــای دولتــی ،و زوال دولــت از مباحثیانــد کــه لنیــن در نوشــتههای
انگلــس آنهــا را کاویــده اســت و در کتابــش ارائــه داده اســت .یــک موضــوع مشــخص دیگــر ،نظــر
انگلــس دربــار ٔه حــل مســئل ٔه مســکن در نظــام پرولــری اســت کــه او در اثــرش بــا عنــوان «پیرامــون
مســئل ٔه مســکن» ( )۱۸۷۲بیــان کــرده اســت و لنیــن از آن ســود جســته اســت .انگلــس در ایــن بــاره
مینویســد« :در تصاحــب واقعــی کلی ـ ٔه اب ـزار کار و متــام صنایــع از جانــب خلــق زحمتکــش ،خانههــا
و کارخانههــا و ابـزار کار در متلــک جمعــی خلــق زحمتکــش خواهــد بــود» و اســتفاده از ایــن خانههــا
دسـتکم در دوران گــذار در مقابــل دریافــت مبلغــی (کرایــه خانــه) ،بــه افـراد واگــذار میشــود .لنیــن
پــس از ایــن نقــل قــول از انگلــس ،در تکمیــل آن مینویســد کــه «ا ّمــا گــذار بــه مرحل ـهای کــه در آن
بتــوان منزلهــا را رایــگان در اختیــار افـراد گذاشــت ،مطلبــی اســت مربــوط بــه زوال کامــل دولــت» در
دور ٔه عالــی سوسیالیســم ،یــا هــان کمونیســم.
در فصــل پنجــم کتــاب بــا عنــوان «پایههــای اقتصــادی زوال دولــت» ،لنیــن بــدون اینکــه هیــچ
تو ّهمــی نســبت بــه زوال تاریخــی دولــت در کمونیســم داشــته باشــد ،مینویســد« :بدیهــی اســت
کــه دربــار ٔه تعییــن لحظــ ٔه زوال آینــده ســخنی هــم منیتوانــد در میــان باشــد ،بهویــژه کــه فراینــد
ایــن زوال بیشــک درازمــ ّدت خواهــد بــود ».لنیــن تحقــق ایــن رونــد را بــه رشــد و تکامــل جامعــ ٔه
سوسیالیســتی یــا هــان مرحل ـ ٔه گــذار بــه کمونیســم مرتبــط میدانــد .او در ایــن بــاره از مارکــس در
«نقــد برنامـ ٔه گُتــا» نقــل میکنــد کــه« :میــان جامعـ ٔه رسمایـهداری و جامعـ ٔه کمونیســتی ،دوران تبدیــل
انقالبــی ا ّولــی بــه د ّومــی ق ـرار دارد .دوران گــذار سیاســی مطابــق بــا همیــن دوران اســت کــه در آن
دولــت جــز دیکتاتــوری انقالبــی پرولتاریــا چیــز دیگــری منیتوانــد باشــد ».بــه عبــارت دیگــر ،در دور ٔه
سوسیالیســم هنــوز بــه دولــت نیــاز اســت ،و فقــط در کمونیســم اســت کــه نیــاز بــه دولــت از میــان
م ـیرود و ایــن ســاختار طبقاتــی «زوال مییابــد» .لنیــن در همیــن بخــش از کتــاب توضیــح مختــری
دربــار ٔه دموکراســی در جامع ـ ٔه بورژوایــی میدهــد و مینویســد« :در جامع ٔهرسمای ـهداری ،دموکراتیســم
همیشــه در چارچــوب تنــگ رسمای ـهداری محصــور اســت و همیشــه ب ـرای اقلیــت ،یعنــی فقــط ب ـرای
طبقــات توانگــر ،فقــط بـرای 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 میدارنــد ...از  ۱۵میلیــون کارگــر مزدبگیــر فقــط یــک میلیــون نفــر عضــو
حــزب سوســیال دموک ـرات و فقــط ســه میلیــون نفــر عضــو ســازمانهای صنفــی هســتند ».ایــن جمل ـ ٔه
آخــر لنیــن دربــار ٔه عضویــت در ســازمانهای صنفــی را امــروزه در جامعههایــی مثــل ای ـران خودمــان
و بهویــژه در کشــورهای رسمایــهداری پیرشفتــهای مثــل آمریــکا و کانــادا میتــوان دیــد کــه درصــد
ناچیــزی از کارگـران در ســازمانهای صنفــی و ســندیکایی واقعــی و مســتقل متشــکل هســتند یــا عضــو
فعــال حزبــی هســتند کــه در جامعــه فعالیــت دارد .بــه همیــن علّــت اســت کــه لنیــن مینویســد« :ایــن
محدودیتهــا در مجمــوع تهیدســتان را از سیاســت و از رشکــت فعــال در دموکراســی محــروم میکنــد
و برکنــار مـیدارد ».در مقابــل ،لنیــن دموکراســی در دوران گــذار از رسمایـهداری بــه کمونیســم ،در دوران
حکومــت پرولــری را چنیــن تصویــر میکنــد« :دموکراســی بـرای اکرثیــت عظیــم مــردم از یــک طــرف ،و
رسکــوب قهرآمیــز اســتثامرگران و کســانی کــه بــر مــردم ســتم روا میدارنــد ،یعنــی محــروم کــردن آنهــا از
دموکراســی [بورژوایــی] از ســوی دیگــر ...فقــط در جامعـ ٔه کمونیســتی کــه دیگــر طبقاتــی وجــود نــدارد،
دولــت از میــان مـیرود و از وجــود آزادی میتــوان ســخن گفــت .فقــط در آن هنــگام دموکراســی واقعـاً
کامــل و بــدون هیــچ اســتثنا امکانپذیــر خواهــد بــود و تحقــق خواهــد یافــت ...و انســانهای رهایــی
یافتــه از بنــد بردگــی رسمایـهداری رفتــه رفتــه عــادت خواهنــد کــرد کــه قواعــد زندگــی جمعــی را بــدون
اعــال قهــر ،بــدون اجبــار ،بــدون فرمانــری ،و بــدون دســتگاه خاصــی ب ـرای اعــال جــر کــه دولــت
نــام دارد ،مراعــات کننــد ».لنیــن در اینجــا مثــال ســادهای میزنــد کــه چطــور مــردم خودشــان و بــدون
دســتگاه خاصــی قواعــد زندگــی را جمعــی رعایــت خواهنــد کــرد« :بــه هــان ســادگی و ســهولتی کــه
هــر جامعتــی از افـراد متمــدن حتّــی در همیــن جامعـ ٔه کنونــی ،کســانی را کــه بــا هــم دعــوا میکننــد از
یکدیگــر جــدا میکننــد ،یــا رفتــار خشــونتآمیز نســبت بــه زنــان را روا منیدارنــد».
لنیــن در بخــش دیگــری از ایــن فصــل از کتابــش ،بــار دیگــر بــه «نقــد برنامـ ٔه گُتــا«ی مارکــس رجــوع
میکنــد و ویژگیهایــی از نخســتین مرحل ـ ٔه جامع ـ ٔه کمونیســتی ،یــا هــان جامع ـ ٔه سوسیالیســتی را
بیــان میکنــد .ایــن جامعـهای اســت کــه بــه قــول مارکــس «تــازه از بطــن جامعـ ٔه رسمایـهداری بیــرون
آمــده و هنــوز ُمهــر و نشــان جامعـ ٔه کهنــه را بــر خــود دارد ».بــه نوشــت ٔه لنیــن« ،در چنیــن جامعـهای
وســایل تولیــد از متلــک خصوصــی افـراد خــارج شــده اســت و بــه همـ ٔه جامعــه تعلــق دارد ...هــر کارگــر
پــس از انجــام مقــدار کار الزم اجتامعــی ،از جامعــه هــان مقــدار دریافــت میکنــد کــه بــه آن داده
اســت ...ولــی انســانها یکــی نیرومنــد و دیگــری کمتــوان اســت .یکــی متأهــل اســت و دیگــر مج ـ ّرد.
یکــی بیشــر فرزنــد دارد و دیگــری کمــر ...بنابرایــن ،نخســتین مرحلــ ٔه کمونیســم هنــوز منیتوانــد
عدالــت و برابــری را تأمیــن کنــد .تفاوتهــا بــه صــورت تفاوتهــای ناعادالنــه در ثــروت بــر جــای
میمانــد ،ولــی اســتثامر انســان بــه دســت انســان دیگــر غیرممکــن خواهــد شــد ...ایــن جامعــه نخســت
فقــط بیعدالتــی ناشــی از متلــک انفــرادی وســایل تولیــد را برمیانــدازد ،و منیتوانــد بالفاصلــه
بیعدالتــی دیگــر در توزیــع اشــیای مرصفــی بــر حســب میـزان کار انجــام شــده (و نــه بــر حســب نیــاز)
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را از میــان بــردارد ...در نخســتین مرحلـ ٔه جامع ٔهکمونیســتی (کــه معمــوالً آن را سوسیالیســم مینامنــد)
ـی میشــود».
«حــق بورژوایــی» فقــط در ارتبــاط بــا وســایل تولیــد ملغـ ٰ
لنیــن بخــش آخــر ایــن فصــل را بــه «باالتریــن مرحل ـ ٔه جامع ـ ٔه کمونیســتی» و مشــخصات کلــی آن
اختصــاص داده اســت .او از مارکــس در «نقــد برنام ـ ٔه گُتــا» نقــل میکنــد کــه« :در باالتریــن مرحل ـ ٔه
جامع ـ ٔه کمونیســتی ،وابســتگی انســان بــه تقســیم کار و تضــاد میــان کار فکــری و جســمی از میــان
خواهــد رفــت ،و کار دیگــر فقــط وســیل ٔه ادامــه زندگــی نخواهــد بــود بلکــه بــه یــک نیــاز در زندگــی
[اجتامعــی] بــدل خواهــد شــد ...فقــط در آن هنــگام اســت کــه جامعــه بــر پرچــم خــود میتوانــد
بنویســد :از هــر کــس طبــق اســتعدادش ،بــه هــر کــس طبــق نیــازش ».لنیــن تأکیــد میکنــد کــه در حــال
حــارض مــا فقــط میتوانیــم از زوال ناگزیــر دولــت صحبــت کنیــم و بایــد «مســئل ٔه زمــان زوال دولــت
یــا ا َشــکال مشــخص آن را بهکلــی معـ ّوق بگذاریــم ،زیـرا مدرکــی بـرای حــل چنیــن مســائلی نداریــم...
تــا زمانــی کــه باالتریــن مرحلـ ٔه کمونیســم فـرا نرســیده اســت ،سوسیالیسـتها خواســتار کنــرل بســیار
دقیــق می ـزان کار و می ـزان مــرف از ســوی جامعــه و از ســوی دولــت هســتند ».چنــد و چــون رونــد
رســیدن بــه جامعــ ٔه کمونیســتی و ویژگیهــای خــاص ایــن جامعــه چیــزی نیســت کــه بتــوان آن را
پیشگویــی کــرد .بــه همیــن علّــت اســت کــه لنیــن بــا روش ـنبینی مینویســد« :اینکــه جامع ـ ٔه بــری
بــا طــی چــه مراحلــی و بــه کمــک چــه اقدامهــای عملـیای بــه ســوی ایــن هــدف عالــی خواهــد رفــت،
مطلبــی اســت کــه مــا منیدانیــم و منیتوانیــم بدانیــم ».جامع ـ ٔه کمونیســتی اساس ـاً دنیایــی اســت بــا
معیارهایــی کام ـاً متفــاوت بــا آنچــه مــا امــروزه بــا آنهــا خــو گرفتهایــم .لنیــن بــه گفــن همیــن نکتــه
اکتفــا میکنــد کــه در چنــان جامعــهای «رضورت مراعــات قواعــد ســاده ولــی اساســی هــر زندگــی
جمعــی انســانی ،جــزو عادتهــا خواهــد شــد».
در بخــش ششــم کتــاب ،لنیــن بــار دیگــر بــا اســتناد بــا نظریــات مارکــس و انگلــس ،از دیدگاههــای
غیرمارکسیســتی پلخانــف و کائوتســکی ،سوســیال دموکراتهــای روســی و آملانــی ،در مــورد انقــاب
پرولــری و برخــورد بــه مســئل ٔه ماهیــت و شــکل دولــت پرولــری انتقــاد میکنــد .در ایــن مباحثــه ،او
از دیدگاههــای اپورتونیســتها و آنارشیســتها در مــورد دولــت نیــز انتقــاد میکنــد ،زیــرا ا ّولیهــا
رف قــدرت بــه مفهــوم بــه دســت آوردن ســاد ٔه اکرثیــت و اســتفاده از ماشــین دولتــی
رصف ـاً بــه ت ـ ّ
موجــود و ادار ٔه آن بــه دســت اف ـراد تــازه بســنده میکننــد ،و د ّومیهــا خواســتار نابــودی هــر گونــه
دولــت «ظــرف امــروز و فــردا» پــس از انقــاب سوسیالیســتی ،و پیــش از آمــاده شــدن رشایــط عملــی
شــدن ایــن نابــودی هســتند ،و برنامـهای نیــز بـرای بعــد از نابــودی دولــت ندارنــد .لنیــن در انتقــاد از
کائوتســکی کــه «فکــرش از چارچــوب پارملانتاریســم بورژوایــی فراتــر منـیرود» و بــر ایــن بــاور اســت کــه
بــا ســاختار دولــت بورژوایــی میتــوان بــه ســوی سوسیالیســم رفــت ،مینویســد کــه برنام ـ ٔه «انقــاب
[پرولــری] نبایــد ایــن باشــد کــه طبق ـ ٔه جدیــد بــه کمــک هــان ماشــین دولتــی قدیــم فرمــان رانــد و
کارهــا را اداره کنــد ،بلکــه بایــد آن باشــد کــه طبقـ ٔه جدیــد ایــن ماشــین را در هــم شــکند و بــه کمــک
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ماشــین جدیــد فرمــان رانــد و کارهــا را اداره کنــد ».او در بخــش پایانــی ایــن فصــل موضــوع را چنیــن
خالصــه میکنــد« :پرولتاریــای دارای آگاهــی طبقاتــی در مبــارزهای کــه نــه بـرای تغییــر تناســب نیروهــا،
بلکــه ب ـرای رسنگونــی بــورژوازی ،ب ـرای تخریــب پارملانتاریســم بورژوایــی ،ب ـرای پیریــزی جمهــوری
دموکراتیــک از نــوع کمــون یــا جمهــوری شــوراهای مناینــدگان کارگ ـران و رسبــازان ،و ب ـرای برق ـراری
دیکتاتــوری انقالبــی پرولتاریــا بــا مــا خواهــد بــود».
هامنطــور کــه در آغــاز ایــن نوشــتار اشــاره شــد ،لنیــن فصــل هفتــم دربــار ٔه «تجربــ ٔه انقــاب
ســالهای  ۱۹۰۵و  ۱۹۱۷روســیه» را بــه علّــت درگیــر بــودن بــا جنبشــی کــه بــه انقــاب اکتــر ۱۹۱۷
«ســوای
منتهــی شــد ،نامتــام گــذارد .او در یادداشــتش ب ـرای چــاپ ا ّول کتــاب (نوامــر  )۱۹۱۷نوشــتَ :
عنــوان ،فرصــت نوشــن ســطری از ایــن فصــل بــه مــن دســت نــداد :بح ـران سیاس ـیای کــه آســتان ٔه
انقــاب اکتــر  ۱۹۱۷بــود مانــع شــد ...بــه دســت آوردن تجرب ـ ٔه انقــاب در عرص ـ ٔه عمــل دلپذیرتــر و
ســودمندتر از نوشــن دربــار ٔه آن اســت».

سخن پایانی

لنیــن کتــاب «دولــت و انقــاب» را در زمانــی نوشــت کــه انقــاب پرولــری و دولــت سوسیالیســتی
بهجــز بـرای مـ ّدت کوتاهــی در کمــون پاریــس هنــوز از عرصـ ٔه اندیشــه بــه عمــل درنیامــده بــود .ایــن
کتــاب ،نوشــت ٔه کالســیک منحــر بــه فــردی از لحــاظ مطــرح کــردن شــیو ٔه برخــورد انقــاب پرولــری بــه
دولــت طبقاتــی ،چــه از لحــاظ ماهیــت آن و چــه از لحــاظ شــکل آن اســت .لنیــن در ایــن کتــاب ســعی
کــرده اســت بــر اســاس نظریههــای مارکــس و انگلــس ،اصــول نظــری دولــت پرولــری و پایههــای
نظــام شــورایی پــس از رسنگــون کــردن دولــت رسمایـهداری در انقــاب پرولرتی-سوسیالیســتی را تدویــن
کنــد .طبیعــی اســت کــه برخــی از جزئیــات ایــن کتــاب رنــگ و بــوی رویدادهــا و رشایــط تاریخــی-
اجتامعــی دهـ ٔه د ّوم قــرن بیســتم میــادی را دارد ،ا ّمــا اصــول کلــی آنچــه لنیــن دربــار ٔه دولــت پرولــری
در ایــن کتــاب بیــان کــرده اســت همچنــان قابــل مطالعـ ٔه جـ ّدی اســت .ایــن اصــول در دهههــای بعــد
از نــگارش کتــاب «دولــت و انقــاب» در اتحــاد شــوروی و شــاری دیگــر از کشــورهایی کــه در آنهــا
انقــاب پرولرتی-سوسیالیســتی بــه وقــوع پیوســت و زحمتکشــان قــدرت سیاســی را در دســت گرفتنــد،
در بوت ـ ٔه عمــل تجربــه شــد .ایــن تجربههــا گنجین ـ ٔه باارزشــی ب ـرای مبــارزان عدالتجــو و ترقیخــواه
و رونــدگان راه سوسیالیســم اســت .بایــد ایــن تجربههــا را مطالعــه کــرد و از آنهــا درس آموخــت .و بایــد
ایــن درسهــا را متناســب بــا رشایــط موجــود ب ـهروز کــرد ،و در عمــل بــه کار گرفــت .امیــد اســت کــه
ایــن نوشــت ٔه فــرده ،خواننــده را بــه مطالعــ ٔه گســردهتر دربــار ٔه «دولــت و انقــاب» و تجربههــای
موجــود در ایــن عرصــه ترغیــب کنــد.
به نقل از «نامۀ مردم» ،شامرۀ  ۱۶ ،۱۰۲۰اسفندماه ۱۳۹۵

«یک گام به پیش،
دو گام به پس»

مروری بر یک اثر کالسیک لنینیسم و
زمینههای تاریخی و اجتامعی آن
پــس از برگــزاری کنگــر ٔه د ّوم حــزب سوســیال دموکــرات کارگــری روســیه در مــاه ژوییــ ٔه ،۱۹۰۳
والدیمیــر ایلیــچ لنیــن در فاصل ـ ٔه ماههــای فوریــه تــا مــه ســال ( ۱۹۰۴یعنــی در م ـ ّدت حــدود  ۴مــاه)
بــه مطالعــه و بررســی موشــکافان ٔه ســندها و صــورت مذاکـرات و قطعنامههــای آن کنگــره پرداخــت کــه
حاصــل آن ،کتــاب «یــک گام بــه پیــش ،دو گام بــه پــس (بحـران در حــزب مــا)» بــود کــه در نهایــت در
مــاه مــه ســال  ۱۹۰۴در ژنــو چــاپ و منتــر شــد .ایــن کتــاب یکــی از مهمتریــن آموزههــای عملــی
در زمین ـ ٔه تشــکیالت حزبــی و رضورت ســازماندهی طبق ـ ٔه کارگــر در حــزب سیاســی خــودش اســت.
کنگــر ٔه د ّوم حزبــی نخســت در بروکســل ،بلژیــک ،تشــکیل شــد ،ولــی بعــد پلیــس بلژیــک بــه
مناینــدگان کنگــره اخطــار کــرد کــه آن کشــور را تــرک کننــد .ســپس کنگــره بــه لنــدن منتقــل شــد۴۳ .
مناینــده از  ۲۶ســازمان سوســیال دموکـرات بــه کنگــره آمــده بودنــد .برخــی از مناینــدگان رأی وکالتــی از
رفقایــی داشــتند کــه بــه علّتهــای گوناگــون نتوانســته بودنــد بــه کنگــره بیاینــد .در مجمــوع ۴۳ ،نفــر
مناینــده ۵۱ ،رأی داشــتند.
کنگــر ٔه د ّوم حــزب سوســیال دموکـرات کارگــری روســیه بــا ایــن هــدف برگـزار شــد کــه کــه گروههــای
مج ّزایــی را کــه تــا آن زمــان هــر کــدام مســتقل از یکدیگــر در روســیه کار میکردنــد ،دور هــم گــرد آورد
و در یــک حــزب دارای مرکزیــت دموکراتیــک متحــد کنــد .وظیفـ ٔه عمــد ٔه کنگــره چنیــن اعــام شــده بــود:
«ایجــاد حــزب واقعــی مبتنــی بــر آن مبانــی اصولــی و تشــکیالتی کــه ایســکرا مطــرح و تنظیــم کــرده
بــود ».طرفــداران ایســکرا (نرشی ـ ٔه مرکــزی سوســیال دموکراتهــای روســیه)  ۳۳نفــر ،یعنــی اکرثیــت
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بودنــد ،ولــی همـ ٔه آنهــا ایســکرایی حقیقــی و صــادق و طرفــدار لنیــن نبودنــد .ایســکراییهای هــوادار
لنیــن فقــط  ۲۴نفــر بودنــد .مخالفــان آشــکار ایســکرا در کنگــره هــم  ۸رأی داشــتند .بــه دلیــل همیــن
ترکیــب مناینــدگان گروههــای سوســیال دموک ـرات روســیه ،کنگــر ٔه د ّوم وضعیــت پیچیــدهای داشــت و
درگیــر بحثهــای زیــادی شــد .لنیــن در کتــاب «یــک گام بــه پیــش ،دو گام بــه پــس» بــه ریش ـهیابی
اختالفهــای موجــود میــان ایــن مناینــدگان سوســیال دموکــرات روســیه و درسهایــی کــه بایــد از
شکســتها و پیروزیهــا گرفــت میپــردازد.
تصویــب برنام ـ ٔه حــزب نیــز یکــی از هدفهــای اصلــی کنگــر ٔه د ّوم سوســیال دموکراتهــای روس
بــود( .سوســیال دموکراتهــا یــا اجتامعیون-عامیــون آن زمــان هــان نیروهایــی هســتند کــه بعدهــا
بــا عنــوان کمونیســت خوانــده شــدند کــه هنــوز هــم چنیــن اســت ).عمدهتریــن خواس ـتهای لنیــن
و هوادارانــش در برنامــ ٔه حــزب ،کــه مــورد اختــاف بــا دیگــران بــود ،عبــارت بــود از گنجانــدن ()۱
دیکتاتــوری پرولتاریــا؛ ()۲موضــوع دهقانــان و اتحــاد جنبــش دهقانــی و کارگــری در راه انقــاب؛ و ()۳
انرتناسیونالیســم پرولــری و حــق ملــل در تعییــن رسنوشــت خــود ،در برنامـ ٔه حــزب .در نهایــت ،کنگــره
برنام ـهای را کــه ایســکراییهای هــوادار لنیــن پیشــنهاد داده بودنــد بــدون هیــچ جنــگ لفظــی شــدید
تصویــب کــرد چــون در ســالهای پیــش از کنگــره ،ایســکرا کارزار ایدئولوژیکــی قدرمتنــدی را برضــد
اپورتونیســم آشــکار «اقتصادگرایــان» (اکونومیسـتها) بــه پیــش بــرده بــود (کــه لنیــن در کتــاب «چــه
بایــد کــرد؟» بــه آن پرداختــه اســت) .برنام ـ ٔه حــزب شــامل دو بخــش حداقــل (وظایــف فــوری حــزب
در واژگــون کــردن ســلطنت و اســتقرار جمهــوری دموکراتیــک ۸ ،ســاعت کار ،حــذف اصــول ِسواژ)...
و حداکــر (انقــاب سوسیالیســتی ،رسنگــون کــردن حاکمیــت رسمایـهداری) بــود .برنامـهای کــه در ایــن
کنگــر ٔه سوســیال دموکراتهــای روســیه تصویــب شــد ،برنامـ ٔه انقالبــی حــزب طبقـ ٔه کارگــر روســیه بــود
کــه برخــی از تزهــای مهــم آن ماننــد ارتبــاط متقابــل میــان مبــارزه بــه خاطــر دموکراســی و مبــارزه
در راه سوسیالیســم و نقــش رهــری طبق ـ ٔه کارگــر در ایــن مبــارزه ،گنجین ـ ٔه مارکسیســم را جــدا ً غنــی
ســاخت .ایــن برنامــه تــا کنگــر ٔه هشــتم حــزب پــس از پیــروزی انقــاب  ،۱۹۱۷برنامـ ٔه جــاری حــزب بــود.
در مــرور بحثهــای مربــوط بــه «مســئل ٔه ارضــی و دهقانــان» در جریــان تصویــب برنام ـ ٔه حــزب
در کنگــر ٔه د ّوم ،لنیــن بــه پیچیدگــی اقتصــاد دهقانــی روســیه در آن زمــان اشــاره میکنــد و مینویســد:
«آنچــه موجــب عــدم درک برنامــه شــده ،هامنــا بــه ابتــذال کشــاندن مارکسیســم بــه هنــگام تطبیــق
دادن آن بــا پدیــد ٔه بغرنــج و چندجانب ـهای مثــل ســازمان کنونــی اقتصــاد دهقانــی روس اســت» و بــه
«بعضــی از روشــنفکران» هشــدار میدهــد کــه «هنــگام بحــث پیرامــون مســائل مشــخص از کاربــرد
فرمولهــای قالبــی خــودداری کننــد و اوضــاع و احــوال تاریخــی را بــه حســاب آورنــد ».او ســپس بــه
جایــگاه خردهبــورژوازی اشــاره میکنــد و مینویســد« :هــم منطــق و هــم تاریــخ بــه مــا میآموزنــد
کــه دیــدگاه طبقاتــی خردهبــورژوازی ممکــن اســت هــم کموبیــش محــدود و هــم کموبیــش مرتقــی
باشــد ،و علّــت آن هــم دو جنبــه داشــن وضعیــت خردهبــورژوا اســت ...مــا نبایــد بــه ســبب محدودیــت
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موژیــک [دهقــان] یــا تسـلّط پندارهــای خرافــی بــر وی مأیــوس شــویم ،بلکــه برعکــس بایــد دیــدگاه او
را بــه طــور خســتگیناپذیر وســعت دهیــم و کمکــش کنیــم تــا ادراکــش بــر پندارهــای خرافــی او غلبــه
کنــد ».لنیــن در همینجــا از کســانی کــه بــا «ســاده کــردن عوامانــه مارکسیســم» میگوینــد «یگانــه
طبق ـ ٔه انقالبــی کــه مــا داریــم پرولتاریاســت» ســخت انتقــاد میکنــد.
پــس از تصویــب برنامــه ،مذاکــره دربــار ٔه اساســنام ٔه فعالیــت حزبــی صــورت گرفــت .هــدف از
تصویــب اساســنام ٔه حزبــی ،ایجــاد نظــم و انضبــاط ســازمانی در حــزب و پایــان دادن بــه محفلبــازی
و پراکنــدهکاری بــود .دشــوارترین بخــش کار کنگــر ٔه د ّوم ،همیــن بخــش بــود کــه موجــب جدلهــای
ســختی میــان مناینــدگان شــد .بیشــرین اختــاف بــر رس مــاد ٔه ا ّول ،و در ایــن مــورد بــود کــه چــه کســی
را میتــوان عضــو حــزب دانســت .پیشــنهاد لنیــن و پلخانــف و یــاران ایســکرایی آنهــا ایــن بــود کــه رشط
اینکــه شــخصی خــود را حزبــی بنامــد ،پشــتیبانی از حــزب از راه رشکــت و فعالیــت در ســازمانهای
حزبــی اســت ،در حالــی کــه دیگــر مناینــدگان کنگــره ،رشکــت و فعالیــت در ســازمانهای حزبــی را رشط
الزم بـرای عضــو بــودن حــزب منیدانســتند و بــه طــور عمــده از سیاســت «درهــای بــاز» احـزاب سوســیال
دموکـرات انرتناســیونال د ّوم پیــروی میکردنــد .اســتدالل لنیــن ایــن بــود کــه عضــو حــزب الزم اســت کــه
از طــرف یکــی از ســازمانهای حزبــی پذیرفتــه شــود و تابــع انضبــاط حزبــی باشــد تــا از پراکنــدهکاری و
محفلبــازی و هرجومــرج سیاســی جلوگیــری شــود .او میپرســد« :آیــا ارگانهــای حزبــی میتواننــد آن
«اعضایــی» را کــه در هیچیــک از ســازمانهای حزبــی رشکــت ندارنــد عمـاً رهــری کننــد؟» در رشایطــی
کــه حــزب طبقـ ٔه کارگــر روســیه تــازه «در حــال جــان گرفــن بــود» و داشــت شــکل مع ّیــن ســازمانی بــه
خــود میگرفــت و وظایــف دشــواری در پیــش رو داشــت ،لنیــن توجــه بــه انضبــاط و کیفیــت حرفهیــی
کار تشــکیالتی را بــر کمیّــت مقـ ّدم میدانســت .در رشایــط آن روزگار مارکسیسـتهای روســیه ،توصیـ ٔه
لنیــن دربــار ٔه دقــت کامــل هنــگام عضوگیــری و رعایــت جـ ّدی منزلــت و اهمیــت عضــو حــزب ،یکــی از
اصــول اساســی ســازمانی حــزب بلشــویکها شــد .ا ّمــا در عیــن حــال ،لنیــن معتقــد بــه ایجــاد ســازمانهای
کنــاری یــا وابســته بــه حــزب بــود کــه اشــخاص غیرحزبــی و روشــنفکران منفــرد و کارگـران و دهقانــان و
دانشــجویان غیرحزبــی میتوانســتند در آنهــا فعالیــت کننــد بــدون اینکــه عضــو حــزب محســوب شــوند.
او در صحبتهایــش در کنگــر ٔه د ّوم میگویــد« :مــا بــه ســازمانهای گوناگونــی ،از فوقالعــاده محــدود
و پنهانــی گرفتــه تــا بســیار وســیع و آزاد احتیــاج داریــم».
در رأیگیــری دربــار ٔه ایــن مــاده ،ایســکراییهای متزلــزل و مــردد از لنیــن و یارانــش جــدا شــدند و
بــه مخالفــان پیوســتند .در نهایــت ،مــاد ٔه پیشــنهادی لنیــن بــا  ۲۲رأی موافــق در برابــر  ۲۸رأی مخالــف،
تصویــب نشــد .بعــد از ایــن رأیگیــری ،شــکاف و اختــاف میــان مناینــدگان بیشــر شــد .پــس از بررســی
اساســنام ٔه حــزب ،و قطعنامههایــی دربــار ٔه برخــی از ســازمانهای حزبــی داخــل و خــارج کشــور ،نوبــت
بــه انتخــاب مدیریــت و هیئــت تحریریـ ٔه ارگان مرکــزی حــزب «ایســکرا» و انتخــاب کمیتـ ٔه مرکــزی حزب
بــود .پیــش از ایــن انتخابــات ،عــدهای کــه خواهــان ایجــاد ســازمانهای کارگــری بــر اســاس قومیــت
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بودنــد (مثــاً ســازمان کارگــران یهــودی «بونــد») ،و عــدهای از «اقتصادگرایــان» (اکونومیســتها)
کــه میخواســتند اتحادی ـ ٔه آنهــا در خــارج از روســیه بــه مثابــه «مناینــد ٔه حــزب در خــارج از کشــور»
شــناخته شــود -و کنگــره بــا آن مخالفــت کــرد -کنگــره را بــه اعـراض تــرک کردنــد .همیــن باعــث شــد
کــه تناســب نیــرو و آرا بــه ســود ایســکراییها و هــواداران لنیــن تغییــر کنــد .در نتیجــه ،در انتخابــات
هیئــت تحریریــ ٔه ایســکرا و کمیتــ ٔه مرکــزی حــزب در ســیویکمین جلســ ٔه کنگــره ،طرفــداران لنیــن
اکرثیــت پیــدا کردنــد و در انتخابــات کمیتـ ٔه مرکــزی پیــروز شــدند .از هــان زمــان بــود کــه طرفــداران
لنیــن در کنگــره «بلشــویک» (یعنــی اکرثیــت) خوانــده شــدند ،و مخالفــان آنهــا کــه در اقلیــت بودنــد
(شــامل اقتصادگرایــان)« ،منشــویک» نامیــده شــدند .پــس از کنگــر ٔه د ّوم ،مبــارزه میــان بلشــویکها
و منشــویکها ش ـ ّدت بیشــری یافــت ،و از جملــه پلخانــف و تروتســکی نیــز برضــد بلشــویکها بــا
منشــویکها همــراه شــدند .منشــویکها پــس از کنگــره ،و برخــاف مص ّوبههــای کنگــره ،خواهــان
داشــن مناینــدگان بیشــر در هیئــت تحریریـ ٔه ایســکرا شــدند ،کــه لنیــن بــا آن مخالفــت کــرد ،و تصمیــم
گرفــت کــه از هیئــت تحریریـ ٔه ایســکرا خــارج شــود تــا موقعیــت خــود در کمیتـ ٔه مرکــزی را در مقابلــه
بــا اپورتونیس ـتها تقویــت کنــد .از شــار ٔه  ۵۲ایســکرا ،منشــویکها ادار ٔه نرشی ـ ٔه ارگان مرکــزی حــزب
را بــه دســت گرفتنــد« .ایســکرای جدیــد» منشــویکی ،در برابــر ایســکرای قدیــم لنینــی ق ـرار گرفــت،
و پلخانــف و یارانــش بــه ســتیزه بــا لنیــن و هوادارانــش ،بهویــژه در زمینــ ٔه مســائل تشــکیالتی و
انضبــاط حزبــی ،پیوســتند .از دیــد ایســکراییهای جدیــد و منشــویکها ،تبعیــت ســازمانی اقلیــت از
اکرثیــت ،یــا تبعیــت اعضــا از تصمیمهــای رهــری حــزب و رعایــت اصــول مرکزیــت در فعالیــت حزبــی
امــری غیــررضوری« ،بوروکراتیــک» ،و فشــار «خشــن مکانیکــی» بــر آزادی و اراد ٔه عضــو حــزب خوانــده
میشــد .آنهــا انضبــاط حزبــی را بــا «حــق ِسفداری» مقایســه و تشــبیه میکردنــد .از دیــد آنهــا ،اعضــا
میبایســت در اج ـرای تصمیمهــای حزبــی مختــار باشــند .بــه ایــن ترتیــب ،پــس از کنگــر ٔه د ّوم ،حــزب
متشــکلی کــه لنیــن چندیــن ســال در پــی ایجــاد آن بــود ،در معــرض تفرق ـ ٔه تشــکیالتی و محفلبــازی
مجــدد قـرار داشــت.
در چنیــن زمینــهای از مبــارز ٔه درونــی حــزب سوســیال دموکــرات روســیه بــود کــه لنیــن کتــاب
«یــک گام بــه پیــش ،دو گام بــه پــس (بح ـران در حــزب مــا)» را نوشــت ،کــه در آن بــه موضوعهــای
کلیــدی و مهمــی پرداختــه شــده اســت ،از جملــه اینکــه طبقـ ٔه کارگــر بــه چــه نــوع حزبــی نیــاز دارد؟
چنــان حزبــی چگونــه بایــد ســازماندهی شــود؟ و چ ـرا مبــارزه بــا هرجومــرج و بینظمــی و فعالیــت
غیرحرفهیــی (آماتــور) در تشــکیالت حزبــی اهمیــت دارد؟ خــوب اســت همینجــا نخســت بــه چنــد
نکت ـ ٔه محــوری ایــن کتــاب بــه طــور خالصــه اشــارهای شــود:
 .۱حــزب مارکسیســتی طبق ـ ٔه کارگــر ،هــان طبق ـ ٔه کارگــر نیســت ،بلکــه ســازمان پیــرو و آگاه
مارکسیســتی طبقـ ٔه کارگــر اســت و بــه اتــکای دانــش اجتامعــی و آگاهــی بــه قوانیــن تکامــل جامعــه،
مبــارز ٔه طبقـ ٔه کارگــر را هدایــت میکنــد .وظیفـ ٔه حــزب آن اســت کــه تــود ٔه کارگــر و «اعتصابکننــدگان»
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را بــه مقــام پیــرو بــاال بکشــد .لنیــن تأکیــد میکنــد کــه نبایــد «...وظیف ـ ٔه دامئــی دســت ٔه پیــرو در
ارتقــای بیــش از پیــش قرشهــا[ی زحمتکــش] تــا ایــن مقــام پیــرو» را فرامــوش کــرد .در همینجــا لنیــن
مجــددا ً بــه ایــن نکتــه اشــاره میکنــد کــه مبــارز ٔه ســندیکایی بــا مبــارز ٔه همهجانبــه و آگاهانـ ٔه سیاســی
سوســیال دموکراتیــک یکــی نیســت و حــزب منیتوانــد و نبایــد خــود را محــدود بــه مبــارز ٔه ســندیکایی
و صنفــی کنــد کــه اقتصادگرایــان همیشــه خواهــان آن بودنــد.
 .۲بهعــاوه ،حــزب ســازمان متشــکل طبق ـ ٔه کارگــر اســت کــه رعایــت انضبــاط در آن ب ـرای هم ـ ٔه
اعضــا رضوری اســت .حــزب در صورتــی میتوانــد مبــارز ٔه عملــی طبق ـ ٔه کارگــر را هدایــت کنــد کــه
اعضایــش در ســازمانی منضبــط و مشــرک کــه بــا ارادهای واحــد و یگانگــی عمــل پیونــد خــورده اســت،
متشــکل شــده باشــند و در آن فعالیــت کننــد .در مقابــل ،منشــویکها اعــراض داشــتند کــه چنیــن
رضورتــی ،روشــنفکران و دانشــجویان و اســتادان و ماننــد اینهــا را کــه مایــل بــه پیوســن بــه ســازمان
حزبــی نیســتند ،از حــزب جــدا میکنــد .در رشایطــی کــه روســیه در آســتان ٔه رشــد انقــاب بــورژوا-
دموکراتیــک قـرار داشــت ،امثــال «مارکسیسـتهای علنــی» (یــا قانونــی) در عرصـ ٔه مطبوعــات فعالیــت
داشــتند کــه روشــنفکرانی بورژوایــی بودنــد ،و حــزب سوســیال دموکــرات هنــوز ســازمانی منســجم
نشــده بــود ،لنیــن نســبت بــه ورود عنــارص متزلــزل و نااســتوار بــه حــزب حساسـ ّیت نشــان مـیداد .او
در همیــن کتــاب مینویســد« :حــزب بــه قــدر امــکان بایــد متشــکلتر باشــد و فقــط عنــارصی را بایــد
در بــر گیــرد کــه قائــل بــه حداقــل تشــکل باشــند ...پرولتاریــا از ســازمان و انضبــاط بیــم نــدارد ...هــر
قــدر ســازمانهای حزبــی مــا محکمتــر باشــند ،هــر قــدر تزلــزل و ناپایــداری در داخــل حــزب کمــر
باشــد ،تأثیــر آن بــر عنــارص تودههــای کارگــری گســردهتر و بیشــر و مثربخشتــر خواهــد بــود ».در
همیــن ارتبــاط ،لنیــن در کتابــش یکــی از نوشــتههای بســیار خواندنــی کارل کائوتســکی را نقــل میکنــد
کــه او در پایانــش از لیبکنخــت و مارکــس بــه عنــوان «منونـ ٔه ایــدهآل روشــنفکری کــه رساپــای وجــودش
را روح پرولــری ف ـرا گرفتــه اســت» یــاد میکنــد ،و میگویــد کــه مارکــس «منون ـ ٔه برجســت ٔه پیــروی از
انضبــاط حزبــی در انرتناســیونال بــود کــه در آن بارهــا در اقلیــت میمانــد».
 .۳نکتــ ٔه دیگــر در اســتداللهای لنیــن ایــن اســت کــه حــزب نهفقــط گروهــی متشــکل ،بلکــه
«عالیتریــن شــکل ســازمانی» بــرای هدایــت دیگــر ســازمانهای طبقــ ٔه کارگــر اســت .او نوشــت:
«پرولتاریــا در مبــارزه ب ـرای بــه دســت آوردن حاکمیــت ،بهجــز ســازمان ســاح دیگــری نــدارد ».لنیــن
رشکــت فعــال سوســیال دموکراتهــای حزبــی در دیگــر ســازمانهای کارگــری غیرحزبــی را تشــویق
میکــرد .او در جایــی دیگــر مینویســد« :ب ـرای آنکــه حزبــی سوســیال دموک ـرات باشــد ،هامنــا بایــد
پشــتیبانی طبقــه [کارگــر] را بــه دســت آورد».
 .۴در ایــن کتــاب لنیــن بــه اصــل مرکزیــت در حــزب توجــه میکنــد ،و بــه توضیــح نقــش کنگــر ٔه
حزبــی بــه مثابــه باالتریــن ارگان تصمیمگیرنــده ،مســئولیت کمیتـ ٔه مرکــزی در هدایــت حــزب در فاصلـ ٔه
کنگرههــا ،تبعیــت اقلیــت از اکرثیــت ،و تبعیــت ســازمانهای حزبــی پایینتــر از ســازمانهای حزبــی
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باالتــر میپــردازد .لنیــن تأکیــد میکــرد کــه دموکراتیســم خصلــت حــزب مارکسیســتی اســت و بــه محــض
برافتــادن تزاریســم و امــکان فعالیــت آزادان ـ ٔه حــزب (کــه فعالیتــش در آن زمــان بــا رعایــت پنهانــکاری
اکیــد بــود) ،ســازمانهای حزبــی بــر مبنــای انتخابــات دموکراتیــک و مرکزیــت دموکراتیــک تشــکیل شــوند
و فعالیــت کننــد .انضبــاط در ســازمانهای حزبــی ،بایــد بــدون اســتثنا توســط هم ـ ٔه اعضــا و کادرهــا و
رهـران رعایــت شــود .بــه نظــر لنیــن معنــای انضبــاط در حــزب کارگــری ،آزادی گفتگــو و انتقــاد و ســپس
وحــدت عمــل بــود .بــه نوشــت ٔه لنیــن« :کارگــر آگاه بایــد یــاد بگیــرد کــه نهفقــط از اعضــای عــادی حــزب،
بلکــه از مافوقهــا[ی حزبــی] نیــز اجـرای وظایــف عضــو حــزب را طلــب کنــد ».در متــام ایــن رونــد ،تــاش
لنیــن ایــن بــوده اســت کــه جنبــش سوســیال دموکراســی روســیه بــه وضعیــت ســابق کــه مجموعـهای از
محافــل و گروههــای جداگانــه بــود بازنگــردد ،و حــزب سوســیال دموکـرات متشــکل و بــا ســازمان مرکــزی
بتوانــد در مبــارز ٔه سیاســی-طبقاتی در روســیه بــه نحــوی مؤثــر رشکــت کنــد .از ســوی دیگــر ،منشــویکها
انضبــاط حزبــی و تبعیــت اقلیــت از اکرثیــت را «بردگــی» و ارباب-رعیتــی جلــوه میدادنــد و تقســیم کار
تحــت رهــری یــک مرکــز واحــد ،و لــزوم رعایــت اساســنام ٔه حزبــی را بوروکراتیــک میخواندنــد .لنیــن
عقیــده داشــت کــه منشــویکها بــه ســازمان حزبــی بــه منزل ـ ٔه ســاح پرولتاریــا در مبــارزه ب ـرای آزادی
خــود ارزش و اهمیــت کامــل و شایســته منیدهنــد .بــه اعتقــاد لنیــن ،فقــط وحــدت اندیشــگی حــزب
پرولتاریــا کافــی نیســت ،و بایــد آن را بــا یگانگی ســازمانی مســتحکم کــرد کــه بــدون انضبــاط واحــد
کــه بـرای همـ ٔه اعضــای حــزب حتمــی اســت ،متصـ ّور نیســت .لنیــن در «یــک گام بــه پیــش ،دو گام بــه
پــس» در مقابــل محفلبــازی ،از فعالیــت منضبــط حزبــی دفــاع میکنــد و بــه ایــن نتیجــه میرســد
کــه «اختالفــی کــه ایــن دو جنــاح [بلشــویک و منشــویک] را از یکدیگــر جــدا میکنــد ...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
مبــارز ٔه طبقـ ٔه کارگــر ممکــن نیســت -تدویــن و تنظیــم کــرد .لنین در البـهالی گفتارهــای این کتابــش و در
جریــان تجزیــه و تحلیــل بحثهــای کنگــره میــان گروههــای مختلــف سوســیال دموکراتهــا ،بــه اصــول
نظــری و مســائل سیاســی عــام دیگــری مثــل بررســی رشایــط مشــخص هــر نــرد ،مجـ ّرد نبــودن و مشــخص
بــودن حقیقــت ،لــزوم توجــه بــه عنــارص متزلــزل و غیراصولــی کــه مرتــب موضــع عــوض میکننــد،
رش در مبــارز ٔه سیاســی» در
ســازشهای (و نــه اتحادهــای) موقتــی و جزئــی ،لــزوم انتخــاب «کمرتیــن ّ
ک َروی در کار حزبــی،
مــوارد معیّــن ،ارجحیــت داشــن منافــع حزبــی و تشــکیالتی بــر منافــع فــردی و تـ 
داشــن رصاحــت سیاســی در تحلیلهــا و رهنمودهــا نیــز اشــاره میکنــد.

به چگونه حزبی نیاز است؟

نخســت ببینیــم کــه هــدف سوســیال دموکراتهــا (یــا کمونیس ـتهای امــروزی) چیســت؟ هـ ِ
ـدف
نهایــی ،برانــدازی نظــام رسمایـهداری -کــه زندگــی اکرثیــت مــردم روی کــر ٔه خاکــی مــا را تبــاه کــرده -و
جایگزیــن کــردن آن بــا سوسیالیســم اســت .روشــن اســت کــه رســیدن بــه ایــن هــدف تاریخــی کار
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ســادهای نیســت .هــر قــدر هــم کــه بــه نخبــگان رسمایـهداری (امپریالیســتی) حاکــم بــا دلیــل و منطــق
توضیــح داده شــود کــه دور ٔه حاکمیــت تاریخــی آنهــا بــه پایــان رســیده اســت ،و بهنرمــی و مالیمــت از
آنهــا خواســته شــود کــه دســت از قــدرت و ثــروت بکشــند ،بهتجربــه میدانیــم کــه حــارض منیشــوند
کنــرل حکومــت و ثــروت هنگفتــی را کــه در اختیــار دارنــد داوطلبانــه از دســت بدهنــد ،و آن را بــه
طبق ـ ٔه کارگــر و زحمتکشــان واگــذار کننــد .در امــر برانــدازی رسمای ـهداری ،و در مبــارزه ب ـرای کنــرل
وســایل تولیــد ،توزیــع ،و مبادلــه (پایههــای 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؟» ( )۱۹۰۳نشــان داده اســت کــه پرولتاریــا منیتواند
بــه خودبهخــودی بــودن برافتــادن رسمایـهداری اتــکا کنــد .در برانداخــن رسمایـهداری ،راهــری و اتحــاد
عمــل سیاســی الزم اســت ،کــه آن هــم مســتلزم داشــن درک سیاســی قــوی و همگــون از ماهیــت
رسمایـهداری اســت .در غیــر ایــن صــورت ،طبقـ ٔه کارگــر انــرژی خــود را در مقاومــت پراکنــده و نامؤثــر
در برابــر رسمایـهداری هــدر خواهــد داد .طبقـ ٔه کارگــر بــه رهــری سیاســی پیشــاهنگ ،پیشــگام ،اســتوار
و متحــد ،و قدرمتنــد نیــاز دارد؛ رهــریای کــه در تشـکّلی متحــد و منظــم ســازمان یافتــه اســت و مجهــز
بــه تئــوری و تجربـ ٔه انقالبــی اســت.
رصانــه تأکیــد میکنــد کــه اگرچــه حــزب
لنیــن در «یــک گام بــه پیــش ،دو گام بــه پــس» م ّ
حقیقیتریــن مناینــد ٔه آرمانهــای سیاســی طبق ـ ٔه کارگــر اســت ،ولــی منیشــود میــان طبق ـ ٔه کارگــر و
حــزب طبقـ ٔه کارگــر عالمــت مســاوی گذاشــت .حــزب طالیـهدار و گــردان پیشــاهنگ طبقـ ٔه کارگــر اســت
کــه از بهرتیــن عنــارص آن طبقــه و مدافعــان منافــع آن طبقــه تشــکیل شــده اســت ،بــه دانــش نظــری
و مهارتهــای عملــی مبــارزه مجهــز اســت ،و آمــاده اســت کــه طبق ـ ٔه کارگــر را در مبــارزهاش ب ـرای
حرکــت بــه ســوی سوسیالیســم هدایــت کنــد.
هامنطــور کــه پیشــر اشــاره شــد ،در کنگــر ٔه د ّوم حــزب سوســیال دموکــرات کارگــری روســیه،
برنام ـ ٔه حــزب تقریب ـاً بــدون دردرس تصویــب شــد ،ا ّمــا در موضــوع ســازماندهی حــزب ،اختالفهایــی
ج ـ ّدی میــان لنیــن و مارکسیس ـتهای اســتوار حزبــی از یــک ســو ،و سوســیال دموکراتهــای مــردد و
اپورتونیســت از ســوی دیگــر پیــش آمــد.

حزب پرولتاریایی چگونه باید سازمان داده شود؟

لنیــن بــا تأکیــد بــر ایــن امــر کــه حــزب بایــد متشــکل از بهرتیــن عنــارص طبقــ ٔه کارگــر باشــد،
شــیوههای غیرتشــکیالتی و خودرسان ـ ٔه اپورتونیس ـتهای آن روز ب ـرای تبدیــل کــردن حــزب بــه یــک
باشــگاه دارای ســازمانی نیمبنــد را بــه ش ـ ّدت مــورد انتقــاد ق ـرار داد .از دیــد اپورتونیس ـتها ،درهــای
حــزب ب ـرای عضویــت هــر کســی کــه حــارض بــود ورق ـ ٔه عضویــت را امضــا کنــد بــاز بــود ،و چنیــن
اســتدالل میکردنــد کــه عضویــت در حــزب بایــد رصف ـاً مبتنــی بــر پذیــرش برنام ـ ٔه حــزب و «کمــک
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شــخصی بــه حــزب» باشــد .مارتــوف (از رهـران بعــدی منشــویکها) تــا آنجــا پیــش رفــت کــه گفــت:
«هــر اعتصابکننــدهای بایــد ایــن حــق را داشــته باشــد کــه خــود را عضــو حــزب بدانــد ».ا ّمــا ایــن
فرمولبنــدی درهــای حــزب را بـرای عضویــت بــدون تــن دادن بــه نظــم و انضبــاط واقعــی حزبــی بــاز
میگــذارد .ایــن معیــا ِر عضویــت ،بــرای فردگرایانــی ایــدهآل بــود کــه یــک روز میخواســتند نشــان
حزبــی را بــه ســینه بزننــد ،و روز دیگــر ،بــدون نگرانــی از بازخواســت یــا بــدون اینکــه نیــازی بــه
پاســخگویی بــه حــزب داشــته باشــند ،کار خودشــان را بکننــد .در واقــع اتــکا بــه چنیــن معیــار و
شــیوهای در عضوگیــری ،حزبــی از افـراد جداگانــه بــه وجــود مـیآورد کــه روی کاغــذ متعهــد بــه مبــارزه
بـرای سوسیالیســم بودنــد ،ولــی الزم منیدانســتند کــه در مبــارز ٔه عملــی بــه مثابــه بخشــی از کل حــزب،
رشکــت کننــد و آن را بــه پیــش برنــد.
برعکــس ،لنیــن ارصار داشــت کــه امضــا کــردن ورق ـ ٔه عضویــت کافــی نیســت ،بلکــه حــزب بایــد
رفقایــی را بپذیــرد کــه نهفقــط بــا برنامــ ٔه حــزب موافقانــد ،بلکــه انضبــاط حزبــی را نیــز رعایــت
میکننــد و فعاالنــه در ســازمانهای حزبــی رشکــت میکننــد .لنیــن در کتابــش توضیــح میدهــد کــه
«درســت نیســت کــه هــر اعتصابکننــدهای خــود را عضــو حــزب بنامــد ،چــون اگــر هــر اعتصابــی فقــط
مظهــر خودانگیختـ ٔه غریــز ٔه نیرومنــد طبقاتــی و مبــارز ٔه طبقاتــی نبــود کــه ناگزیــر بــه انقــاب اجتامعــی
منجــر میشــود ،بلکــه مظهــر آگاهانـ ٔه ایــن جریــان بــود ...آنوقــت حــزب مــا بیدرنــگ و بالفاصلــه متــام
طبقـ ٔه کارگــر را در بــر میگرفــت و در نتیجــه ،بالفاصلــه کار را بــا متــام جامعـ ٔه بورژوایــی یکــره میکــرد.
حــزب بـرای اینکــه بتوانــد عمـاً مظهــری خــودآگاه باشــد ،بایــد بتوانــد آنچنــان مناســبات ســازمانی را بــه
وجــود آورد کــه ســطح معیّنــی از آگاهــی را تأمیــن کنــد و مرتبـاً ایــن ســطح را باالتــر بــرد».
حــزب طبقـ ٔه کارگــر ،پیشـ ِ
ـاهنگ طبقـهای اســت کــه وظیفـ ٔه جـ ّدی برانــدازی رسمایـهداری را پیـ ِ
ـش
روی خــود قـرار داده اســت ،و نــه جمعــی نیمبنــد یــا محفلــی از هــر کســی اســت کــه مخالفــت مبهــم
و ناروشــنی بــا «نظــام» دارد .ژوزف اســتالین حــزب لنینــی طبق ـ ٔه کارگــر را «ســتاد ارتــش پرولتاریــا»
میدانســت.
در چنــان رشایطــی کــه حــزب سوســیال دموکـرات دور ٔه شــکلگیری و رشــد ا ّولیـ ٔه خــود را میگذرانــد،
لنیــن تأکیــد میکنــد کــه «حــزب مــا هرچــه نیرومندتــر و متشــکل از سوســیال دموکراتهــای واقعــی
باشــد ،تزلــزل و ناپیگیــری کمــری در درون آن وجــود خواهــد داشــت ،و نفــوذ حــزب بــر عنــارص
تودههــای طبق ـ ٔه کارگ ـ ِر پیرامــون حــزب کــه توســط حــزب هدایــت میشــوند ،گســردهتر ،متنوعتــر،
غنیتــر ،و پرمثرتــر خواهــد بــود».

مبارزه با هرجومرج و فعالیت غیرحرفهیی (آماتور) در عرصهٔ کار تشکیالتی

لنیــن نشــان داد کــه یــک حــزب هــر قــدر هــم کــه برنامـ ٔه سیاسـیاش قــوی باشــد ،جـ ّدی نبــودن در
عرص ـ ٔه کار تشــکیالتی میتوانــد بــه اثربخشــی فعالیتهــای آن رضبــه و لطم ـ ٔه اساســی بزنــد و آن را
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در عملــی کــردن برنامـهاش ناتــوان کنــد .اگــر برنامـ ٔه سیاســی بــا تشــکیالت قــوی و منضبــط و مناســب
بـرای رهــری و هدایــت طبقـ ٔه کارگــر همـراه نباشــد ،از تــوان و اثربخشــی برنامــه تــا حـ ّد زیــادی کاســته
خواهــد شــد .لنیــن بــا برجســته کــردن اهمیــت بســیار زیــاد اساســنام ٔه دقیــق و جـ ّدی حزبــی ،نشــان داد
کــه ایجــاد تشــکیالت بایــد بــر شــالود ٔه همیــن مقـرارت داخلــی اســتوار باشــد نــه بــر پایـ ٔه هرجومــرج و
بینظمــی و آنارشــی؛ و اینکــه مشــخص ٔه حــزب پرولتاریایــی واقعــی ،حرفهیــی -و نــه آماتــور -بــودن آن
و کادرهــای آن اســت .او اســتدالل اعضــای آنارشیســت و فردگـرای حــزب را رد میکــرد کــه اساســنامه و
آییننامههــای داخلــی «مانــع دموکراســی» اســت .او میگفــت کــه برعکــس ،اساســنامه و مقــررات و
آییننامههــای داخلــی حــزب ،ســاح تشــکیالتی حــزب و وســایلی هســتند ب ـرای اِعــال و اج ـرای هــم
دموکراســی و هــم مرکزگرایــی (سانرتالیســم) در درون حــزب .او در همیــن کتــاب «یــک گام بــه پیــش،
دو گام بــه پــس» مینویســد کــه وحــدت حزبــی «مســتلزم وحــدت تشــکیالتی اســت ،کــه در حزبــی
کــه بــه چیــزی بیشــر از یــک محفــل ِصف خانوادگــی فراروییــده اســت ،بــدون مقــررات رســمی ،بــدون
تبعیــت اقلیــت از اکرثیــت و از حــزب بــه طــور کلــی ،غیرقابــل تصـ ّور اســت».

مبارزه پس از کنگره

لنیــن و بلشــویکها در انتخابــات رهــری در کنگــر ٔه د ّوم حــزب توانســتند اکرثیــت آرا را بــه دســت
آورنــد ،و بــه ایــن ترتیــب هــم در کمیت ـ ٔه مرکــزی و هــم در هیئــت تحریری ـ ٔه ایســکرا حائــز اکرثیــت
شــدند .بلشــویکها بــه منظــور رعایــت وحــدت ،ترتیبــی دادنــد کــه منشــویکها نیــز حتـاً در هــر دو
ایــن نهادهــا منایندگــی داشــته باشــند .ا ّمــا منشــویکها بهجــای آنکــه در مقــام اقلیــت بــه تصمیمهــای
کنگــر ٔه حزبــی احـرام بگذارنــد و آنهــا را رعایــت کننــد ،همـراه 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 میکــرد و مخالــف «آزادی فــرد» بــود کــه بــه اعضــا امــکان مـیداد برخــاف تصمیمهــای
حــزب عمــل کننــد ،لنیــن را بــه بوروکـرات بــودن متهــم کردنــد.
در مبــارزهای کــه بعــد از کنگــر ٔه د ّوم پیــش آمــد ،پلخانــف (یــار دیریــن لنیــن و بنیادگــذار نخســتین
گــروه مارکسیســتی روســیه بــه نــام «آزادی کار“) کــه خــودش در کنگــره اغلــب موضــع لنینــی داشــت،
تســلیم اپورتونیســم شــد .او در تــاش بــرای جلوگیــری کــردن از ایجــاد تفرقــه و جدایــی در حــزب،
ِ
ِ
ِ
طــرف «اشــتباه»،
طــرف انشــعاب ،ولــی بــه
دســتآخر هــم بــه یکــی از دو
تســلیم اقلیــت شــد و
پیوســت .پلخانــف بــه ایــن نتیجــه رســید کــه تح ّمــل «رودررویــی بــا رفقایــش را نــدارد ،و بهجــای
رش
منشــعب شــدن ،بهــر اســت کــه گلولــهای در مغــز آدم زده شــود ،و بــرای پیشــگیری از یــک ّ
بزرگتــر ،الزم اســت کــه حداکــر گذشــت شــخصی را کــرد ».لنیــن در کتابــش خاطــر نشــان میکنــد کــه
مســئله ،گذشـتهای شــخصی نبــود .اپورتونیسـتها پــا بــر زمیــن میکوبیدنــد و حــارض بــه ادامـ ٔه کار
منیشــدند مگــر آنکــه تصمیمهــای کنگــره نادیــده گرفتــه شــود ،و پلخانــف فکــر میکــرد بهرتیــن کار
ایــن اســت کــه بگــذارد یــک گــروه اپورتونیسـ ِ
ـت کوچــک از حــزب باجخواهــی کنــد و آن را از لحــاظ
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تشــکیالتی بــه وضعیــت گذشــته بازگردانــد .در عمــل ،تســلیمپذیری پلخانــف بــه ایــن معنــا بــود کــه
اکرثیــت بلشــویک هیئــت تحریریـ ٔه ایســکرا را بــه اپورتونیسـتها واگــذار کنــد .آغــاز ا ُفــت کار ایســکرا
از همینجــا بــود .بعدهــا ،ایســکرا زیــر کنــرل منشــویکها بهرسعــت در رساشــیبی اپورتونیســم افتــاد
و غــرق شــد ،و بــه همیــن علّــت از آن بــه نــام «ایســکرای جدیــد» یــاد میکردنــد تــا خطمشــی سیاســی
آن از خطمشــی انقالبــی پیشــین ایســکرای «قدیــم» زیــر رهــری لنیــن متامیــز باشــد .بلشــویکها در
کمیتـ ٔه مرکــزی حــزب سوســیال دموکـرات کارگــری روســیه اکرثیــت خــود را حفــظ کردنــد .پــس از آنکــه
لنیــن هیئــت تحریری ـ ٔه ایســکرا را تــرک کــرد ،نــرد ب ـرای خطمشــی درســت در حــزب ،بــه نــرد میــان
کمیتـ ٔه مرکــزی و ایســکرای جدیــد تبدیــل شــد.
لنیــن در کتابــش خطــاب بــه مخالفــان بلشــویکها کــه میگفتنــد کنگــره حاکمیــت خدایــی نــدارد
نوشــت« :آری آقایــان .کنگــره البتــه کــه حاکمیــت خدایــی نــدارد ،ولــی دربــار ٔه کســانی کــه پــس از
شکســت در کنگــره آن را بــه بــاد لعــن و ناس ـزا میگیرنــد چگونــه بایــد فکــر کــرد!»
اگرچــه ایــن موضــوع در «یــک گام بــه پیــش ،دو گام بــه پــس» مطــرح نشــده اســت ،ولــی اکنــون
میدانیــم کــه برآمــد درازمــ ّدت و نهایــی ایــن نــرد ،پیــروزی بلشــویکها بــود .معلــوم شــد کــه
موفقیــت حــزب فقــط منــوط بــه داشــن یــک برنامــ ٔه سیاســی همهجانبــه و دقیــق نیســت ،بلکــه
بایــد تشــکیالتی منظــم نیــز داشــته باشــد ،کــه اســاس کار آن بــر مرکزیــت دموکراتیــک ،یعنــی بحــث و
گفتگــوی دموکراتیــک دربــار ٔه مســائل سیاســی مهــم ،و ســپس پذیرفــن خطمشــی اکرثیــت و تخطــی
نکــردن از آن توســط کل حــزب اســت .لنیــن خصوصیــات شــاخص اپورتونیســم زمــان خــودش را «ابهــام
و عــدم رصاحــت و جنب ـ ٔه غیرقابــل درک در کلی ـ ٔه زمینههــا» میدانــد و مینویســد کــه «اپورتونیســت
همیشــه از طــرح رصیــح و قطعــی مســئله دوری میکنــد و همیشــه مثــل مــار میــان نظریاتــی کــه ناقض
یکدیگرنــد میپیچــد و میکوشــد هــم بــا ایــن و هــم بــا آن موافــق باشــد ».او ضمــن اینکــه معتقــد
اســت «اپورتونیســم در مســائل برنامهیــی بــا اپورتونیســم در مســائل تاکتیــک و اپورتونیســم در مســائل
ســازمانی تــوأم اســت» ،خصوصیــات اصلــی اپورتونیســم ســازمانی منشــویکها را کــه عمدهتریــن و
اصولیتریــن مــورد اختــاف آنهــا بــا بلشــویکها بــود ،بــه ایــن ترتیــب برمیشــارد :برخــورد خصامنــه
نســبت بــه مرکزیــت (سانرتالیســم) ،اهمیــت نــدادن بــه انضبــاط ،فردگرایــی و خودمختــاری در مقابــل
مرکزیــت ،و انــکار نقــش حــزب بــه منزل ـ ٔه ســاح اصلــی طبق ـ ٔه کارگــر در مبــارزه ب ـرای محقــق کــردن
حاکمیــت پرولتاریــا و در راه ایجــاد جامع ـ ٔه سوسیالیســتی.

جمعبندی

در لنینیســم ،شــکل ســازمانی و تشــکیالتی کار نیروهــای چــپ و انقالبــی ،مســئلهای فرعــی و
کماهمیــت نبــوده و نیســت .حزبــی کــه میخواهــد هدایــت کننــد ٔه طبق ـ ٔه کارگــر بــه پیــروزی باشــد،
بایــد تشــکیالتی مرکــزی و منظــم داشــته باشــد تــا بتوانــد هم ـ ٔه نیروهایــی را کــه در اختیــار دارد ،در
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یــک دســتگاه و ســازمان منظّــم ،منضبــط ،و مبــارز گــرد آورد و متحــد کنــد.
لنیــن بــا اشــاره بــه وضعیــت متفــاوت سوســیال دموکراتهــا در زمانــی کــه کتــاب «چــه بایــد
کــرد؟» را نوشــته بــود ،و مقایس ـ ٔه آن بــا دور ٔه پــس از برگ ـزاری کنگــر ٔه د ّوم حزبــی ،در «یــک گام بــه
پیــش ،دو گام بــه پــس» مینویســد« :وحــدت نظــر در مســائل برنامــه و تاکتیــک رشطــی الزم اســت،
ولــی رشط کافــی ب ـرای وحــدت حــزب و مترکــز کار حزبــی نیســت .ب ـرای مترکــز کار حزبــی ،وحــدت
ســازمانی هــم الزم اســت کــه بــه نوبـ ٔه خــود در حزبــی کــه کمــی از حــدود محفــل خانوادگــی تجــاوز
کــرده باشــد ،بــدون اساســنام ٔه منظــم و بــدون تبعیــت اقلیــت از اکرثیــت و بــدون تبعیــت جــزء از کل
امکانپذیــر نیســت».
لنیــن در ایــن اثــر خــود از اپورتونیســم منشــویکها در مســائل ســازمانی بهشـ ّدت انتقــاد میکنــد،
خطــر کاســن از اهمیــت ســازمان و تشــکیالت بــرای جنبــش کارگــری را نشــان میدهــد ،و ضمــن
بســط و تکمیــل آمــوزش مارکسیســم دربــار ٔه حــزب ،اصــول ســازمانی حــزب انقالبــی پرولــری را تنظیــم
میکنــد.
نکتـ ٔه مهــم و آموزنــد ٔه دیگــر دربــار ٔه ایــن کتــاب لنیــن ،رصاحــت و صداقــت لنیــن در انتقــاد درون
حزبــی بهرغــم «نیشــخند و دهنکجــی» دشــمنان سوســیال دموکراتهاســت کــه «خواهنــد کوشــید
از برخــی قســمتهای رســال ٔه مــن کــه بــه کمبودهــا و نارســاییهای حــزب مــا مربــوط میشــود ب ـرای
مقاصــد خــود اســتفاده کننــد ».او مینویســد« :ولــی سوســیال دموکراتهــای روس از ایــن نیشهــا
معـذّب نشــوند و علیرغــم ایــن نیشهــا ،در انتقــاد از خــود و افشــای بیرحامنـ ٔه کمبودهــای خویــش
بــه کار خــود ادامــه دهنــد».
کنگــر ٔه د ّوم حــزب سوســیال دموکـرات کارگــری روســیه ( )۱۹۰۳رصفـاً هامیشــی از یــک گــروه کوچک
نبــود کــه در آن بــر رس مســائل نظــری بحثهــای ب یرسانجــام و بیمثــری صــورت بگیــرد .بحــث بــر
رس آن بــود کــه تئــوری و عمــل درســت بــه مثابــه پشــتوان ٔه حزبــی انقالبــی کــه بتوانــد جنبــش انقالبــی
روســیه را تــا انقــاب اکتــر  ۱۹۱۷و پــس از آن رهــری کنــد ،کــدام اســت .لنیــن بــا اشــاره بــه شکسـتها
و پیروزیهــای مبــارز ٔه سوســیال دموکراتهــا در عرصههــای گوناگــون و بهویــژه در مســائل ســازمانی
حزبــی در جریــان کار کنگــر ٔه د ّوم ،در پایــان کتابــش مینویســد« :یــک گام بــه پیــش ،دو گام بــه پــس...
ایــن کار هــم در زندگــی افــراد ممکــن اســت و هــم در تاریــخ ملّتهــا ،و هــم در رونــد تکاملــی
احـزاب ...پرولتاریــا در مبــارزه بـرای بــه دســت گرفــن زمــام قــدرت ،ســاح دیگــری جــز ســازمان نــدارد.
پرولتاریــا کــه بــه علــت وجــود رقابــت پُرهرجومــرج دنیــای بــورژوازی همــواره دســتخوش پراکندگــی و
تفرقــه اســت و پشــتش در زیــر بــار کار اجبــاری ب ـرای رسمایــه خــم شــده ...فقــط هنگامــی میتوانــد
بــه نیرویــی غلبهناپذیــر مبـ ّدل شــود ،و حتـاً هــم مبـ ّدل خواهــد شــد ،کــه اتحــاد معنــوی آن بــر پایـ ٔه
اصــول مارکسیســم بهوســیل ٔه وحــدت مــا ّدی ســازمان (تشــکیالت) کــه میلیونهــا زحمتکــش را در ارتــش
طبقـ ٔه کارگــر بــه هــم پیونــد میدهــد ،تحکیــم گــردد».
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مارکسیست-لنینیس ـتهای جهــان در تــاش خــود بــه منظــور شکســت دادن امپریالیســم و نظــام
رسمایـهداری و جایگزیــن کــردن آن بــا نظــام سوسیالیســتی بایــد بــه درسهــای «یــک گام بــه پیــش ،دو
گام بــه پــس» در مــورد رضورت وجــود تشــکیالت منســجم حزبــی و کار تشــکیالتی منظّــم و منضبــط
در مبــارز ٔه سیاســی بــه طــور جـ ّدی توجــه کننــد و آنهــا را مطابــق بــا رشایــط کار خــود بــه کار بندنــد.
به نقل از «نامۀ مردم» ،شامرۀ  ۱۱ ،۱۰۲۴اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

«دو تاکتیک سوسیال
دموکراسی در انقالب
دموکراتیک»
مروری بر یک اثر کالسیک لنینیسم و
زمینههای تاریخی و اجتامعی آن
در پــی تشــدید اختــاف میــان بلشــویکها و منشــویکها پــس از کنگــر ٔه د ّوم حــزب سوســیال
دموکـرات کارگــری روســیه در تابســتان  ،۱۹۰۳بهویــژه در مــورد تاکتیـ ِ
ـک عمــل در برخــورد بــا وضعیــت
پیــش آمــده در روســیه و اوجگیــری خیــزش انقالبــی علیــه رژیــم ســطلنتی مطلــق ت ـزار نیــکالی د ّوم،
لنیــن دســت بــه نــگارش کتــاب «دو تاکتیــک سوســیال دموکراســی در انقــاب دموکراتیــک» زد .او
ایــن کتــاب را در شــهر ژنــو ،در ســوئیس ،و در فاصل ـ ٔه ماههــای ژوئــن و ژویی ـ ٔه  ۱۹۰۵نوشــت ،یعنــی
در زمانــی کــه انقــاب بــورژوا دموکراتیــک و ضــد فئودالــی در روســیه در حــال اوجگیــری بــود .لنیــن
در ایــن اثــرش شــالود ٔه نظــری تاکتیکهــای بلشــویکها در جریــان انقــاب  ۱۹۰۵روســیه را ارائــه
میدهــد و ضمــن بســط خالقان ـ ٔه مارکسیســم ،انتقادهایــش را از تاکتیکهــای منشــویکها در برابــر
انقــاب بــورژوا دموکراتیــک مطــرح میکنــد ،و پایههــای نظــری تحلیلهــا و قطعنامههــای کنگــر ٔه
س ـ ّوم حــزب سوســیال دموک ـرات کارگــری روســیه را کــه چنــد مــاه پیــش از نــگارش ایــن کتــاب برگ ـزار
شــده بــود توضیــح میدهــد .لنیــن در ایــن اثــرش بــه موضوعهــای 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 طبق ـ ٔه کارگــر و دهقانــان ،شــناخت نیروهــای بازدارنــد ٔه انقــاب ،راههــا
و شــیوههای رســیدن بــه یــک جمهــوری دموکراتیــک ،قیــام مسـلّحانه ،و ارتقــای انقــاب بورژوایــی بــه
انقــاب سوسیالیســتی.
در اواخــر قــرن نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم میــادی ،روســی ٔه تـزاری زیــر ســلطنت نیــکالی د ّوم بــا
بحرانهــای پیاپــی روبــرو بــود .در اواخــر قــرن نوزدهــم ،و در دورانــی کــه دولتهــای امپریالیســتی در
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پــی تسـلّط بــر رسزمینهــای پیرامــون اقیانــوس آرام و بهویــژه چیــن بودنــد ،روســیه همـراه بــا ژاپــن و
آملــان و بریتانیــا و فرانســه در رسکــوب قیــام ملّــی مــردم چیــن بــر ضــد ســلط ٔه امپریالیسـتهای بیگانــه
رشکــت کــرد .دسـتاندازی امپریالیسـتها بــر منابــع و ثروتهــا و بازارهــای کشــورهای دیگــر ،خیلــی
زود بــه برخــورد نظامــی میــان روســیه و ژاپــن بــر رس تسـلّط بــر رسزمینهــای چیــن و کــره منجــر شــد.
بــورژوازی کالن و مالــکان بــزرگ روســیه از داخــل ،و امپریالیســم آمریــکا و بریتانیــا از خــارج ،مشـ ّوق و
محـ ّرک دولــت تـزاری در جنــگ بــا ژاپــن بودنــد .بــا حملـ ٔه ژاپــن بــه تأسیســات و قرارگاههــای نظامــی
روســیه در «پــورت آرتــور» در مــرز چین-روســیه در زمســتان (فوریــه) ســال  ،۱۹۰۴جنــگ روســیه و
ژاپــن شــعلهور شــد.
دولــت تــزاری روســیه بــا وجــود آنکــه آمادگــی نظامــی نداشــت ،تــاش و امیــد داشــت کــه بــا
اســتفاده از موقعیتــی کــه ایــن جنــگ پیــش آورده بــود ،حــس میهنپرســتی در میــان مــردم را تحریــک،
جنبــش مردمــی در روســیه را خامــوش و رسکــوب ،و موقعیــت سیاســی خــود را محکــم کنــد .ا ّمــا فســاد
حکومتــی و رانتخــواری کالن رسمایـهداران در رشایــط جنگــی و شکسـتهای نظامــی روســیه بــر اثــر
نابســامانی ارتــش و نیــروی دریایــی تـزاری ،وضعیــت اجتامعــی را از آنچــه بــود بدتــر کــرد .نظامیــان و
مــردم عــادی ،کــه بــار ایــن جنــگ بــه طــور عمــده بــه دوش آنهــا بــود ،ناراضــی بودنــد و ناراضیتــر
شــدند .رسانجــام روســیه در آخــر تابســتان (اوت) ســال  ۱۹۰۵مجبــور بــه پذیــرش شکســت و تــن دادن
بــه صلــح بــا امپراتــوری ژاپــن شــد .ژاپــن پــورت آرتــور را از روســیه گرفــت ،کــره و بخشــی از منچــوری
(در شــال رشقــی چیــن و جنــوب رشقــی روســیه) را اشــغال کــرد ،و در ســه دهــ ٔه بعــدی ،قدرتــی
بیرقیــب در جنــوب و رشق آســیا شــد.
در ایــن رشایــط و در حالــی کــه جنــگ روســیه و ژاپــن ادامــه داشــت ،سوســیال دموکراتهــای
روس (کــه هــان «کمونیســت»های بعــدی و امــروزی باشــند) ،و بــه طــور مشــخص بلشــویکها و
منشــویکها کــه راهشــان از کنگــر ٔه د ّوم حــزب سوســیال دموکــرات عمــاً از یکدیگــر جــدا شــده
بــود ،نظــر متفاوتــی نســبت بــه جنــگ امپریالیســتی روســیه بــا ژاپــن داشــتند .منشــویکها طرفــدار
ِ
جنــگ میــان دو نظــام
رشکــت در جنــگ و دفــاع از «وطــن» بودنــد ،در حالــی کــه بلشــویکها آن
امپریالیســتی را غارتگرانــه و غیرعادالنــه ارزیابــی میکردنــد و شکسـتهای نیروهــای نظامــی را نشــان ٔه
بــارز پوســیدگی رژیــم تــزاری میدانســتند .از دیــد بلشــویکها ،ســقوط نهایــی «پــورت آرتــور» در
ژانوی ـ ٔه ســال  ،۱۹۰۵آغــاز ســقوط اســتبداد ت ـزاری بــود .همیــن تحلیــل و موضــع بلشــویکها نســبت
بــه جنــگ امپریالیســتی ،ســالهای بعــد زمینــه را ب ـرای تنظیــم خطمشــی آنهــا در جنــگ جهانــی ا ّول
( )۱۹۱۸ -۱۹۱۴فراهــم ســاخت .پیامدهــای جنــگ روســیه و ژاپــن در کنــار بحـران پنــج ســال ا ّول قــرن
بیســتم در روســیه ،تیــرهروزی مــردم روســیه را بیشــر و بیشــر کــرد.
سوســیال دموکراتهــا در چنیــن رشایطــی بــه روشــنگری و ســازماندهی در میــان کارگــران،
دهقانــان ،روشــنفکران ،رسبــازان ،و ناویــان ادامــه میدادنــد و هدفهــای واقعــی جنــگ را بــه آنهــا
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توضیــح میدادنــد .در آخــر (دســامرب) ســال  ،۱۹۰۴کمیتــ ٔه بلشــویکی باکــو اعتصــاب بزرگــی را در
صنایــع نفــت ســازمان داد کــه بــه پیــروزی کارگ ـران و بســن ق ـرارداد دســتهجمعی میــان کارگ ـران و
کارفرمایــان منجــر شــد کــه نخســتین قـرارداد کارگــری در نــوع خــود در تاریــخ جنبــش کارگــری روســیه
بــود .اعتصــاب بــزرگ بعــدی ،روز ســوم ژانوی ـ ٔه  ۱۹۰۵در بزرگتریــن کارخان ـ ٔه پرتزبــورگ بــه راه افتــاد
کــه بهرسعــت بــه کارخانههــای دیگــر پرتزبــورگ نیــز رسایــت کــرد .در آغــاز ســال  ،۱۹۰۵یــک ســال
پــس از آغــاز جنــگ روســیه و ژاپــن ،روســیه در آســتان ٔه جنبــش انقالبــی رسارسی ق ـرار داشــت .جنــگ
آخریــن قطــرهای بــود کــه کاس ـ ٔه صــر مــردم را لربیــز کــرد .بح ـران انقالبــی کشــور را ف ـرا میگرفــت.
دولــت ت ـزاری کــه شــاهد نارضایتیهــای فزاینــده و نگ ـران موقعیــت خــود و رژیمــش بــود ،ب ـرای
مهــار کــردن جنبــش کارگــری و بــه انح ـراف کشــاندن آن از مســیر مبــارزه ،عــاوه بــر رسکــوب پلیســی
بــه شــیوههای دیگــری نیــز متوســل شــد .یکــی از اینهــا ،بــه راه انداخــن تشــکیالتی بــه نــام «مجمــع
کارگـران کارخانههــای روس» بــا همــکاری کشیشــی بــه نــام گئورکــی گاپــون بــود .وظیفـ ٔه ایــن کشــیش
و آن تشــکیالت ایــن بــود کــه کارگـران را از سوســیال دموکراتهــا دور کننــد ،و بـرای تظلّمخواهــی بــه
آســتان ٔه دربــار ت ـزاری بربنــد .آنهــا ق ـرار گذاشــتند کــه کارگ ـران را در روز  ۹ژانویــه  ۱۹۰۵بــا در دســت
داشــن َعلَــم و کُتَلهــای کلیســا و عکسهــای تـزار بــه ســوی کاخ زمســتانی تـزار بربنــد و عریضـ ٔه خــود
را تقدیــم ت ـزار کننــد تــا خواستهایشــان بــرآورده شــود .در جلس ـههایی کــه ب ـرای ســازماندهی ایــن
راهپیامیــی و تظاه ـرات تشــکیل میشــد ،بلشــویکها هــم بــه صــورت ناشــناس (چــون حــزب مخفــی
بــود) فعاالنــه رشکــت میکردنــد و ســعی داشــتند تقاضاهــای بیشــری بــه خواسـتهای کارگـران اضافــه
کننــد (مثــل عفــو محکومــان سیاســی ،آزادی ســندیکاها ،آزادی مطبوعــات و بیــان ،فراخــوان تشــکیل
مجلــس مؤسســان ،برق ـراری هشــت ســال کار در روز ،واگــذاری زمیــن بــه دهقانــان ،تســاوی حقــوق
همــه در برابــر قانــون ،و غیــره) .حــرف بلشــویکها ایــن بــود کــه آزادی و خواس ـتهای کارگ ـران را
بــا خواهــش و التــاس منیتــوان از ت ـزار گرفــت و در ضمــن هشــدار میدادنــد کــه کارگ ـران بیدفــاع
در ایــن تظاهـرات مــورد حملـ ٔه رسبــازان قـرار خواهنــد گرفــت و جــوی خــون بــه راه خواهــد افتــاد .بــا
وجــود ایــن ،بــا کارگـران همراهــی میکردنــد چــون بخــش بزرگــی از کارگـران هنــوز بــه خوشقلبــی و
کمــک ت ـزار بــاور داشــتند .روز  ۹ژانوی ـ ٔه  ،۱۹۰۵کارگ ـران هم ـراه بــا خانــواد ٔه خــود ،کــه عــد ٔه آنهــا در
حــدود ۱۴۰هـزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت ،بــه ســوی کاخ زمســتانی تـزار در پرتزبــورگ رفتنــد .ا ّمــا
هامنطــور کــه بلشــویکها پیشبینــی کــرده بودنــد ،رسبــازان ت ـزاری بــه فرمــان نیــکالی د ّوم بــه روی
تظاهرکننــدگان آتــش گشــودند و متأســفانه بیــش از هـزار نفــر کشــته و هـزاران نفــر زخمــی شــدند .آن
روز در تاریــخ جنبــش کارگــری روســیه «یکشــنب ٔه خونیــن» نــام گرفــت .خــر بــه دیگــر شــهرهای روســیه
رســید .مــوج خشــم و اعـراض و اعتصــاب در روســیه بــه راه افتــاد .دهقانــان بــه کارگـران پیوســتند .در
چنــد مــاه بعــدی ،زد و خوردهایــی نیــز میــان معرتضــان و پلیــس و حتّــی ارتــش پیــش آمــد و معرتضــان
کشــتههایی نیــز دادنــد .سوســیال دموکراتهــا و بهویــژه بلشــویکها همهجــا بــا مــردم همــراه
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بودنــد .خیــزش عمومــی بهرسعــت گســرش مییافــت .لنیــن در مقالـهای کــه بــا عنــوان «آغــاز انقــاب
در روســیه» در شــار ٔه  ۳۱( ۴ژانویــه  )۱۹۰۵روزنامـ ٔه بلشــویکی «وِپریــود» نوشــت ،بــه رخــداد یکشــنب ٔه
خونیــن و «درس بزرگــی کــه پرولتاریــا از جنــگ داخلــی گرفــت» و گســرش و اعتــای انقــاب و آغــاز
قیــام مس ـلّحان ٔه تودهیــی پرداخــت و نوشــت« :قیــام کنونــی در خــود پرتزبــورگ رصفنظــر از اینکــه
چگونــه متــام شــود ،مسـلّامً نخســتین مرحلـ ٔه قیامــی گســردهتر و آگاهانهتــر و آمادهتــر خواهــد بــود».
نارضایتــی بــه ارتشــی کــه در حــال جنــگ بــا ژاپــن بــود نیــز رســید .چنــد مــاه بعــد ،در تابســتان
(ژوئــن)  ،۱۹۰۵ناویــان رزمنــاو ِ
«پوتکیــن» (یــا پاتیومکیــن) کــه در بنــدر ا ُ ِدســا در دریــای ســیاه لنگــر
انداختــه بــود دســت بــه شــورش زدنــد .تـزار کشــتیهای جنگـیاش را بـرای رسکــوب ایــن قیــام فرســتاد،
ا ّمــا ناویــان ایــن کشــتیها از تیرانــدازی بــه رفقــای خــود رسپیچــی کردنــد .متأســفانه دسـ ِ
ـتآخر ایــن
قیــام بــه علّــت نداشــن رهــری آزمــوده شکســت خــوردِ .
«پوتکیــن» پــس از یــازده روز رسگردانــی
ناگزیــر شــد بــه ســواحل رومانــی بــرود و خــود را تســلیم مقامهــای رومانــی کنــد .ناویــان شورشــی
کــه بــه روســیه بازگشــتند محاکمــه و اعــدام و تبعیــد شــدند .ا ّمــا ایــن قیــام پایههــای ارتــش ت ـزاری را
متزلزلتــر کــرد و گام مهمــی در راه اعتــای جنبــش مبــارزه بــا رژیــم ســلطنتی مطلــق ت ـزار بــود.
تظاهـرات کارگـران و دهقانــان و زحمتکشــان ،زد و خوردهــای مسـلّحان ٔه پلیــس و مــردم (و بعدهــا
قیــام ناویــان پومتکیــن) زمینههایــی را فراهــم آورده بــود کــه ناراضیــان را بــه فکــر قیــام مســلّحانه
انداختــه بــود .هم ـ ٔه اینهــا منجــر بــه آن شــد کــه ت ـزار و بــورژوازی لی ـرال سازشــکار و مرتجــع کــه
منیخواســتند بســاط رژیــم ت ـزاری فروپاشــد ،بــه فکــر انجــام اصالحاتــی ســطحی افتادنــد تــا مــردم را
آرام کننــد و از عمیـق شــدن انقــاب جلوگیــری کننــد .رژیــم تـزاری در عیــن حــال بــه ایجــاد تفرقههــای
قومــی و دینــی و دامــن زدن بــه دشــمنی میــان تــرک و ارمنــی ،و یهــودی و مســیحی و غیــره نیــز دســت
یازیــد( .در آســتان ٔه انقــاب مرشوطیــت در ای ـران نیــز مناینــدگان بــورژوازی لی ـرال بــه یــاری اعضــای
فراماســونی مثــل میــرزا َمل َکــم خــان ،در زمــان نارصالدینشــاه ب ـرای خوابانــدن جوشوخــروش مــردم
متوســل شــدند -کــه
بــه همیــن اصالحــات آبکــی و تشــکیل «مجلــس شــورای دولتــی» تحــت فرمــان شــاه ّ
البتــه خیلــی زود برچیــده شــد -تــا نظــام ســلطنت مطلــق و ارشافــی را بتواننــد حفــظ کننــد).
در ایــن احــوال ،دیدگاههــا و مواضــع تاکتیکــی بلشــویکها و منشــویکها در برخــورد بــا وضعیــت
بحرانــی موجــود ،از جملــه در ارتبــاط بــا قیــام مس ـلّحانه ،برانداخــن دولــت ت ـزاری ،دولــت انقالبــی
موقــت و رشکــت سوســیال دموکراســی در آن ،مناســبات بــا دهقانــان (کــه بخــش بزرگــی از جمعیــت
آن روز روســیه را تشــکیل میدادنــد) و بــا بــورژوازی دموکــرات و جــز آن تفــاوت قابلتوجهــی بــا
یکدیگــر داشــت .اگرچــه منشــویکها و بلشــویکها هــر دو جــزو حــزب سوســیال دموک ـرات کارگــری
روســیه بودنــد ،ولــی هــر کــدام مراکــز و دفرتهــای خــود و روزنامههــای خــود را داشــتند و در عمــل
بــه صــورت دو حــزب جداگانــه عمــل میکردنــد .منشــویکها روزنامـ ٔه «ایســکرا» را در دســت داشــتند
و منتــر میکردنــد ،و بلشــویکها از ژانوی ـ ٔه  ۱۹۰۵روزنام ـ ٔه «وِپریــود» (بــه پیــش) را در ژنــو منتــر
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میکردنــد( .پــس از کنگــر ٔه سـ ّوم حــزب سوســیال دموکـرات (بلشــویک) ،روزنامـ ٔه «پرولتــاری» بهجــای
وپریــود ارگان مرکــزی حــزب شــد ).بــه علّــت اختــاف در تاکتیکهــا ،لــزوم برگـزاری کنگــر ٔه سـ ّوم حــزب
سوســیال دموکـرات کارگــری روســیه بیــش از پیــش احســاس میشــد .بلشــویکها ابتــکار ســازماندهی
و برگ ـزاری کنگــره را بــه عهــده گرفتنــد ،ولــی منشــویکها بــه کنگــره نرفتنــد و «کنفرانــس کارکنــان
حزبــی» خودشــان را بــا مناینــدگان  ۸کمیتــ ٔه حزبــی تشــکیل دادنــد .کنگــر ٔه بلشــویکها در بهــار
(آوریــل) ســال ۱۹۰۵بــا حضــور  ۲۴مناینــده از  ۲۱ســازمان حزبــی (و  ۱۴مناینــده بــا حــق رأی مشــورتی)
در لنــدن ،و کنفرانــس منشــویکها نیــز همزمــان در ژنــو برگ ـزار شــد.
بــه همیــن دلیــل بــود کــه لنیــن اوضــاع را چنیــن توصیــف کــرد« :دو کنگــره ،دو حــزب» .قطعنامهها
ِ
متفــاوت ایــن دو جنــاح سوســیال دموکراســی
و مص ّوبههــای ایــن دو هامیــش نشــانگر دو تاکتیــک
روســیه در جریــان تحـ ّوالت پیــش رو بــود .بلشــویکها معتقــد بودنــد کــه انقــاب بورژوا-دموکراتیــک
کــه در روســیه در حــال شــکلگیری بــود بــه پرولتاریــا فضــا و فرصــت تشــکل و رشــد سیاســی میدهــد.
بــه همیــن علّــت ،پرولتاریــا خواســتار پیــروزی قطعــی ایــن انقــاب اســت و در ایــن راه ،دهقانــان متحــد
طبیعــی کارگرانانــد .البتــه بــورژوازی لی ـرال تــا آنجــا بــا انقــاب پیــش خواهــد آمــد کــه رژیــم ت ـزاری
رسنگــون نشــود ،بلکــه فقــط اندکــی اصــاح و کمــی محــدود شــود ،و رژیــم ســلطنتی تـزاری بــر اســاس
قانــون اساســی (مرشوطــه) ادامــه یابــد .پیــروزی کامــل انقــاب فقــط بــه رهــری پرولتاریــا و ســازمان
سیاســی آن ،در اتحــاد بــا دهقانــان ،قابــل تأمیــن اســت .سوســیال دموکراســی بـرای پیــروزی همهجانبـ ٔه
انقــاب در دولــت موقــت رشکــت خواهــد کــرد و تــاش خواهــد کــرد کــه رهــری آن را بــه دســت گیــرد.
منشــویکها معتقــد بودنــد کــه پیشــوای انقــاب بورژوایــی ،بــورژازی لی ـرال اســت کــه پرولتاریــا
بایــد بــه آن -و نــه دهقانــان -نزدیــک گــردد .پرولتاریــا نبایــد بــا مطرح کــردن قیام (مسـلّحانه) بــورژوازی
لیـرال را برتســاند و از انقــاب روگــردان کنــد و موجــب تضعیــف انقــاب شــود .سوســیال دموکراتهــا
نبایــد در دولــت موقــت رشکــت کننــد چــون سوسیالیســتی نیســت ،و در ضمــن ایــن رشکــت ممکــن
اســت بــورژوازی را برتســاند .پرولتاریــا بایــد کار خــودش را بــه پیــش بــرد و از بیــرون بــه دولــت و
مجلــس (اگــر تشــکیل شــد) فشــار آورد.
لنیــن بــه ارزیابــی منشــویکها از ماهیــت و نیــروی محـ ّرک انقــاب روســیه انتقــاد داشــت ،چــون
آنهــا رصف ـاً بــا توجــه بــه تجرب ـ ٔه انقالبهــای بورژوایــی گذشــته در اروپــای غربــی ،و عــدم توجــه بــه
منحرصبهفــرد بــودن رشایــط تاریخــی تــازهای کــه در روســیه در حــال شــکلگیری بــود ،تأکیــد و ارصار
داشــتند کــه در انقــاب روســیه نیــز بــورژوازی بایــد رسکردگــی را بــه عهــده داشــته باشــد ،و بــه عبــارت
دیگــر ،نیــروی محـ ّرک انقــاب باشــد .در حالــی کــه لنیــن بــا ارائـ ٔه تحلیــل مارکسیســتی از وضعیــت و
آرایــش نیروهــای طبقاتــی در روســی ٔه آن زمــان ،ترصیــح داشــت کــه رسکردگــی انقــاب بایــد و میتوانــد
در دســت طبقـ ٔه کارگــر (در اتحــاد بــا دهقانــان) باشــد؛ بــورژوازی از انقــاب میترســد و تــاش دارد کــه
بــا تزاریســم معاملــه کنــد .بهعــاوه ،در حالــی کــه منشــویکها بــه تــوان (پتانســیل) انقالبــی دهقانــان
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روســیه اعتقــادی نداشــتند ،لنیــن نشــان داد کــه دهقانــان متحــدان طبیعــی پرولتاریــا در مبــارزه بـرای
پیــروزیِ انقــاب دموکراتیــک هســتند.
در چنیــن زمینـ ٔه تاریخــی بــود کــه اندکــی پــس از برگـزاری کنگــر ٔه سـ ّوم حــزب سوســیال دموکـرات
کارگــری (بلشــویک) در بهــار (آوریــل) ســال  ،۱۹۰۵لنیــن کتــاب دو تاکتیــک سوســیال دموکراســی در
انقــاب دموکراتیــک را نوشــت (هامنطــور کــه «یــک گام بــه پیــش ،دو گام بــه پــس» را چنــد مــاه بعــد
از کنگــر ٔه د ّوم حــزب نوشــته بــود).
ایــن کتــاب نخســتین بــار در مــاه ژویی ـ ٔه  ۱۹۰۵توســط کمیت ـ ٔه مرکــزی حــزب سوســیال دموک ـرات
کارگــری روســیه در ژنــو منتــر شــد .لنیــن در ایــن کتــاب ب ـرای نخســتین بــار در تاریــخ مارکسیســم
موضــوع ویژگــی انقــاب بورژوا-دموکراتیــک در دوران امپریالیســم ،و نیروهــای محــ ّرک و دورمنــای
مفصلــی بــه اختالفهــای تاکتیکــی
آن را بررســی و تحلیــل کــرد .لنیــن در ایــن کتابــش بــه طــور ّ
میــان سوســیال دموکراتهــا در رونــد انقــاب دموکراتیــک در حکومــت ســلطنت مطلــق تـزاری روســیه
میپــردازد.

دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقالب دموکراتیک

لنیــن در پیشگفتــار کتابــش ضمــن اشــاره بــه اوجگیــری پُرشــتاب انقــاب در روســیه مینویســد:
«انقــاب بــا چنــان رسعــت و عمقــی تعلیــم میدهــد کــه در دورههــای مســاملتآمیز تح ـ ّول سیاســی
غیرقابــل تص ـ ّور اســت ...آنچــه اهمیــت دارد ایــن اســت کــه انقــاب نــه فقــط بــه ره ـران ،بلکــه بــه
تودههــا نیــز میآمــوزد ».او ســپس بــه نقــش سوســیال دموکراتهــا در زدن « ُمهــر و نشــان پرولتــاری
بــه انقــاب» اشــاره میکنــد و آن را «منــوط بــه ص ّحــت ارزیابــی مــا [سوســیال دموکراتهــا] از
موقیعــت سیاســی و درســتی شــعارهای تاکتیکــی ،و از طــرف دیگــر ،بــه پشــتیبانی نیــروی مبــارز عمـاً
موجــود تودههــای کارگــر از ایــن شــعارها» میدانــد .در همیــن پیشگفتــار ،لنیــن در مــورد تشــکل و
آمــوزش طبق ـ ٔه کارگــر در رشایــط آن روزی روســیه و در زمین ـ ٔه تح ّولهــای جامع ـ ٔه روســیه مینویســد:
«اکنــون متــام مطلــب بــر رس ایــن اســت کــه مرکــز ثقــل عمــد ٔه سیاســی ایــن تربیــت و تشــکل در کجــا
بایــد باشــد؟ در اتحادیههــا و جمعیتهــای علنــی یــا در قیــام مسـلّحانه و در کار ایجــاد ارتــش انقالبــی
و حکومــت انقالبــی؟» او ســپس دوبــاره بــر اهمیــت شــعارهای تاکتیکــی صحیــح تأکیــد میکنــد و
مینویســد« :تدویــن تصمیمهــای تاکتیکــی صحیــح ب ـرای حزبــی کــه میخواهــد پرولتاریــا را رهــری
کنــد ،نــه اینکــه فقــط بــه دنبــال حــوادث گام بــردارد ،حائــز اهمیــت اســت ...حــزب مــا بایــد در امــر
مراعــات شــدید قطعنامههــای تاکتیکــی خــود بـرای احـزاب دیگــر منونــه باشــد ».او ســپس هدفــش از
نــگارش ایــن کتــاب پــس از برگـزاری کنگــر ٔه سـ ّوم حــزب سوســیال دموکـرات کارگــری روســیه را اینگونــه
بیــان میکنــد« :مطالعــ ٔه دقیــق قطعنامههــای تاکتیکــی ...و درک وظایــف مشــخص پرولتاریــای
سوســیال دموک ـرات در انقــاب دموکراتیــک».

یتارکومد بالقنا رد یسارکومد لایسوس کیتکات ود
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لنیــن مــن اصلــی کتــاب را بــا طــرح کــردن «یــک مســئل ٔه سیاســی مــرم» در اوضــاع آن روز روســیه
آغــاز میکنــد کــه مربــوط بــه دعــوت از مجلــس مؤسســان اســت .یــادآوری میشــود کــه در آن زمــان در
روســیه هنــوز ســلطنت مطلــق ت ـزار نیــکالی د ّوم حکومــت میکــرد و هنــوز هیــچ نهــاد قانونگــذاری
در کشــور وجــود نداشــت (مثــل ایـران آن زمــان کــه زیــر ســلطنت مطلــق قاجاریــه و در آســتان ٔه انقــاب
مرشوطیــت بــود کــه حــدود یــک ســال و نیــم بعــد رخ داد و منجــر بــه تأســیس نخســتین مجلــس
قانونگــذاری «شــورا» شــد) .بــه نوشــت ٔه لنیــن« ،دولــت ت ـزاری بــا یــک مجلــس مشــورتی ...موافقــت
دارد؛ پرولتاریــای انقالبــی خواســتار انتقــال کامــل قــدرت بــه مجلــس مؤسســان اســت [کــه قب ـاً در
برنامـ ٔه حزبــی بیــان شــده بــود] ،و عــاوه بــر آن ،در راه رسنگــون کــردن رژیــم تـزاری و جایگزینــی آن
بــا دولــت انقالبــی موقــت میکوشــد؛ و بــورژوزای لی ـرال (حــزب دموک ـرات مرشوطهخــواه «کا ِدت«)
میکوشــد یــک زدوبنــد حتّیاملقــدور مســاملتآمیز میــان تــزار و تــود ٔه انقالبــی بــه وجــود آورد تــا
قــدرت بــه دســت وی ،یعنــی بــورژوازی ،بیفتــد ...و خواســتار رسنگونــی رژیــم تــزاری نیســت ».از
همینجاســت کــه لنیــن بــه ارزیابــی برخــورد سوســیال دموکراتهــا میپــردازد کــه در قطعنامههــای
کنگــر ٔه ســ ّوم بلشــویکها و کنفرانــس منشــویکها منعکــس شــده بــود .لنیــن تاکتیــک را اینگونــه
ِ
تاکتیــک حــزب ،روش سیاســی آن ،یــا بــه عبــارت دیگــر ،خصلــت و
تعریــف میکنــد« :منظــور از
خطمشــی و شــیوههای فعالیــت سیاســی آن اســت ».بــه نوشــت ٔه لنیــن ،محــور قطعنامههــای تاکتیکــی
کنگــر ٔه سـ ّوم ،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
عظیــم مــردم از دولــت ت ـزاری» اســت .لنیــن ســپس بــه موضــوع «دولــت موقــت انقالبــی» پــس از
رسنگونــی رژیــم ت ـزاری میپــردازد کــه حــزب پرولتاریایــی بایــد اهمیــت ایــن دولــت ،شــیو ٔه برخــورد
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 قطعنامـ ٔه
کنگــر ٔه س ـ ّوم را منعکــس میکنــد کــه بــه طــور مشــخص بــه مســئل ٔه دولــت موقــت انقالبــی (و نــه
بــه دســت گرفــن قــدرت بــه طــور کلــی) اختصــاص داده شــده و در آن بــه لــزوم «تعویــض حکومــت
[ســلطنتی] مطلــق بــا جمهــوری دموکراتیــک» و نقــش بازدارنــد ٔه بــورژوازی اشــاره شــده اســت .ایــن
قطعنامــه مقــرر کــرده بــود کــه «محتملتریــن ســیر انقــاب[ ...بایــد] در بیــن طبقـ ٔه کارگــر اشــاعه داده
شــود؛ بــا توجــه بــه تناســب قــوا و عوامــل دیگــری کــه تعییــن دقیــق آنهــا از پیــش غیرممکــن اســت،
رشکــت حــزب مــا در دولــت موقــت انقالبــی ُمجــاز اســت؛ رشط الزم چنیــن رشکتــی ،حفــظ مــداوم
اســتقالل سوســیال دموکراســی اســت؛ و بایــد اندیش ـ ٔه لــزوم فشــار دامئــی بــر دولــت موقــت ...را در
میــان پرولتاریــا ترویــج کــرد ».او بــا ایــن توضیحهــا ،زمین ـ ٔه بحــث خــود در کتــاب «دو تاکتیــک »...را
فراهــم میکنــد.
لنیــن در تأکیــد بــر اهمیــت دولــت موقــت انقالبــی کــه «قــادر اســت آزادی کامــل تبلیغــات پیــش
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از انتخابــات را تأمیــن کنــد» مینویســد« :کســی کــه بخواهــد ایــن امــر را نفــی کنــد ،قطعــاً بایــد
ادعــا داشــته باشــد کــه دولــت ت ـرازی ممکــن اســت جانــب ارتجــاع را نگیــرد ،میتوانــد در انتخابــات
بیطــرف مبانــد ،و میتوانــد نســبت بــه مظهــر واقعــی اراد ٔه مــردم همــدردی داشــته باشــد ».بــه
نوشــت ٔه لنیــن« ،فقــط دولــت انقالبــی کــه ا ُرگان قیــام اســت» میتوانــد چنیــن کنــد ،و «دولــت لی ـرال
کــه بــا تـزار زدوبنــد کــرده باشــد» نــه خواســتار مجلــس مؤسســان انتخابــی واقعــی اســت و نــه قــادر بــه
تأمیــن آزادی انتخابــات .لنیــن ســپس هشــدار میدهــد کــه «جنب ـ ٔه طبقاتــی تح ـ ّول دموکراتیــک نبایــد
از نظــر دور گــردد» و ادامــه میدهــد کــه «در هــان حــال کــه بــورژوازی دربــار ٔه رسنگونــی حکومــت
ت ـزاری ســکوت میکنــد ،مــا بایــد آن را در درج ـ ٔه ا ّول اهمیــت ق ـرار دهیــم و در مــورد لــزوم تشــکیل
دولــت موقــت انقالبــی ارصار کنیــم ».او ســپس بــر تعییــن برنامـ ٔه عمــل ایــن دولــت «بــر طبــق رشایــط
عینــی لحظـ ٔه تاریخــی موجــود و طبــق وظایــف دموکراســی پرولتاریــا» تأکیــد میکنــد کــه «شــامل متــام
برنام ـ ٔه حداقــل حــزب اســت کــه در رشایــط فعلــی کام ـاً قابــل اجراســت ،و نیــز ب ـرای برداشــن گام
بعــدی بــه جلــو و عملــی کــردن سوسیالیســم رضوری اســت ».در همینجــا لنیــن از نیمهآنارشیسـتها
انتقــاد میکنــد کــه رشایــط عینــی و ذهنــی موجــود را در نظــر منیگیرنــد و بیدرنــگ خواهــان انقــاب
سوسیالیســتی در آن مرحلهانــد .او مینویســد« :ســطح فعلــی تکامــل روســیه و ســطح فعلــی آگاهــی
و تشــکل تودههــای وســیع پرولتاریــا آزادی تــا ّم و فــوری طبقـ ٔه کارگــر را غیرممکــن میســازد ....بــدون
آگاهــی و تشــکل تودههــا و مبــارز ٔه طبقاتــی آشــکار برضــد متــام بــورژوازی ،کوچکتریــن ســخنی
دربــار ٔه انقــاب سوسیالیســتی منیتوانــد در میــان باشــد...ما [انقــاب سوسیالیســتی] را بــه تعویــق
منیاندازیــم ،بلکــه از هــان راه جمهــوری دموکراتیــک ،نخســتین گام را بــه ســوی آن برمیداریــم...
تنهــا بــه جملههــای پُررسوصــدا ولــی توخالــی آنارشیســتی اکتفــا نکنیــد ».در عیــن حــال ،لنیــن بــر
اســاس قطعنام ـ ٔه کنگــر ٔه س ـ ّوم ،بــه دو رشط رشکــت در دولــت موقــت (اگــر تناســب قــوا امکانــش را
بــه وجــود آورد) نیــز اشــاره میکنــد ،یکــی دفــاع از منافــع مســتقل طبقـ ٔه کارگــر ،و دیگــری مبــارزه بــا
تالشهــای ضدانقالبــی .او در پاســخ بــه آنارشیس ـتها و منشــویکها کــه رشکــت در دولــت بــورژازی
را «در حکــم تجلیــل و تقدیــس رژیــم بورژوایــی» میدانســتند نوشــت« :دوران طوالنــی ارتجــاع سیاســی
کــه از زمــان کمــون پاریــس در اروپــا حکمفرمــا اســت بیــش از حــد مــا را بــا اندیشـ ٔه اعــال نفــوذ فقــط
از پاییــن مأنــوس کــرده اســت ...در ایــن دورانــی کــه روســیه میگذرانــد ،اکتفــا کــردن بــه منونههــای
قالبــی کار گذشــته جایــز نیســت ».لنیــن ســپس مجــددا ً تأکیــد میکنــد کــه در صورتــی کــه اعــال
ـر نباشــد« ،اعــال نفــوذ بــر دولــت موقــت انقالبــی از پاییــن در هــر صــورت وظیفـ ٔه
نفــوذ از بــاال میـ ّ
ماســت ...هـ ِ
ـدف اعــال فشــار مس ـلّحان ٔه پرولتاریــا ،حفــظ و تحکیــم و بســط و توســع ٔه پیروزیهــای
انقــاب» اســت.
در ادامــه ،لنیــن پــس از روشــن کــردن موضــع بلشــویکها و کنگــر ٔه سـ ّوم دربــار ٔه مرحلـ ٔه انقــاب و
دولــت موقــت و وظایــف سوســیال دموکراتهــا ،بــه بازگویــی موضــع منشــویکها بــر اســاس قطعنامـ ٔه
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«کنفرانــس» آنهــا و انتقــاد از ایــن قطعنامــه میپــردازد کــه موضــوع اصلــی آن نیــز «بــه دســت آوردن
قــدرت و رشکــت در دولــت موقــت» بــود .نخســتین انتقــاد لنیــن بــه خــو ِد عنــوانِ قطعنامــه اســت که در
آن آشــفتهفکری وجــود دارد ،چــون «دو مســئل ٔه کامـاً ناهمگــون بــا یکدیگــر مخلــوط میشــود :رشکــت
مــا در یکــی از مراحــل انقــاب دموکراتیــک [دولــت موقــت] از یــک طــرف ،و در انقــاب سوسیالیســتی
[بــه دســت گرفــن قــدرت] از طــرف دیگــر ».ایـراد بعــدی لنیــن بــه قطعنامـ ٔه منشــویکها ایــن اســت
کــه میگوینــد «پیــروزی قطعــی انقــاب بــر تزاریســم ممکــن اســت یــا بــا قیــام پیروزمندان ـ ٔه مــردم و
تشــکیل دولــت موقــت ،یــا بــا تصمیــم بــه تشــکیل مجلــس مؤسســان» مس ـ ّجل گــردد ،در حالــی کــه
ایــن دو در «پیــروزی قطعــی انقــاب بــر تزاریســم» همردیــف نیســتند« .تصمیــم» بــه تشــکیل مجلــس
مؤسســان فقــط پیــروزی در حــرف اســت ،و قیــام پیروزمندانـ ٔه مــردم و اســتقرار دولــت موقــت معنایــش
پیــروزی انقــاب در عمــل اســت .ایـرا ِد لنیــن ایــن اســت کــه منشــویکها «در مقابــل ایــن حقیقــت کــه
نیــرو و قــدرت حاکــم در دســت تــزار باقــی میمانــد چشــم فرومیبندنــد و فرامــوش میکننــد کــه
ب ـرای «اســتقرار» بایــد نیــروی مســتقر کــردن داشــت ...مــادام کــه قــدرت در دســت ت ـزار اســت ،هــر
«تصمیمــی» کــه از طــرف هــر مناینــدهای گرفتــه شــود ،هــان یاو هرسایــی پــوچ و بیمقــداری خواهــد
بــود کــه ...مارکــس [در انتقــاد از لیربالهــا در انقــاب  ۱۸۴۸آملــان] آن را میکوبیــد کــه کلــات
زیبــا بــه کار میبردنــد ...ولــی عمــاً قــدرت را در دســت شــاه [آملــان] باقــی میگذاشــتند ».لنیــن
مینویســد« :یــک سوســیال دموک ـرات مجــاز نیســت ذهــن کارگ ـران را در خصــوص راه واقع ـاً انقالبــی
مش ـ ّوب ســازد و چیــزی را پیــروزی قطعــی انقــاب بنامــد کــه فاقــد رشط اساســی پیــروزی [رسنگونــی
تزاریســم] اســت ».ای ـراد بعــدی لنیــن بــه منشــویکها ایــن اســت کــه در قطعنام ـ ٔه خــود راجــع بــه
دولــت موقــت انقالبــی «فرامــوش کردهانــد از جمهــوری ســخن بــه میــان آورنــد!» کــه بــه معنــای آن
اســت کــه هــدف آنهــا «رهــری مبــارز ٔه پرولتاریــا نبــوده ،بلکــه لنگلنــگان از دنبــال جنبــش پرولتاریــا
روان شــدن اســت».
لنیــن در اینجــا از «مبهــم و رسدرگــم» بــودن تحلیــل منشــویکها از پایــ ٔه اجتامعی-اقتصــادی
انقــاب« ،ســکوت مطلــق دربــار ٔه وظایــف پیکارجویان ـ ٔه پرولتاریــا»« ،روحی ـ ٔه متاشــاگری غیرفعــال» و
«حاشــیه َروی و درازگویــی» بــدون اینکــه بهروشــنی تاکتیکهــای سوســیال دموکراتهــا را معیّــن
کنــد ،انتقــاد میکنــد .او معتقــد اســت کــه «طبقـ ٔه پیــرو بایــد بــا تهـ ّور بیشــری وظایــف دموکراتیــک
خــود را مطــرح کنــد »...و بــا اشــاره بــه مــن مبهــم قطعنامــ ٔه منشــویکها کــه کلیگویــی میکنــد
و بــه طــور مشــخص از «اســتقرار جمهــوری دموکراتیــک» ســخنی منیگویــد ،مینویســد« :ایــن زبــان
مــردان سیاســی نیســت؛ ایــن زبــان کارمنــدان بایگانــی اســت!» و اینکــه «مــا اکنــون بـرای مبــارزه در راه
جمهــوری و ب ـرای ج ّدیتریــن رشکــت پرولتاریــا در ایــن مبــارزه ،بایــد شــعارها و رهنمودهــای عملــی
بدهیــم ».او در ادامــه ،ضمــن نقــل قــول از نظــر مارکــس در تزهــای مشــهور او دربــار ٔه فویربــاخ کــه
میگفــت فیلســوفها تــا کنــون فقــط دنیــا را بــه اشــکال گوناگــون تعبیــر و تفســیر میکردنــد ،و حــال
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آنکــه ســخن بــر رس تغییــر دادن جهــان اســت ،مینویســد کــه منشــویکها هــم «میتواننــد نســبتاً
خــوب توصیــف کننــد و توضیــح دهنــد ،ولــی بههیچوجــه قــادر نیســتند در ایــن مبــارزه یــک شــعار
صحیــح بدهنــد ».انتقــاد لنیــن از منشــویکها ایــن اســت کــه بــه علّــت رصاحــت نداشــن در تاکتیــک،
منیتواننــد انقــاب را بــه جلــو بربنــد و در حقیقــت آن را بــه عقــب میبرنــد .لنیــن معتقــد بــود کــه
بـرای پیشـ ُـرد انقــاب روســیه در آن رشایــط ،بایــد از آن حـ ّدی کــه بــورژوازی ســلطنتطلب میخواهــد،
تجــاوز کــرد .او دو شــعار عمــد ٔه سوســیال دموکراســی در آن لحظــ ٔه معیّــن را ()۱دولــت موقــت
انقالبــی و ()۲جمهــوری میدانــد .در حالــی کــه منشــویکها از «شــعارهای دموکراتیــک بــورژوازی
ســلطنتطلب گامــی فراتــر منینهنــد ».در همینجــا لنیــن بــه همــکاری سوســیال دموکراتهــا بــا
بــورژوازی در رشایــط خــاص اشــاره میکنــد و مینویســد« :سوســیال دموکراســی کــه زمین ـ ٔه عملــش
جامعـ ٔه بورژوایــی اســت ،منیتوانــد بــدون اینکــه در بعضــی مــوارد بــا دموکراســی بورژوایــی همــدوش
گام بــردارد در سیاســت رشکــت کنــد ...مــا همــدوش بــورژوازی انقالبــی و جمهوریخــواه حرکــت
میکنیــم بــدون اینکــه بــا آن درآمیزیــم ،ولــی شــا [منشــویکها] بــا بــورژوازی لیـرال و ســلطنتطلب
همدوشــید ».اشــار ٔه لنیــن در اینجــا بــه محــدود بــودن خواســت منشــویکها بــه تصمیــم بـرای تشــکیل
«مجلــس مؤسســان همگانــی» اســت کــه آن را همردیــف بــا «پیــروزی قطعــی انقــاب» دانســته بودنــد.
در ادامــه ،لنیــن بــر اهمیــت اتحــاد پرولتاریــا بــا دهقانــان و خردهبــورژوازی در تــاش ب ـرای پیــروزی
ـاب (از لحــاظ مضمــون اقتصادی-اجتامعــی) بورژوایــی روســیه و اســتقرار جمهــوری دموکراتیــک و
انقـ ِ
مشــارکت در دولــت موقــت انقالبــی تأکیــد میکنــد.

پرولتاریا و انقالب بورژوایی

در فصــل ششــم کتــاب «دو تاکتیــک »...لنیــن بــه موضــوع انقــاب بورژوایــی و نقشــی کــه پرولتاریــا
و ســازمان سیاســی آن میتوانــد در آن بــه عهــده بگیــرد میپــردازد .لنیــن خیزشــی را کــه در ســال
 ۱۹۰۵در روســیه شــکل گرفتــه بــود ،در مرحل ـ ٔه انقــاب بورژوایــی ارزیابــی میکنــد ولــی بســته بــه
اینکــه تــوازن نیروهــا در آن چگونــه باشــد و اینکــه آیــا سوســیال دموکراســی (مناینــد ٔه 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 ،مینویســد« :در کشــورهایی مثــل
روســیه ،آنقــدر کــه بــه طبق ـ ٔه کارگــر از کافــی نبــودن تکامــل رسمای ـهداری آســیب میرســد ،از خــو ِد
رسمایـهداری آســیب منیرســد ...از بیــن بــردن کلیـ ٔه بقایــای کهــن [فئودالــی و رسواژ] مســلامً بــه حــال
طبقـ ٔه کارگــر ســودمند اســت ...بدیــن ســبب ،انقــاب بورژوایــی بــه منتها درجــه بـرای پرولتاریا ســودمند
اســت ».اســتدالل لنیــن ایــن اســت کــه هرچــه انقــاب بورژوایــی در روســیه کاملتــر و پیگیرتــر باشــد،
میتوانــد رشایــط را ب ـرای پرولتاریــا در مبــارزه بــا خــو ِد بــورژوازی هموارتــر کنــد تــا پرولتاریــا «بــه
قــول فرانســویها ،تفنــگ را از دوشــی بــه دوش دیگــر انــدازد» ،یعنــی هــان اســلحهای را کــه انقــاب
بورژوایــی در مقابــل نظــم کهــن فئودالــی و تزاریســم بـرای پرولتاریــا فراهــم کــرده بــود ،هــان آزادی
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را کــه ایــن انقــاب بورژوایــی خواهــد داد ،در مرحلـ ٔه بعــدی انقــاب بــر ضــد خــود بــورژوازی متوجــه
کنــد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه او مینویســد« :بــورژوازی از تــرس پیرشفــت و ترقــی دموکراســی ،کــه
خطــر افزایــش قــدرت پرولتاریــا را در بــر دارد ،همــواره بــه عقــب مینگــرد .پرولتاریــا جــز زنجیــر خــود
چیــزی نــدارد از دســت بدهــد ،ولــی بــه کمــک دموکراتیســم ،متــام جهــان را بــه دســت خواهــد آورد».
البتــه لنیــن تذکــر میدهــد کــه «دموکراســی بورژوایــی داریــم تــا دموکراســی بورژوایــی ...بایــد قــادر
بــود فــرق میــان دموکراســی بورژوایــی جمهوری-انقالبــی و دموکراســی بورژوایــی ســلطنتی-لیربال را متیز
داد» و پرولتاریــا بایــد بـرای 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 همینجــا بــه خطــر «حــل شــدن» سوســیال دموکراســی در
دموکراســی بورژوایــی بــا وجــود اســتقالل ظاهــری اشــاره میکنــد و ترصیــح میکنــد کــه اگــر سوســیال
دموکراســی «قــادر نباشــد ُمهــر و نشــان اســتقالل پرولــری خــود را بــر جریــان حــوادث بگــذارد« ،در
مبــارزه بــا ناپیگیــری بــورژوازی آزادی عمــل را از دســت خواهــد داد و در دموکراســی بورژوایــی «حــل
میشــود» .لنیــن تأکیــد میکنــد در پیــکار در مســیر انقــاب بورژوایــی ،سوســیال دموکراســی «بایــد
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 میدانــد
کــه «اگــر ایــن نیروهــا [دهقانــان و کارگـران] کفایــت نکــرد ،در ایــن صــورت تزاریســم موفــق بــه زدوبند
خواهــد شــد ...کار بــه مرشوط ـ ٔه ناقــص و نیمبنــد ختــم خواهــد شــد .ایــن نیــز «انقــاب بورژوایــی»
خواهــد بــود ،منتهــا یــک انقــاب ســقط شــده و یــک مولــود نــارس و حـرامزاده( ».هــان اتفاقــی کــه
در انقــاب بورژوا-دموکراتیــک مرشوطیــت ایـران افتــاد و نامتــام مانــد ).و دســت آخــر ،لنیــن بــاز هــم
تأکیــد میکنــد کــه «فقــط در صورتــی کــه انقــاب دموکراتیــک بــه پیــروزی کامــل برســد ،پرولتاریــا
در مبــارزه بــا بــورژوازی ناپیگیــر آزادی عمــل خواهــد داشــت ،فقــط در ایــن صــورت در دموکراســی
بورژوایــی حــل نخواهــد شــد ،و ُمهــر و نشــان پرولــری و دهقانــی خــود را بــر متــام انقــاب خواهــد
گــذارد ».در غیــر ایــن صــورت« ،سیاســت دنبال ـ ه َروی در لحظ ـ ٔه انقــاب ...پرولتاریــا را از راه منحــرف
میکنــد ...و از اهمیــت تاکتیــک سوســیال دموکراســی میکاهــد».
لنیــن در ادام ـ ٔه گفتــارش دربــار ٔه نقــش فعــال سوســیال دموکراســی در انقــاب بورژوایــی روســیه،
موضــوع قیــام مس ـلّحانه در رشایطــی را مطــرح میکنــد کــه زد و خوردهــای مس ـلّحانه میــان پلیــس
ت ـزاری و معرتضــان و اعتصابکننــدگان در شــهرها و روســتاهای روســیه بــه راه افتــاده بــود .او ضمــن
اســتناد بــه بیــان رصیــح قطعنام ـ ٔه کنگــر ٔه س ـ ّوم حــزب سوســیال دموک ـرات کارگــری دربــار ٔه «لــزوم»
قیــام مس ـلّحانه ب ـرای پیــروزی قطعــی انقــاب ،از تزلــزل و ناروشــنی قطعنام ـ ٔه منشــویکها و عقــب
افتــادن آنهــا از حــوادث ،و موضــع آنهــا کــه همردیــف بــا موضــع ســلطنتطلبان مرشوطهخــواه شــده
اســت ،انتقــاد میکنــد و مینویســد« :رفقــای نوایســکرایی ،آیــا میفهمیــد کــه بــه دنبــال بــورژوازی
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ســلطنتطلب افتادهایــد؟ آیــا ایــن نکتــه را از نظــر دور داشــتهاید کــه آشــکار بــودن عملیــات انقالبــی
اکنــون یکــی از مهمتریــن رشایــط نفــوذ تربیتــی در تودههــای مــردم اســت؟» در همینجــا لنیــن از
نتیجهگیــری قطعنامــ ٔه منشــویکها انتقــاد میکنــد کــه در آن آمــده اســت« :سوســیال دموکراســی
نبایــد هــدف خــود را تــرف قــدرت یــا تقســیم آن در دولــت موقــت قـرار دهــد ،بلکــه بایــد بــه صــورت
حــزب اپوزیســیون افراطــی انقالبــی باقــی مبانــد ».انتقــاد لنیــن ایــن اســت کــه منشــویکها از شــعارها
و تاکتیکهایــی کــه در رشایطــی دیگــر (ســلط ٔه دولــت بورژوایــی و رکــود جنبــش) درســت بودهانــد،
در رشایطــی متفــاوت (رشایــط اوجگیــری انقالبــی و امــکان پیــروزی انقــاب و تشــکیل دولــت موقــت
انقــاب) و نابجــا اســتفاده میکننــد .او مینویســد« :در لحظـهای کــه تودههــا بـرای نیــل بــه پیــروزی،
هجــوم قطعــی خــود را از هــر ســو آغــاز میکننــد ،جریــان کار از اســاس دگرگــون میگــردد».
لنیــن در ادام ـ ٔه ارزیاب ـیاش از قطعنام ـهٔ کنفرانــس منشــویکها و تاکتیکهــای ارائــه شــده در آن،
بــار دیگــر بــر رضورت جامــع و هامهنــگ بــودن شــعارها و تاکتیکهــا و هــدف مبــارزه تأکیــد میکنــد
و بــا اشــاره بــه «تاکتیــک تشــکیل گاهگاهــی کمونهــای انقالبــی در ایــن و آن شــهر و اســتان» کــه در
قطعنام ـ ٔه کنفرانــس منشــویکها مطــرح شــده بــود (در حالــی کــه قب ـاً بــه طــور کلــی عــدم رشکــت
در دولــت انقالبــی را مطــرح کــرده بودنــد) ،نتیجهگیریهــای منشــویکها را ضــد و نقیــض و درهــم و
برهــم میدانــد ،و از منشــویکها بــه خاطــر «آشــفتهفکری و جملهبافــی انقالبــی» انتقــاد میکنــد.
لنیــن حتّــی بــه کاربــرد واژ ٔه کمــون ای ـراد میگیــرد و آن را در رشایــط خــاص توســعه و رشــد صنعتــی-
رسمایــهداری آن روز جامعــ ٔه روســیه« ،آواز دهــل» میخوانــد .او بــا برشــمردن اشــتباههای کمــون
پاریــس ،از جملــه مخلــوط کــردن مبــارزه در راه جمهــوری بــا مبــارزه در راه سوسیالیســم ،مینویســد:
«بــه هــان نســبتی کــه کمــون ســال  ۱۸۷۱پاریــس در نظــر مــا گرامــی اســت ،بــه هــان انــدازه هــم
مــا کمــر ُمجازیــم بــدون تجزیــه و تحلیــل اشــتباهها و رشایــط مخصــوص آن ،بــه آن اســتناد کنیــم ».او
ســپس بــه منشــویکها میگویــد کــه اگــر کارگــری از شــا پرســید کــه ایــن «کمــون انقالبــی» چیســت،
«ناچــار بایــد بگوییــد :ایــن دولتــی بــود کــه دولــت مــا نبایــد مثــل آن باشــد ».اشــار ٔه لنیــن در اینجــا
توجــه اکیــد بــه رشایــط ویــژ ٔه هــر موقعیــت تاریخــی ،پرهیــز از جملهبافــی انقالبــی ،روشــنی بیــان ،و
باالخــره درسگیــری از اشــتباههای مرتکــب شــده در تجربههــای گذشــته اســت .لنیــن در ادامـ ٔه همیــن
بحــث ،بــه ایــن نکتـ ٔه مهــم اشــاره میکنــد کــه «وظایــف سیاســی مشــخص را بایــد در رشایــط مشــخص
مطــرح کــرد .همهچیــز نســبی اســت ،همهچیــز گذرنــده اســت ،همهچیــز متغ ّیــر اســت ...حقیقــت
مج ـ ّرد وجــود نــدارد .حقیقــت همیشــه مشــخص اســت ».اشــار ٔه لنیــن در اینجــا بــه نســخهبرداری از
تالشهایــی اســت کــه در رشایــط متفاوتــی تجربــه شــده اســت .او در همینجــا بــه مرحل ـ ٔه مشــخص
مبــارز ٔه سوســیال دموکراســی روســیه اشــاره میکنــد و مینویســد« :مبــارزه بــا حکومــت مطلقــه وظیفـ ٔه
گذرنــده و موقتــی سوسیالیستهاســت ،و هرگونــه بیاعتنایــی بــه ایــن وظیفــه یــا حقیــر شــمردن آن،
خیانــت بــه سوسیالیســم و خدمــت بــه ارتجــاع اســت ».ولــی او بــاز هــم تأکیــد میکنــد کــه «سوســیال
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دموکراســی بایــد حزبــی جداگانــه و مســتقل و دارای جنب ـ ٔه شــدید طبقاتــی باشــد» ،و «تــز مــا حاکــی
از اینکــه بــه اتفــاق بــورژوازی بایــد بــا هــم کوبیــد ،جنبـ ٔه موقتــی دارد و مــا موظفیــم متفــق را ماننــد
دشــمن بهش ـ ّدت زیــر مراقبــت داشــته باشــیم».
لنیــن در بخــش دیگــری از دو تاکتیــک سوســیال دموکراســی در انقــاب دموکراتیــک بــه موضــوع
تــاش فعاالن ـ ٔه سوســیال دموکراســی ب ـرای رشکــت در دولــت موقــت و غلبــه بــر ناپیگیــری بــورژوازی
و پیــش بــردن انقــاب میپــردازد .منشــویکها معتقــد بودنــد کــه تشــکیل دولــت موقــت توســط
سوســیال دموکراســی (در صــورت داشــن نیــروی کافــی) یــا رشکــت در آن موجــب یــأس پرولتاریــا
میشــود چــون چنــان دولتــی منیتوانــد سوسیالیســم را عملــی کنــد و نیازمندیهــای حیاتــی طبقــ ٔه
کارگــر را بــرآورده کنــد ،و در ضمــن ،هامنطــور کــه در قطعنامـ ٔه کنفرانــس تصویــب کردهانــد« ،طبقــات
بورژوایــی را از انقــاب رم میدهــد و در نتیجــه ،دامن ـ ٔه عمــل انقــاب کاهــش مییابــد ».ا ّمــا لنیــن و
بلشــویکها مخالــف ایــن نظــر بودنــد و معتقــد بودنــد کــه «در ایــن صــورت رسکردگــی انقــاب را متامـاً
بــه بــورژوازی واگــذار خواهیــم کــرد و پرولتاریــا را کامــاً تحــت قیمومیــت بــورژوازی درمیآوریــم.
پرولتاریــا را مجبــور میکنیــم میان ـهرو و حرفشــنو باشــد تــا مبــادا بــورژوازی رم کنــد ».بلشــویکها
در مقابــل بــورژوازی ،بــه نیــروی دهقانــان بــه مثابــه متحــد طبقـ ٔه کارگــر توجــه داشــتند کــه میتوانــد
تــوازن نیــروی انقــاب را بــه ســود زحمتکشــان تغییــر دهــد .لنیــن میپرســد« :آیــا شــا آقایــان هیــچ
فکــر کردهایــد کــه دامنـ ٔه انقــاب بــه کدامیــک از نیروهــای واقعـاً موجــود اجتامعــی وابســته اســت؟»
و ســپس ادامــه میدهــد« :مــا مارکسیس ـتها میدانیــم کــه بــورژوازی طرفــدار ناپیگیــر و مغــرض و
جبــون انقــاب اســت و همینکــه خواس ـتهای مغرضانــه و محــدودش بــرآورده شــد ،علیــه انقــاب و
مــردم دســت بــه عمــل خواهــد زد ...باقــی میمانــد مــردم ،یعنــی پرولتاریــا و دهقانــان .پرولتاریــا تنهــا
طبقـهای اســت کــه قــادر اســت تــا هــدف نهایــی پیــش رود ...دهقانــان بــه رشط اینکــه ســیر حــوادث
انقالبــی موجــب روشــن شــدن افــکار آنهــا باشــد ،مســلامً تکیـهگاه انقــاب و جمهــوری خواهنــد بــود...
زیـرا برخــاف بــورژوازی ،بـرای آنهــا حاکمیــت مــردم وحشـتآور نیســت ،بلکــه ســودمند اســت ...کســی
کــه واقعـاً بــه نقــش دهقانــان در انقــاب پیروزمندانـ ٔه روس پــی بــرد ،ممکــن نیســت بتوانــد بگویــد در
صورتــی کــه بــورژوازی از انقــاب ب َر َمــد دامنـ ٔه انقــاب کاهــش پیــدا میکنــد ».در انتهــای ایــن بحــث،
لنیــن بــار دیگــر دو تاکتیــک بلشــویکها و منشــویکها در برخــورد بــا انقــاب بورژوا-دموکراتیــک
روســیه را مقایســه میکنــد« :قطعنامــ ٔه کنگــره [بلشــویکها] میگویــد بــورژوازی ناپیگیــر اســت و
حتـاً ســعی خواهــد کــرد پیروزیهــای انقــاب را از چنــگ مــا درآورد .پــس رفقــا ،کارگـران ،بــا انــرژی
بیشــری خــود را بـرای مبــارزه آمــاده کنیــد .مسـلّح شــوید ،دهقانــان را بــه ســوی خــود جلــب کنیــد».
در حالــی کــه قطعنام ـ ٔه منشــویکها میگویــد« :بــورژوازی ناپیگیــر اســت و ممکــن اســت از انقــاب
ب َر َمــد .پــس رفقــا ،کارگـران ،مبــادا فکــر رشکــت در دولــت موقــت را کنیــد چــون بــورژوازی خواهــد رمیــد
و دامنـ ٔه انقــاب کاهــش خواهــد یافــت».
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لنیــن در خامتــ ٔه ایــن بحــث و پیــش از «پسگفتــار» کتــاب ،بــه موضــوع آمادگــی و «کــردار
عملــی» ب ـرای مبــارز ٔه قطعــی و «جرئــت پیــروز شــدن» میپــردازد و آن را یکــی دیگــر از علّتهــای
اختالفهــای تاکتیکــی میــان منشــویکها و بلشــویکها میدانــد .او بــا تأکیــد بــر اینکــه سوســیال
دموکراتهــا وظایــف پیشــین خــود در دورههــای پیشــین مبــارزه را فرامــوش منیکننــد بــه ایــن نکتــه
اشــاره میکنــد کــه بــا توجــه بــه پیــش آمــدن «عــر انقالبــی در روســیه« ،وظایــف و شــعارهای
جدیــدی تعییــن میکننــد و بیدرنــگ بــرای تحقــق آنهــا دســت بــه کار میشــوند .قیــام مســلّحانه
در آســتان ٔه انقــاب بورژوا-دموکراتیــک روســیه تاکتیــک تــاز ٔه سوســیال دموکراتهــا بــرای دســتیابی
بــه پیــروزی قطعــی اســت ،و برخــاف منشــویکها کــه میترســیدند بــورژوازی برمــد« ،از پیــروزی
میترســیدند ،و پرولتاریــا را از آن میترســاندند« ،بلشــویکها بهروشــنی از هــدف نهایــی خــود و
وظایــف انقالبــی ســخن میگفتنــد.
در ایــن بخــش ،لنیــن بــه ماهیــت تح ّولــی کــه در روســیه در جریــان اســت اشــاره میکنــد و
مینویســد« :تح ـ ّول دموکراتیــک در روســیه ،انقالبــی کــه از لحــاظ ماهیــت اجتامعی-اقتصــادی خــود
بورژوایــی اســت» و ادامــه میدهــد« :بــه طــور کلــی ،آزادی سیاســی در زمینـ ٔه مناســبات تولیــد معــارص،
یعنــی رسمایـهداری ،متامـاً آزادی بورژوایــی اســت ...پرولتاریــا دریافتــه اســت کــه [ایــن] آزادی سیاســی
ب ـرای او الزم اســت و بیــش از همــه هــم الزم اســت .پرولتاریــا راه نجــات خــود را نــه در رسپیچــی از
مبــارز ٔه طبقاتــی ،بلکــه در تکامــل ایــن مبــارزه ،بســط دامنـ ٔه آن ،بــاال بــردن ســطح آگاهــی و تشــکل و
قاطعیــت آن میدانــد ».در همیــن بحــث اســت کــه او بــه مراحــل گــذار انقالبــی در دوران امپریالیســم
و در رشایطــی کــه هنــوز چیــزی بــه عنــوان قطــب سوسیالیســتی یــا اردوگاه سوسیالیســتی وجــود
نداشــت اشــاره میکنــد و مینویســد« :انقــاب دموکراتیــک یــک تح ـ ّول بورژوایــی اســت ...ولــی مــا
مارکسیسـتها بایــد بدانیــم کــه بـرای نیــل بــه آزادی واقعــی پرولتاریــا و دهقانــان هیــچ راهــی بهجــز
آزادی بــه شــیو ٔه بورژوایــی و ترقــی بــه شــیو ٔه بورژوایــی نبــوده و منیتوانــد باشــد .فرامــوش نکنیــم کــه
در حــال حــارض ،بـرای نزدیــک کــردن سوسیالیســم ...ســوای جمهــوری دموکراتیــک و دیکتاتــوری انقالبــی
دموکراتیــک پرولتاریــا و دهقانــان وســیل ٔه دیگــری موجــود نیســت و منیتوانــد باشــد ».بــه عبــارت دیگــر،
در دور ٔه امپریالیســم منیتــوان مرحلــ ٔه انقــاب بورژوا-دموکراتیــک را دور زد و مســتقیم بــه ســوی
سوسیالیســم رفــت.
لنیــن از مارکــس (در «مبــارز ٔه طبقاتــی در فرانســه» ) نقــل قــول میکنــد کــه «انقــاب لوکوموتیــو
تاریــخ اســت» و میافزایــد« :ره ـران اح ـزاب انقالبــی در چنیــن مواقعــی بایــد وظایــف خــود را بــا
ته ـ ّور بیشــر مطــرح کننــد» تــا نهفقــط از جنبــش انقالبــی عقــب نیفتنــد ،بلکــه انقــاب را بــه جلــو
ســوق دهنــد و نگذارنــد کــه در چارچــوب تنــگ آزادیهــای بورژوایــی محــدود مبانــد .در آســتان ٔه انقــاب
دموکراتیــک بــر ضــد رژیــم ســلطنتی مطلــق تــزاری ،لنیــن ایــن بخــش از کتابــش را اینگونــه بــه
پایــان میبــرد« :در رأس متــام مــردم و بهویــژه دهقانــان ،در راه آزادی کامــل ،در راه انقــاب پیگیــر

یتارکومد بالقنا رد یسارکومد لایسوس کیتکات ود

89

دموکراتیــک ،در راه جمهــوری بــه پیــش!»
در فصــل «پسگفتــار» کتــاب ،لنیــن بــه تــاش بــورژوازی لیـرال بـرای محــدود نگــه داشــن جنبــش
انقالبــی و طبقــ ٔه کارگــر و روی خــوش نشــان دادن ایــن بــورژوازی بــه منشــویکها میپــردازد .او
مینویســد« :بــورژوازی همیشــه بــه حکــم غریــز ٔه طبقاتــی خــوب میدانــد کــه پرولتاریــا و «مــردم»
بــه مثابــه گوشــت َد ِم تــوپ بــر ضــد حکومــت مطلقــه مفیدنــد ،ولــی در صــورت پیــروزی قطعــی بــر
تزاریســم و انقــاب دموکراتیــک ب ـرای آن خطرناکانــد .پــس بــا متــام قــوا تــاش میکنــد «پرولتاریــا»
بــه ایفــای نقشــی محجوبانــه در انقــاب اکتفــا کنــد ،و «واقعبیــن و عملیتــر» باشــد »...روشــنفکران
ـی بــا اســتفاد ٔه ظاهــری از ادبیــات مارکسیســتی ،ســعی میکننــد «جنبــش پرولتاریــا را فقــط
بــورژوا حتّـ ٰ
بــه جنبــش حرفهیــی [صنفــی] منحــر منایــد ...تــا آن را از سیاســت دور نــگاه دارد ».ایــن در حالــی
اســت کــه سوســیال دموکراتهــای انقالبــی بــا توجــه بــه رشایــط انقالبــی موجــود آن زمــان در روســیه،
خواســتار آن بودنــد کــه پرولتاریــا بــه مثابــه پیرشوتریــن طبقـ ٔه تــا آخــر انقالبــی تــاش کنــد مجدانــه در
انقــاب رشکــت کنــد و رهــری آن را نیــز بــه عهــده بگیــرد.
لنیــن در آخریــن گفتارهــای «پسگفتــار» کتابــش بــه توضیحهایــی دربــار ٔه دو مفهــوم «انقــاب و
دیکتاتــوری» ،بــا توجــه خــاص بــه رشایــط و وضعیــت روســی ٔه اوایــل قــرن بیســتم ،میپــردازد .او بــه
درک طبقــات و قرشهــای اجتامعــی (بــورژوازی لیـرال و بــورژوازی دموکراتیــک ،و پرولتاریــا و دهقانــان)
از انقــاب و واکنــش آنهــا در برابــر انقــاب اشــاره میکنــد و مینویســد« :بــورژوا لیربالهــا ...رشوع
بــه درک رضورت تصدیــق انقــاب کردنــد .نــه بــرای آنکــه انقالبیانــد ،بلکــه بــه حکــم رضورت و
برخــاف اراد ٔه خــود [انقــاب را تصدیــق میکننــد] ...ایــن ســوداگران فطــری از مبــارزه و انقــاب
نفــرت دارنــد ولــی جریــان اوضــاع آنهــا را وادار میکنــد ...میکوشــند خــود را بــا کِس ـ َوت انقالبیگــری
بیاراینــد ...ایــن بیشــر پیرشفــت و موفقیتهــای واقعــی و عیــان جنبــش انقالبــی را نشــان میدهــد کــه
[بــورژوازی لیـرال] را وادار کــرده اســت بــه وجــود انقــاب اعـراف کنــد ...ا ّمــا هــان نغمـ ٔه قدیمــی را
ســاز میکننــد کــه میشــود کار را مســاملتآمیز بــه رسانجــام رســاند ،و نیــکالی [ت ـزار روســیه] ممکــن
اســت آنهــا را بــه حکومــت دعــوت کنــد ».در اینجــا لنیــن وظیفـ ٔه سوســیال دموکراســی انقالبــی در چنین
رشایطــی را مطــرح میکنــد کــه «بایــد مضمــون واقعــی انقــاب را بــه طــور روشــن ،رصیــح ،پیگیــر ،و
قطعــی تعریــف کنــد» کــه بــه اعتقــاد بلشــویکها چیــزی نیســت جــز آنچــه در شــعار «دیکتاتــوری
انقالبــی دموکراتیــک پرولتاریــا و دهقانــان» منعکــس شــده اســت .لنیــن در اینجــا تعریــف مارکسیســتی
انقــاب را یــادآوری میکنــد« :در هــم شکســن جــری روبنــای سیاســی کهنــهای کــه تضــاد آن بــا
مناســبات تولیــدی نویــن در لحظ ـ ٔه معیّنــی موجــب ورشکســتگی آن شــده اســت ».روســی ٔه آن زمــان
آبســن انقــاب بورژوایــی و گــذار از نظــام فئودالــی بــه رسمای ـهداری بــود ،و روبنــای کهنــه (ســلطنت
مطلــق تـزاری) دیگــر بــا مناســبات نویــن تــازه (رسمایـهداری) همخــوان نبــود و بایــد برچیــده میشــد.
لنیــن در اینجــا بــا اشــاره بــه سوءاســتفاده همــه طبقــات از کلمـ ٔه انقــاب ،اضافــه میکنــد کــه «انقــاب
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را همــه بــه رســمیت میشناســند ،ولــی اکنــون وظیفــه ایــن اســت کــه ترصیــح شــود چــه طبقــات
بهخصوصــی بایــد روبنــای جدیــد را بســازند و چگونــه بســازند .بــدون چنیــن ترصیحــی ،شــعار انقــاب
پــوچ و بیمضمــون خواهــد بــود ».تأکیــد لنیــن در اینجــا بــر تأثیــر و نفــوذ نیروهــای مرتقــی و انقالبــی
بــر رونــد انقــاب اســت کــه پلــه بــه پلــه انقــاب را بــه جلــو ســوق میدهــد .در همیــن بحــث دربــار ٔه
رونــد انقــاب و پیــروزی آن و تحکیــم آن بــه ســود زحمتکشــان اســت کــه لنیــن مفهــوم دیکتاتــوری
انقالبــی دموکراتیــک پرولتاریــا و دهقانــان در مرحل ـ ٔه انقــاب دموکراتیــک را بیشــر توضیــح میدهــد.
امــروزه ،در قــرن بیســتویکم ،واژ ٔه دیکتاتــوری معنــای عــا ّم دیگــری پیــدا کــرده کــه لنیــن نیــز
بیشــر از یــک قــرن پیــش بــه منشــأ آن اشــاره کــرده اســت .او مینویســد« :بــورژوا دیکتاتــوری
را بــه معنــای الغــای کلیــ ٔه آزادیهــا و تضمینهــای دموکراســی ،بــه معنــای انــواع خودرسیهــا و
سوءاســتفاده از قــدرت بــه نفــع شــخص دیکتاتــور تعبیــر میمنایــد ».او ســپس بــر ایــن مســئل ٔه مهــم
تأکیــد میکنــد کــه فــرق اســت میــان مفهــوم دیکتاتــوری طبقــه (مثـاً طبقـ ٔه کارگــر یــا بــورژوازی) بــا
دیکتاتــوری فــردی ،و فــرق اســت میــان مضمــون دیکتاتــوری طبقــه در انقــاب دموکراتیــک و در انقــاب
سوسیالیســتی .در مارکسیســم و لنینیســم وظیف ـ ٔه دیکتاتــوری طبقــه «محــو بقایــای مؤسســات کهنــه»
پــس از پیــروزی انقــاب و در هــم شکســن روبنــای سیاســی و دســتگاه دولتــی کهنــه اســت .در ایــن
مضمــون ،دیکتاتــوری بــه معنــای مســتحکم کــردن دســتاوردهای سیاســی-اجتامعی-اقتصادی انقــاب
و دولــت انقالبــی اســت کــه ماهیــت آن بایــد دموکراتیــک و بــه ســود زحمتکشــان و دیگــر طبقــات و
قرشهــای حامــی انقــاب باشــد کــه میتواننــد انقــاب را بــه رسانجــام برســانند.
در آخریــن گفتــار ایــن بخــش و کتــاب ،لنیــن ضمــن اشــاره بــه وضعیــت متفــاوت روســیه بــا انقــاب
 ۱۸۴۸آملــان از لحــاظ نیروهــای انقالبــی و مرحل ـ ٔه انقــاب بورژوایــی ،بــه نقــش دهقانــان در اتحــاد
بــا نیروهــای رشکــت کننــده در انقــاب ،و لــزوم از میــان بــردن فئودالیســم بـرای بــه پیــروزی رســاندن
قطعــی انقــاب دموکراتیــک اشــاره میکنــد .او بــار دیگــر تأکیــد میکنــد کــه «فقــط پرولتاریــا قــادر
اســت در ایــن مبــارزه تــا آخــر از دهقانــان پیشــتیبانی کنــد» در حالــی کــه بــورژوازی لی ـرال حــارض
اســت بــرای حفــظ موقعیــت خــود ،بــا مــاکان و مرتجعــان بــر رس خواســتهای دهقانــان ســازش
کنــد .در حالــی کــه منشــویکها بــه تــوان (پتانســیل) انقالبــی دهقانــان روســیه اعتقــادی نداشــتند،
لنیــن خاطــر نشــان میکنــد کــه دهقانــان متحــدان طبیعــی پرولتاریــا در مبــارزه بـرای پیــروزیِ انقــاب
دموکراتیــک هســتند.
آخریــن نکت ـهای کــه لنیــن در ایــن کتابــش بــه آن میپــردازد ،رضورت مبــارز ٔه سیاســی پرولتاریــا
در کنــار مبــارز ٔه صنفــی و ســندیکایی و انتقــاد از اقتصادگرایــی (اکونومیســم) منشــویکها در مرحل ـ ٔه
انقــاب بورژوا-دموکراتیــک روســیه در ســال  ۱۹۰۵اســت کــه وظایــف جنبــش عظیــم سیاســی پرولتاریــا
را درک منیکننــد .بزرگتریــن دســتاورد تاریخــی طبقــ ٔه کارگــر در ایــن مرحلــه از انقــاب روســیه،
«شــوراها» بودنــد کــه رسمشــق سیســتم دولتــی شــوروی پــس از پیــروزی انقــاب  ۱۹۱۷شــدند.
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کتــاب دو تاکتیــک سوســیال دموکراســی در انقــاب دموکراتیــک لنیــن اثــر مهمــی در گنجینــ ٔه
اندیشــگی (ایدئولوژیکــی) لنینیســم و توســع ٔه تکمیــل نظری ـ ٔه مارکسیســتی انقــاب در عمــل اســت.
مضمــون ایــن کتــاب ،بــه طــور مشــخص ،بــه چالــش کشــیدن نظریههــا و تاکتیکهــای منشــویکها
در انقــاب بورژوا-دموکراتیــک ســال  ۱۹۰۵روســیه اســت ،ا ّمــا حــاوی دیدگاههــای عــا ّم و عملــی
قابلتوجهــی در تدویــن تاکتیکهــای ممکــن کمونیســتها در مبــارزه در راه بــه پیــروزی رســاندن
انقــاب دموکراتیــک و ضداســتبدادی ،نقــش پیشــاهنگ پرولتاریــا و رسکردگــی حــزب آن در ایــن انقــاب،
اتحــاد میــان طبقـ ٔه کارگــر و دهقانــان ،شــناخت نیروهــای بازدارنــد ٔه انقــاب ،تنـ ّوع راههــا و شــیوههای
رســیدن بــه جمهــوری دموکراتیــک ،و تحکیــم دســتاوردهای انقــاب و دســتیابی بــه دموکراســی اســت.
مثــل هــر کتــاب دیگــر لنیــن ،ایــن کتــاب را نیــز منیتــوان بــه ســطح دســتورهای عملــی ب ـرای مبــارز ٔه
کمونیس ـتها در همــه و هــر زمــان و رشایطــی تقلیــل داد ،اگرچــه حــاوی رهنمودهــا و اندیش ـههایی
بنیــادی دربــار ٔه رضورتهــای تاکتیکــی جنبــش ترقیخواهــی کمونیســتی اســت.
به نقل از «نامۀ مردم» ،شامرۀ  ۵ ،۱۰۲۸تیر ماه ۱۳۹۶

روسیه در میان دو
انقالب

مروری بر چند اثر کالسیک لنینیسم و
زمینههای تاریخی و اجتامعی آنها
انقــاب بورژوا-دموکراتیــک روســیه کــه از ســال  ۱۹۰۵شــعلهور شــده بــود ،در ماههــای فوریــه و
مــارس  ۱۹۱۷خیــز دیگــری برداشــت کــه در نهایــت بــه رسنگونــی ســلطنت مطلــق تـزاری نیــکالی د ّوم
و تشــکیل دولــت موقــت و شــوراهای کارگــران و دهقانــان و رسبــازان پرتوگــراد (پایتخــت روســیه)
منجــر شــد .بلشــویکهای روســیه ،بــه رهــری لنیــن و یــاران او ،کــه در دو ده ـ ٔه گذشــته تجربههــای
زیــادی آموختــه و کارآزمــوده شــده بودنــد ،خــود را بـرای مرحلـ ٔه بعــدی انقــاب ،یعنــی گرفــن قــدرت
از رسمایـهداری و بــه قــدرت رســاندن طبقـ ٔه کارگــر و دهقانــان و زحمتکشــان ،از لحــاظ نظــری و عملــی
آمــاده میکردنــد .پــس از انقــاب فوری ـ ٔه  ،۱۹۱۷لنیــن در آثــاری مثــل «دربــار ٔه وظایــف پرولتاریــا در
انقــاب حــارض»« ،قــدرت دوگانــه» ،و «وظایــف پرولتاریــا در انقــاب مــا» برنامــه و تاکتیــک بلشــویکها
در وضعیــت موجــود و در تــاش ب ـرای تحقــق انقــاب پرولــری و گام گذاشــن در راه سوسیالیســم را
توضیــح میدهــد .لنیــن در همیــن ایّــام «دولــت و انقــاب» را نوشــت و در ســپس در نوشــتههای
گوناگــون ،بــه موضــوع رضورت قیــام و بــه دســت گرفــت قــدرت دولتــی پرداخــت کــه در نهایــت ،در
انقــاب پیروزمنــد اکتــر  ۱۹۱۷از عرص ـ ٔه نظــری بــه عرص ـ ٔه عمــل در آورده شــد.
انقــاب بورژوا-دموکراتیــک  ۱۹۰۷ -۱۹۰۵روســیه بــر ضــد رژیــم ســلطنتی مطلــق تـزار نیــکالی د ّوم،
در رشایطــی کــه روســیه راه توســع ٔه رسمایـهداری را بــا رسعــت میپیمــود و طبقـ ٔه کارگــر در حــال رشــد
بــود ،در نهایــت بــا خشــونت رسکــوب شــد ،ا ّمــا بذرهــای ایــن انقــاب بــه هــدر نرفــت و بــار دیگــر
در ســال  ۱۹۱۷شــکفت .در رونــد انقــاب ا ّول (کــه یــک ســال زودتــر از انقــاب مرشوطیــت ایــران
آغــاز شــد) ،تـزار بــه تشــکیل مجلســی بــه نــام «دومــا» تــن در داد کــه مجمعــی از مناینــدگان خــاص و
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برگزیــد ٔه طبقــات حاکــم روســیه بــود کــه در عمــل قدرتــی هــم نداشــت و متــام قــدرت سیاســی همچنان
در دســت دربــار و شــورای وزی ـران رژیــم ســطلنتی و البتــه بیــش از همــه در دســت خــود ت ـزار بــود.
در ســالهای پــس از آن انقــاب ،تـزار همیــن دومــا را نیــز دو بــار منحــل کــرد .دومــای سـ ّوم از لحــاظ
رشایــط و شــیو ٔه انتخــاب مناینــدگان ،حتّــی از دو دومــای قبلــی نیــز ارتجاعیتــر بــود ،ولــی تنهــا دومایــی
بــود کــه دور ٔه کامــل پنجســالهاش را تــا ســال  ۱۹۱۲گذرانــد .دومــای چهــارم ،کــه زیــر ســلط ٔه کامــل
مالــکان بــزرگ و رسمایـهداران بــزرگ بــود ،در پــی انقــاب فوریـ ٔه  ۱۹۱۷از هــم پاشــید و بخشــی از آن
بــا عنــوان «کمیتـ ٔه موقتــی دومــا» بــه جــا مانــد کــه نخســتین دولــت موقــت پــس از انقــاب فوریــه را
تشــکیل داد .علّتهــای عمــد ٔه شکســت انقــاب  ،۱۹۰۷ -۱۹۰۵کــه تقریبـاً مقــارن بــا انقــاب مرشوطیــت
در ایـران بــود ،عبــارت بودنــد از :کافــی نبــودن نیــروی کارگـران و دهقانــان ،نبــود اتحــاد محکــم میــان
کارگـران و دهقانــان (کــه هنــوز چشــم امیــد بــه تـزار داشــتند) ،نبــود هامهنگــی کافــی میــان کارگـران،
نبــود مرکــز سیاســی واحــد ب ـرای رهــری قیــام در رسارس کشــور ،و حامیــت مالــی امپریالیس ـتهای
خارجــی از ت ـزار بــه علّــت ه ـراس از گســرش انقــاب بــه کشــورهای دیگــر .اگرچــه انقــاب  ۱۹۰۵بــه
هــدف اصلــی خــود کــه برانداخــن رژیــم ســلطنتی ت ـزاری بــود دســت نیافــت ،ولــی نخســتین رخنــه
را در رژیــم خودکامـ ٔه ســلطنتی انداخــت .حــزب مارکسیســتی طبقـ ٔه کارگــر در ایــن انقــاب تجربـهای
روی را آموختنــد ،و شکســت انقــاب ،شــیو ٔه
غنــی بــه دســت آورد .بلشــویکها هنــگام انقــاب پی ـ َ
عقبنشــینی منظــم و حفــظ نیروهــای اصلــی را بــه آنــان آموخــت.
دهــ ٔه بعــد از شکســت انقــاب ا ّول روســیه ،شــاهد بیرحامنهتریــن ارتجــاع سیاســی و رسکــوب
جنبــش انقالبــی در روســیه بــود .تــا م ّدتــی ،از ش ـ ّدت مبــارز ٔه تودههــا کاســته شــد و امــواج جنبــش
کارگــری و اعتصابهــا فروکــش کــرد .جنبــش نیــاز بــه فرصــت بــرای تجدیــد انــرژی داشــت ،ولــی
آتــش انقــاب همچنــان در زیــر خاکســرِ شکســت ،زنــده بــود .در ایــن دور ٔه شکســت ،تزلزلهــای
اندیشــگی و گرایشهــای تســلیمطلبانه یــا ماجراجویانــه پدیــدار میشــد کــه هــر دو بــه امــکان
انقالبــی تودههــا و پیــروزی طبق ـ ٔه کارگــر نابــاور بودنــد .در ایــن روزهــای دشــوار ،لنیــن کــه مجبــور
بــه تــرک وطــن شــده بــود (تابســتان  ،)۱۹۰۷واقعبینانــه و امیدوارانــه مینوشــت« :مــا توانســتیم
ســالیان دراز در دور ٔه پیــش از انقــاب کار کنیــم .سوســیال دموکراتهــا حزبــی پرولــری بــه وجــود
آوردهانــد کــه از ناکامــی در برابــر نخســتین یــورش روحی ـ ٔه خــود را منیبــازد .ایــن حــزب بــدون آنکــه
خــود و رسنوشــتش را بــه نتایــج مرحل ـهای از مراحــل انقالبهــای بورژوایــی وابســته ســازد ،بــه ســوی
سوسیالیســم پیــش مــیرود ».در آن ســالهای دشــوار ،علّتهــای بنیــادی عینــی انقــاب مثــل فقــر
و نابرابــری و بیعدالتــی و بیحقوقــی همچنــان باقــی بــود ،و دیــر یــا زود جنبــش انقالبــی بــار
دیگــر اوج میگرفــت .هــدف سیاســی اصلــی بلشــویکها ،پیــروزی کامــل انقــاب بورژوا-دموکراتیــک
و ارتقــای آن بــه انقــاب سوسیالیســتی بــود .ا ّمــا وضــع تغییــر کــرده بــود و مبــارز ٔه انقالبــی بایســتی در
رشایطــی دیگــر ادامــه مییافــت .بلشــویکها در عرص ـ ٔه مبــارز ٔه ایدئولوژیکــی نیــز بــا تســلیمطلبان
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و فرصتطلبــان و ماجراجویــان و ایدئالیس ـتها و هــواداران «تــوکل بــه قضــا و قــدر» ســخت درگیــر
بودنــد .کتــاب «ماتریالیســم و اِمپیریوکریتیسیســم -نظریــات انتقــادی بــر فلســفهٔ ارتجاعــی» کــه لنیــن
در ســال  ۱۹۰۸در مهاجــرت نوشــته بــود ،در زمین ـ ٔه همیــن مبــارزات اندیشــگی و در دفــاع از فلســف ٔه
مارکسیســتی بــود .لنیــن در ایــن کتــاب بــر پایـ ٔه تازهتریــن دســتاوردها و دانســتههای علمــی آن زمــان،
از فلســف ٔه ماتریالیســتی مارکســی و دیالکتیــک کــه بـرای فعالیــت انقالبــی 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
مارکسیســتی و آمــوزش انقالبــی در روســیه و در جهــان نقــش برجســتهای داشــت و ســالها جــزو
کتابهــای درســی دانشــگاهی در شــوروی بــود.
در ســالهای تســلّط ارتجــاع پــس از شکســت انقــاب ا ّول ،سوســیال دموکراتهــای روســیه
بهرغــم رسکــوب خشــن رژیــم ســلطنتی و شــورای وزی ـران بــه ریاســت «اســتولیپین» فعالیــت علنــی
و مخفــی را همزمــان بــه پیــش میبردنــد .هــم در میــان کارگــران و دهقانــان و دیگــر زحمتکشــان
فعالیــت میکردنــد و آنهــا را ســازمان میدادنــد و نرشیههــای حزبــی را منتــر میکردنــد ،هــم
ســعی میکردنــد در دومــا نفــوذ داشــته باشــند و در ســازمانهای علنــی فعالیــت کننــد .بهعــاوه،
بلشــویکها کــه اعتقــاد عمیقــی بــه انرتناسیونالیســم پرولــری داشــتند ،در زندگــی بیناملللــی در بیــرون
از روســیه نیــز فعاالنــه رشکــت میکردنــد و در برگــزاری کنفرانسهــا و مجامــع گوناگــون بیناملللــی
نقــش برجســتهای داشــتند.
بهتدریــج دور ٔه نوینــی از اعتــای جنبــش انقالبــی آغــاز شــد .در ســالهای  ۱۹۱۰تــا  ۱۹۱۴حــزب
بلشــویک بــه بزرگتریــن نیــروی سیاســی انقالبــی کشــور تبدیــل شــد .ششــمین کنفرانــس حزبــی
سوســیال دموکـرات کارگــری روســیه در همیــن دوره ،در نوامــر ســال  ۱۹۱۲در پـراگ تشــکیل شــد کــه
توانســت صفــوف حــزب را از انحاللطلبــان پــاک کنــد و انســجام و ســازمانیافتگی حــزب را تأمیــن
کنــد .لنیــن در ارزیابــی ایــن کنفرانــس نوشــت« :از ســال  ،۱۹۱۲هماکنــون بیــش از دو ســال اســت
کــه بیــن مارکسیس ـتهای متشــکل روســیه فراکســیون وجــود نــدارد ».در همیــن کنفرانــس بــود کــه
پیــروزی بلشــویکها بــر منشــویکها تثبیــت شــد و رهــری حــزب بــه عهــد ٔه بلشــویکها افتــاد.
نرشی ـ ٔه پ ـراودا وظیف ـ ٔه ارتبــاط حــزب بــا طبق ـ ٔه کارگــر را بــه عهــده گرفــت .امــواج جنبــش کارگــری
دوبــاره اوج میگرفــت و خیــزش تــازهای در راه بــود .در همیــن زمــان ،زمزمههــای جنــگ بــه گــوش
میرســید .روســیه دوبــاره وارد دورانــی بحرانــی شــده بــود .ا ّمــا شــعلهور شــدن جنــگ جهانــی ا ّول
رضبــهای کاری بــه ایــن اعتــای انقالبــی زد .مثــل همــ ٔه جنگهــای ناعادالنــه ،بــه بهانــ ٔه وضعیــت
جنگــی ،رسکوبهــا شــدید شــد.
جنــگ جهانــی ا ّول کــه زاییــد ٔه تضادهــای امپریالیســتی بــود روز ا ّول اوت  ۱۹۱۴آغاز شــد .کشــورهای
پیشافتادهتــر رسمایـهداری بـرای خــود بازارهــا و مســتعمرات و منابــع طبیعــی تــازه طلــب میکردنــد.
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هم ـ ٔه کشــورهای امپریالیســتی در تــدارک جنــگ بودنــد ،ا ّمــا آملــان در مســاعدترین لحظــه جنــگ را
آغــاز کــرد .امپراتــوری روســیه در کنــار فرانســه و بریتانیــا و ایتالیــا و ژاپــن ،در برابــر امپراتوریهــای
آملــان و اتریش-مجــار و عثامنــی قـرار گرفــت .طبیعــی بــود کــه حزبهــای بورژوایــی و طبقــات حاکــم
در همــ ٔه ایــن امپراتوریهــا و کشــورها ،مــردم را بــه پشــتیبانی از جنــگ و رشکــت در آن بــا عنــوان
«رسبــازان وطــن» دعــوت میکردنــد ،در حالــی کــه ایــن جنــگ غارتگرانــه هیــچ منفعتــی ب ـرای مــردم
نداشــت و هیچیــک از کشــورهای دو طــرف ،درگیــر جنگــی عادالنــه نبودنــد .از ســوی دیگــر ،برخــی از
حزبهــای انرتناســیونال د ّوم نیــز هم ـراه بــا طبق ـ ٔه حاکــم کشــورهای متخاصــم ،پشــتیبانی خــود را از
جنــگ اعــام کردنــد .ا ّمــا در روســیه و بلغارســتان ،حزبهــای سوســیال دموکـرات بــه رهــری و.ا .لنیــن و
گئورکــی دیمیــروف ،بــا نــگاه مارکسیســتی بــه مســئل ٔه جنــگ امپریالیســتی ،بــا آن مخالفــت میکردنــد.
مارکسیســتهای انقالبــی جنگهــا را بــه عادالنــه و غیرعادالنــه تقســیم میکردنــد و آن جنــگ
امپریالیســتی را از هــر جهــت ناعادالنــه میدانســتند .حــزب بلشــویک روســیه ،نهفقــط بــا آن جنــگ
مخالفــت میکــرد ،بلکــه خواســتار تبدیــل کــردن آن بــه نــردی داخلــی و انقــاب علیــه طبقــات حاکــم
بــود .شــعار بلشــویکها ،شکســت دادن حکومــت تــزاری د رجنــگ امپریالیســتی بــود .بلشــویکها
دســت بــه فعالیــت تبلیغاتــی گســرده در میــان مــردم و رسبــازان زدنــد .آنهــا نیرنــگ بــورژوازی در
تفســیر معنــای میهــن را بــه تودههــای مــردم توضیــح میدادنــد .بــه علّــت همیــن تفــاوت موضــع
بــا احـزاب انرتناســیونال د ّوم ،حــزب بلشــویک خواســتار قطــع ارتبــاط بــا انرتناســیونال د ّوم شــد کــه در
عمــل در اتحــاد بــا بــورژوازی کشــورها قـرار گرفتــه بــود .لنیــن پیشــنهاد تشــکیل انرتناســیونال سـ ّوم را
مطــرح کــرد .ناگفتــه پیداســت کــه مخالفــت بلشــویکها بــا جنــگ ،موجــی از رسکــوب و دســتگیری و
زنــدان را ب ـرای آنهــا بــه دنبــال آورد ،ولــی بــا وجــود ایــن آنهــا توانســتند در ســندیکاها و ســازمانهای
کارگــری و رسبــازان نفــوذ زیــادی بــه دســت آورنــد .در دور ٔه جنــگ ،بــورژوازی ســودهای رسســامآوری
بــه دســت مـیآورد ،و بــار ســنگین جنــگ بــر دوش تودههــای مــردم ســنگینی میکــرد .بلشــویکها بــا
ورود کارگ ـران بــه کمیتههــای صنایــع جنگــی مخالــف بودنــد ،و تــاش میکردنــد کــه زحمتکشــان بــه
جنــون جنگطلبــی مبتــا نشــوند .پــس از چنــد پیــروزی ا ّولی ـ ٔه روســیه در جنــگ ،ناکامیهــای ارتــش
ت ـزاری آغــاز شــد .طــی ماههــای آتــی ،ســختیهای جنــگ چنــان فشــاری بــه رسبــازان آورد کــه بارهــا
رسبــازان متخاصــم جنــگ را متوقــف کردنــد بــا یکدیگــر دسـ ِ
ـت آشــتی دادنــد .در داخــل کشــور و بــر
اثــر فعالیــت تبلیغــی و ترویجــی بلشــویکها نیــز بهتدریــج همراهــی رسبــازان روســی بــا زحمتکشــان
کشــور شــکل میگرفــت.
لنیــن در ســالهای جنــگ اثــر معــروف خــود بــه نــام «امپریالیســم ،باالتریــن مرحلـ ٔه رسمایـهداری»
را نوشــت ( )۱۹۱۶و در آن چنیــن نتیجهگیــری کــرد« :امپریالیســم را بایــد رسمایـهداری در حــال گــذار،
یــا صحیحتــر ،رسمای ـهداری در حــال احتضــار تعریــف کــرد ».لنیــن در آن ســالها ،و بــر پای ـ ٔه تجزیــه
و تحلیــل امپریالیســم ،تئــوری انقــاب سوسیالیســتی را تکامــل بخشــید و آن را بــا اندیشـههای تــازهای
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غنیتــر کــرد .از دیــد لنیــن ،جنــگ مظهــر و آغــاز بح ـران عمومــی رسمای ـهداری بــود کــه در اغلــب
کشــورها موجــب پیدایــش وضعیــت انقالبــی میشــد .لنیــن عالمتهــای وضعیــت انقالبــی یــا رشایــط
عینــی انقــاب را بــه طــور خالصــه چنیــن میدیــد :طبقــات پاییــن دیگــر نخواهنــد زندگــی را بــا رشایــط
موجــود ادامــه دهنــد ،و طبقــات بــاال نیــز نتواننــد بــه شــکل و شــیو ٔه پیشــین بــه حکومــت ادامــه دهنــد؛
فقــر و نابرابــری تشــدید میشــود؛ و تودههــای زحمتکــش بیــش از پیــش بــه مبــارز ٔه تاریخــی مســتقل
جلــب میشــوند .ا ّمــا او خــوب میدانســت کــه هــر وضــع انقالبــی ،بــه انقــاب تبدیــل منیشــود و
عــاوه بــر رشایــط عینــی ،رشایــط ذهنــی ،یعنــی ســازماندهی و فعالیــت و تــوان طبق ـ ٔه انقالبــی در
پیشـ ُـرد انقــاب نیــز بایــد وجــود داشــته باشــد تــا بتوانــد دولــت کهنـ ٔه حاکــم را در هــم شــکند ،چــون
کــه اگــر دولــت کهنــه را نینــدازد ،دولــت خــودش منیافتــد.
در رشایــط اوایــل قــرن بیســتم و رشــد نامــوزون و متفــاوت رسمای ـهداری در کشــورهای گوناگــون
و وقــوع جنــگ جهانــی ا ّول ،لنیــن معتقــد بــود کــه انقــاب سوسیالیســتی میتوانــد در یــک کشــور
جداگانــه رخ دهــد ،و حتـاً هــم در پیرشفتهتریــن کشــور رسمایـهداری رخ نخواهــد داد .او در دو مقالـ ٔه
«راجــع بــه شــعار ایــاالت متحــد اروپــا» ( )۱۹۱۵و «برنامـ ٔه جنگــی انقــاب پرولــری» ( ،۱۹۱۶بــه زبــان
آملانــی) موضــوع را بیشــر توضیــح داد .لنیــن در مقال ـ ٔه ا ّول نوشــت« :ناموزونــی تکامــل اقتصــادی و
سیاســی ،قانــون بیچونوچ ـرای رسمای ـهداری اســت .بنابرایــن ،پیــروزی سوسیالیســم نخســت در چنــد
کشــور یــا حتّــی در یــک کشــور رسمایـهداری امکانپذیــر اســت ».لنیــن در مقالـ ٔه د ّوم در توضیــح نــرد
یــا جنــگ عادالنــه چنیــن نوشــت« :سوسیالیســم نخســت در یــک یــا چنــد کشــور پیــروز خواهــد شــد ،و
بقیــه تــا مـ ّدت زمانــی در دوران بــورژوازی یــا پیــش از بــورژوازی باقــی خواهنــد مانــد .ایــن امــر ناچــار
نهفقــط موجــب بــروز برخــورد و درگیــری خواهــد شــد ،بلکــه بــورژوازی کشــورهای دیگــر را وادار بــه
تــاش مســتقیم ب ـرای قلعوقمــع پرولتاریــای پیروزمنــد کشــور سوسیالیســتی خواهــد کــرد .در چنیــن
مــواردی ،جنــگ از جانــب مــا قانونــی و عادالنــه خواهــد بــود».
همـراه بــا شکسـتهای ارتــش تـزاری در جبهههــا ،و تشــدید فقــر و نابرابــری و رسکــوب در داخــل
کشــور ،وضعیــت تــازهای در روســیه شــکل گرفــت کــه منجــر بــه اوجگیــری مجــدد جنبــش مردمــی
و انقالبــی شــد .جنــگ امپریالیســتی هم ـ ٔه تضادهــای داخــل کشــور را تشــدید میکــرد .ا ّمــا تفــاوت
ایــن وضــع جنگــی بــا ســالهای منتهــی بــه انقــاب ا ّول ( )۱۹۰۷ -۱۹۰۵ایــن بــود کــه ایــن بــار رشایــط
مســاعد بــرای تحــ ّول رسیعتــر انقــاب بورژوا-دموکراتیــک بــه انقــاب سوسیالیســتی فراهــم شــده
بــود .رسبــازانِ خســته از جنــگ ،جبهههــا را رهــا میکردنــد یــا از ســنگرها بیــرون میآمدنــد و بــا
رسبــازان متخاصــم دســت بــرادری میدادنــد .جنبــش اعرتاضــی کارگــری در داخــل کشــور بهشــ ّدت
رف میکردنــد .ملّتهــای ســتمدیده قیــام کــرده
اوج گرفتــه بــود .دهقانــان انبارهــای مالــکان را ت ـ ّ
بودنــد .و خالصــه بح ـران انقالبــی آشــکارا در حــال شــکل گرفــن بــود .وضــع بهخصــوص در پرتوگ ـراد
(س ـنپرتزبورگ ســابق ،پایتخــت روســیه ،در غــرب روســیه) متشــنجتر از همهجــا بــود .در روز جهانــی
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زن (هشــتم مــارس  ۱۹۱۷یــا  ۲۳فوریــه بــه تقویــم قدیــم روســیه) ،زحمتکشــان ب ـرای راهپیامیــی بــه
خیابانهــا آمدنــد .شــعارهای «نــان! نابــود بــاد جنــگ!» و «نابــود بــاد اســتبداد ســلطنتی» رس داده
میشــد .در دو روز بعــدی ،اعتصــاب عمومــی شــکل گرفــت .روزنامههــا بســته شــد و حملونقــل
شــهری مختــل شــد .حــزب بلشــویک در بیانیـهای مــردم را بــه برانداخــن تزاریســم و تشــکیل حکومــت
موقــت انقالبــی و پایــان دادن بــه جنــگ فراخوانــد .کارگـران و زحمتکشــان معــرض خواســتار رسنگونــی
ســلطنت خودکامـ ٔه تـزار و پایــان دادن بــه جنــگ بودنــد .نیــکالی د ّوم کــه از اوت  ۱۹۱۵فرماندهــی کل
قــوا را در اختیــار گرفتــه بــود و در جبهــه بــود ،از هامنجــا فرمــان رسکــوب اعتصابهــا و تظاه ـرات
را صــادر کــرد .ا ّمــا در زد و خــورد میــان مــردم و پلیــس ،مــردم و بهویــژه کارگـران بلشــویک اقــدام بــه
خلــع ســاح پلیــس و مسـلّح کــردن خــود کردنــد .کار بــه قیــام عمومــی در پرتوگـراد کشــید و کارگـران
رف کردنــد و مسـلّح شــدند .دههــا هـزار رسبــاز پادگانهــای پرتوگـراد
انبارهــای اســلحه و مهــات را تـ ّ
کــه بــه آنهــا دســتور تیرانــدازی بــه مــردم داده شــده بــود ،از دســتور رسپیچــی کردنــد و بــه مــردم
پیوســتند .مــردم درهــای زندانهــا را بــاز و زندانیــان سیاســی را آزاد کردنــد .بــا تــاش بلشــویکها
«شــورای کارگ ـران و رسبــازان و ناویــان پرتوگ ـراد» تشــکیل شــد ،ا ّمــا منشــویکها و سوسیالیس ـتهای
انقالبــی (اِساِر) کــه در آن لحظــه متایلــی بــه تحـ ّول انقــاب بورژوایــی بــه سوسیالیســتی نداشــتند ،در
شــورای پرتوگـراد بیشــرین مناینــدگان را داشــتند .دومــای تـزاری در عمــل منحــل شــد ،ولــی دوازده عضــو
آن «کمیتـ ٔه موقــت» را تشــکیل دادنــد و از تـزار خواســتند کــه قــدرت مطلــق خــود را بــا نهادهــای دیگــر
تقســیم کنــد ،کــه البتــه تـزار نپذیرفــت .روز  ۲۸فوریــه بــه تقویــم قدیــم روســیه ( ۱۳مــارس بــه تقویــم
امــروزی) تودههــای انقالبــی شــهر مســکو را در اختیــار گرفتنــد و وزی ـران ت ـزاری را کــه بــه مســکو
رفتــه بودنــد ،بازداشــت کردنــد .کمیت ـ ٔه موقــت دومــا و شــورای کارگ ـران و رسبــازان پرتوگ ـراد بــر رس
تشــکیل دولــت جدیــد وارد مذاکــره شــدند .روز د ّوم مــارس ،بهرغــم تــاش کمیت ـ ٔه موقـ ِ
ـت دومــا ب ـرای
حفــظ و ادام ـ ٔه ســلطنت نیــکالی د ّوم ،ایــن آخریــن ت ـزار سلســل ٔه رومانوفهــا زیــر فشــار عمومــی از
قــدرت کنارهگیــری و بـرادرش میخاییــل را در مقــام جانشــین خــود معرفــی کــرد ،کــه او نیــز روز بعــد ،از
پذیــرش ایــن مقــام خــودداری کــرد .بــه ایــن ترتیــب ،در روز  ۳مــارس  ۱۶( ۱۹۱۷مــارس تقویــم کنونــی)
انقــاب مردمــی روســیه بــه حکومــت  ۳۰۴ســال ٔه سلســل ٔه رومانوفهــا در روســیه پایــان داد .نیــکالی
د ّوم در راه بازگشــت بــه پایتخــت ،بازداشــت و زندانــی شــد .در جریــان آن انقــاب در حــدود  ۱۰۰۰نفــر
جــان خــود را از دســت دادنــد.
در پــی پیــروزی انقــاب فوریــه ،یــک حکومــت دوگانــه در روســیه بــه وجــود آمــد .قــدرت سیاســی
کشــور از یــک ســو در اختیــار دولــت موقــت بــود کــه دومــا تشــکیل داده بــود ،و از ســوی دیگــر
زیــر نفــوذ شــورای مناینــدگان کارگــران و رسبــازان پرتوگــراد (پایتخــت) بــود کــه بلشــویکها بــرای
تشــکیل آن کوشــیده بودنــد ،ولــی رهــری آن بــه طــور عمــده در اختیــار منشــویکها و اِساِرهــا بــود.
شــوراها توزیــع خواربــار در شــهرها را بــه عهــده گرفتنــد ،هشــت ســاعت کار در روز را برقـرار کردنــد،
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کارخانههــا را زیــر نظــارت کارگــری گرفتنــد ،و ب ـرای حفاظــت از کارخانههــا و دفــاع از انقــاب ،گارد
رسخ را تشــکیل دادنــد .ا ّمــا بهرغــم مخالفــت بلشــویکها و خواســت عمومــی مــردم بـرای پایــان دادن
بــه جنــگ ،دولــت موقــت جنــگ را ادامــه داد .بــورژوازی کشــورهای امپریالیســتی دیگــر ،از جملــه و
بهویــژه 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 زمی ـنداران بــزرگ بــود،
از عمیقتــر شــدن انقــاب در روســیه و بــروز انقــاب در پشــت جبه ـ ٔه خــود جلوگیــری کننــد .دولــت
موقــت قراردادهــای تـزاری بــا فرانســه و بریتانیــا را مجــددا ً تأییــد کــرد .بــورژوازی روســیه امیــدوار بــود
کــه بــا ادام ـ ٔه جنــگ بتوانــد حاکمیــت دوگانــه در مشــارکت بــا شــورای مناینــدگان کارگ ـران و رسبــازان
را از میــان بــردارد و حکومــت را بهتنهایــی در دســت بگیــرد .بــه همیــن دلیــل ،شــعار «جنــگ تــا
پیــروزی نهایــی» را پیــش کشــید .از ســوی دیگــر ،دولــت موقــت در فکــر حــل کــردن مســئل ٔه زمیــن،
بهبــود وضــع زندگــی زحمتکشــان ،و از بیــن بــردن ســتم ملّــی نبــود .دولــت موقــت از اصالحــات ارضــی
و تقســیم زمیــن خــودداری کــرد و درخواســت لهســتان ب ـرای اســتقالل را نپذیرفــت .بهعــاوه ،چــون
بــه علّــت قــدرت شــوراهای مــورد پشــتیبانی مــردم منیتوانســت بــا آنهــا آشــکارا مبــارزه کنــد ،در خفــا
بــه هــر ترفنــدی بــرای مبــارزه بــا آنهــا دســت مــیزد .از ســوی دیگــر ،اِساِرهــا و منشــویکها (از
جملــه شــخصیتهای 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
دربــار ٔه انقــاب سوسیالیســتی نیســت .آنهــا بــر ایــن نظــر بودنــد کــه بــا پیــروزی انقــاب ،ماهیــت جنــگ
عــوض شــده و گویــا جنــگ روســیه دیگــر امپریالیســتی نیســت ،و بایــد از میهــن (بورژوایــی) دفــاع
کــرد و البتــه ایــن دفــاع را «دفــاع انقالبــی» میخواندنــد .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.
ا ّمــا حــزب بلشــویک کــه در پــی رخدادهــای اخیــر و رسنگونــی ســلطنت تـزاری از حالــت مخفــی بیــرون
آمــده بــود و روزنامـ ٔه «پـراودا» را دوبــاره منتــر میکــرد ،بــا ابـراز اعتــاد بــه دولــت موقــت بورژوایــی
مخالــف بــود .حــزب بلشــویک بــر ضــد ادام ـ ٔه جنــگ امپریالیســتی و بــه ســود صلــح و نــان و زمیــن
مبــارزه میکــرد .بــا رسنگونــی تزاریســم مرحلـ ٔه تــازهای در تحـ ّول تاریخــی روســیه آغــاز شــده بــود کــه
برنامــه و تاکتیــک و شــعارهای نــو میطلبیــد.
لنیــن در «نامههایــی از دور» کــه در مــارس  ۱۹۱۷و در مهاجــرت بــه رفقایــش نوشــت ،سیاسـتهای
حــزب پــس از انقــاب فوریه-مــارس  ۱۹۱۷را کــه «بســاط ســلطنتی را کــه قرنهــا دوام داشــت فقــط
طــی  ۸روز برچیــد» توضیــح داد .بخشهایــی از نامــ ٔه ا ّول در هــان زمــان در پــراودا منتــر شــد،
ا ّمــا نامههــای بعــدی فقــط پــس از پیــروزی انقــاب اکتــر منتــر شــد .او در نام ـ ٔه ا ّول بــا تأکیــد بــر
اینکــه «ایــن جنــگ [جهانــی ا ّول] از هــر دو جانــب امپریالیســتی اســت» اضافــه کــرد« :هــم بــورژوازی
آملــان و هــم بــورژوازی انگلیسی-فرانســوی هــر دو بـرای غــارت کشــورهای بیگانــه ،بـرای ســیادت مالــی
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بــر جهــان ،ب ـرای تقســیم و تجدیــد تقســیم مســتعمرات ،ب ـرای نجــات رژیــم محتــر رسمای ـهداری از
راه تحمیــق و ایجــاد تفرقــه در میــان کارگ ـران کشــورهای مختلــف میجنگنــد ...جنــگ امپریالیســتی
میبایســت بــه جنــگ داخلــی بیــن طبقــات متخاصــم تبدیــل شــود .انقــاب فوریه-مــارس  ۱۹۱۷ایــن
تبدیــل را آغــاز کــرد ».پیــش از ایــن ،حــزب بلشــویک در ســندی بــا عنــوان «جنگ و سوســیال دموکراســی
روســیه» (اکتــر  )۱۹۱۴موضــع حــزب سوســیال دموکـرات کارگــری روســیه را دربــار ٔه جنــگ امپریالیســتی
جهانــی ا ّول 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 تجرب ٔهکمــون [پاریــس]
آن را نشــان داده ...و خــود از مجمــوع رشایــط جنــگ امپریالیســتی میــان کشــورهای کام ـاً پیرشفتــه
بــورژوازی ناشــی میشــود ...در رشایطــی کــه ایــن جنــگ واقــع شــده اســت ،سوسیالیس ـتها 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 [ملّیگـرای افراطــی]
برهانــد و در راه آزادی واقعــی خلقهــا ،در راه سوسیالیســم ،بــا گامهــای مص ّمــم بــه پیــش رود ».لنیــن
در بخشــی دیگــر از نامـهای کــه از مهاجــرت نوشــته بــود ،بــه جنگافــروزی فرانســه و بریتانیــا و تــاش
آنهــا ب ـرای ادام ـ ٔه جنــگ اشــاره میکنــد و مینویســد« :ســفارتخانههای انگلیــس و فرانســه بــا عـ ّـال
و ارتباطهــای خــود آنچــه در تــوان داشــتند بــه کار بردنــد تــا از ســازش جداگانــه و صلــح جداگان ـ ٔه
نیــکالی د ّوم بــا ویلهلــم د ّوم [امپراتــور آملــان] جلوگیــری کننــد ».او ســپس بــه ماهیــت دولــت موقــت
اشــاره میکنــد کــه متشــکل از مناینــدگان گوناگــون بــورژوازی اســت و «یــک اجتــاع تصادفــی از افـراد
نیســت» و کرنســکی دموکـرات خردهبــورژوازی هــم کــه ابتــدا وزیــر دادگســری و جنــگ دولــت موقــت
و ســپس نخسـتوزیر شــد« ،بـرای فریــب کارگـران و دهقانــان» وارد دولــت موقــت شــده اســت .لنیــن
ســپس بــا اشــاره بــه حاکمیــت دوگانـ ٔه پــس از انقــاب فوریه-مــارس  ۱۹۱۷مینویســد« :ســلطنت تـزاری
در هــم شکســته شــده اســت ولــی هنــوز از پــا در نیامــده اســت .حکومــت بورژوایــی خواهــان ادامـ ٔه
جنــگ امپریالیســتی تــا آخریــن لحظــه اســت ...شــورای مناینــدگان کارگـران نطفـ ٔه دولــت کارگــری اســت
و در راه صلــح ،نــان ،و آزادی میکوشــد ».او ســپس وضعیــت مشــخص کننــد ٔه دور ٔه گــذار از مرحلـ ٔه ا ّول
انقــاب بــه مرحل ـ ٔه د ّوم را مبــارز ٔه میــان بقایــای ســلطنت ت ـزاری ،دولــت موقــت بورژوایــی ،و شــورای
مناینــدگان کارگـران و رسبــازان میدانــد و هشــدار میدهــد کــه «هــر کــس بگویــد کارگـران بــه منظــور
مبــارزه بــا ارتجــاع تـزاری بایــد از دولــت جدیــد پشــتیبانی کننــد ،آن کــس بــه کارگـران و راه پرولتاریــا
و امــر صلــح و آزادی خیانــت کــرده اســت ...خیــر! ب ـرای مبــارز ٔه واقعــی بــر ضــد ســلطنت ،دولــت
جدیــد بایــد از کارگ ـران پشــتیبانی کنــد ،نــه کارگ ـران از دولــت جدیــد! زی ـرا یگانــه تضمیــن آزادی ،و
نابــودی قطعــی تزاریســم ،مسـلّح کــردن پرولتاریــا و تقویــت ،بســط ،و توســع ٔه نقــش و اهمیــت و نیروی
شــورای مناینــدگان کارگ ـران اســت ».او در مــورد ماهیــت دولــت موقــت مینویســد کــه ایــن دولــت
«نــه میتوانــد بــه مــردم صلــح بدهــد ،نــه نــان و نــه آزادی .صلــح [منیدهــد] چــون دولــت جنــگ،
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دولــت ادامــ ٔه کشــتار امپریالیســتی و حکومــت غــارت اســت ...نــان [منیدهــد] چــون ایــن دولــت،
دولــت بورژوایــی اســت .آزادی [منیدهــد] چــون ایــن دولــت ،دولــت مالــکان و رسمایـهداران اســت کــه
از مــردم میترســد و هماکنــون دســت بــه کار بنــد و بســت بــا خانــدان رومانوفهــا شــده اســت ».بــه
ایــن ترتیــب ،لنیــن شــعار یــا وظیفـ ٔه روز در دور ٔه انتقــال از نخســتین مرحلـ ٔه انقــاب بــه د ّومیــن مرحلــه
را چنیــن بیــان میکنــد« :کارگـران ،شــا در جنــگ داخلــی بــر ضــد تزاریســم معجزههایــی از قهرمانــی
پرولــری و تودهیــی از خــود نشــان دادهایــد .بایــد در کار متشــکل ســاخنت پرولتاریــا و متــام مــردم نیــز از
خــود معجــزه نشــان دهیــد تــا زمینــه را بـرای پیــروزی خــود در د ّومیــن مرحلـ ٔه انقــاب فراهــم آوریــد».
لنیــن متحــدان پرولتاریــا در ایــن مبــارزه را «اوالً تودههــای وســیع چندیــن ده میلیونــی ،یعنــی اکرثیــت
عظیــم اهالــی کــه ب ـرای آنهــا صلــح ،نــان ،آزادی ،و زمیــن رضوری اســت ...و ثانی ـاً ،پرولتاریــای کلی ـ ٔه
کشــورهای درگیــر در جنــگ و بــه طــور کلــی همـ ٔه کشــورها» میدانــد .لنیــن ایــن نامـهاش را ایــن طــور
بــه پایــان میبــرد« :پرولتاریــا بــه اتفــاق ایــن دو متحــد ،بــا بهرهگیــری از ویژگــی لحظ ـ ٔه گــذار کنونــی
میتوانــد نخســت در راه رســیدن بــه جمهــوری دموکراتیــک و پیــروزی کامــل دهقانــان بــر مالــکان ،و
ســپس در راه رســیدن بــه سوسیالیســم ،یعنــی یگانــه وســیلهای کــه میتوانــد بــه ملّتهــای رنجدیــده
از جنــگ ،صلــح و نــان و آزادی بدهــد ،گام بــردارد ،و گام برخواهــد داشــت ».لنیــن اندیش ـههایی را
کــه در ایــن نامههــا مطــرح کــرده بــود ،بعدهــا در نوشــتههای دیگــری مثــل «وظایــف پرولتاریــا در
انقــاب مــا» توســعه و رشح داد.
لنیــن کــه پــس از رسکــوب انقــاب  ۱۹۰۷ -۱۹۰۵در تابســتان  ۱۹۰۷از کشــور خــارج شــده بــود،
پــس از نزدیــک بــه  ۱۰ســال ،اندکــی پــس از انقــاب فوریه-مــارس  ،۱۹۱۷در روز س ـ ّوم آوریــل ۱۹۱۷
از راه ســوئیس وارد روســیه و شــهر پرتوگـراد شــد و در ایســتگاه قطــار مــورد اســتقبال پُرشــور کارگـران،
رسبــازان ،ناویــان ،و اعضــای حــزب ق ـرار گرفــت .روز بعــد ،در دو جلس ـ ٔه متوالــی بــا بلشــویکها و
در جلس ـ ٔه مشــرک بلشــویکها و منشــویکها ،لنیــن ب ـرای مناینــدگان شــوراهای کارگ ـران و رسبــازان
ســخرنانی کــرد و در آنجــا تزهایــی را مطــرح کــرد کــه از آن پــس بــه «تزهــای آوریــل» معــروف شــد .او
ســپس ایــن تزهــا را در مقالـهای بــا عنــوان «دربــار ٔه وظایــف پرولتاریــا در انقــاب کنونــی» در روزنامـ ٔه
پــراودا ( ۷آوریــل  )۱۹۱۷منتــر کــرد و در مقالههــای بعــدیاش ،از جملــه در «نامههایــی دربــار ٔه
تاکتیــک»« ،دربــار ٔه قــدرت دوگانــه»« ،وظایــف پرولتاریــا در انقــاب مــا» ،و «حزبهــای سیاســی در
روســیه و وظایــف پرولتاریــا» بــاز هــم بیشــر بــه ایــن تزهــا پرداخــت.
لنیــن در مقال ـ ٔه «دربــار ٔه قــدرت دوگانــه» کــه در  ۹آوریــل  ۱۹۱۷در پ ـراودا چــاپ شــد ،بــه رشح
وضعیــت قــدرت حاکمیــت پــس از انقــاب فوریه-مــارس  ،۱۹۱۷یعنــی قــدرت شــورای کارگــران و
رسبــازان پرتوگـراد در کنــار دولــت موقتــی کــه در دومــا شــکل گرفــت ،میپــردازد .او نوشــتهاش چنیــن
آغــاز میکنــد کــه «مســئل ٔه اساســی هــر انقــاب ،مســئل ٔه قــدرت حاکــم در کشــور اســت» و ســپس
ادامــه میدهــد کــه «در کنــار دولــت موقــت ،یعنــی دولــت بــورژوازی ،دولــت دیگــری تشــکیل شــده
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اســت کــه هنــوز ضعیــف و در مرحل ـ ٔه جنینــی اســت؛ ایــن دولــت ،شــوراهای مناینــدگان کارگ ـران و
رسبــازان اســت ».لنیــن در ترشیــح قــدرت شــوراها در حاکمیــت ،مینویســد« :ایــن قــدرت از هــان
نــوع کمــون  ۱۸۷۱پاریــس اســت .رسچشــم ٔه قــدرت ،آن قانونــی نیســت کــه پیشــر در پارملــان بحــث
رف مســتقیم
شــده و بــه تصویــب رســیده باشــد ،بلکــه ابتــکار مســتقیم تودههــا از پاییــن و تــ ّ
[قــدرت] اســت ».بــه عبــارت دیگــر ،از دیــد لنیــن ،قــدرت مردمــی شــوراهای انقالبــی بــا قدرتــی کــه
در جمهــوری پارملانــی بورژوا-دموکراتیــک حکمفرمــا میشــود ،بهکلــی متفــاوت اســت .او در همیــن
مقالــه مینویســد« :بــر حکومتــی عالیتــر و بهــر از شــوراهای مناینــدگان کارگــران و دهقانــان و
کارگـران کشــاورزی و رسبــازان بــه وجــود نیــاورده اســت و مــا تــا کنــون نظیــر آن را ندیدهایــم ».در آن
مقطــع زمانــی ،لنیــن و بلشــویکها نــه بــه دولــت موقــت بــورژوازی اعتــاد داشــتند ،و نــه در رهــری
اسارهــا و منشــویکها در شــوراهای کارگ ـران قاطعیــت انقالبــی میدیدنــد ،چــون ره ـران شــوراها،
و بهویــژه شــورای پرتوگــراد ،کامــاً از دولــت موقــت انقالبــی حامیــت میکردنــد .لنیــن در همیــن
مقالـهاش در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه «آیــا بایــد فــورا ً دولــت موقــت را برانداخــت؟» مینویســد« :آن
را بایــد برانداخــت زی ـرا ایــن یــک دولــت ا ُلیگارشــی بورژوایــی اســت نــه حکومــت متــام مــردم؛ ایــن
دولــت نــه صلــح میتوانــد بدهــد نــه نــان و نــه آزادی کامــل ».ا ّمــا بــا توجــه بــه پشــتیبانی نهــاد جــوان
و مردمــی شــورای کارگ ـران و رسبــازان از دولــت موقــت ،لنیــن چــون منیخواســت بــه وجه ـ ٔه شــوراها
لطمـهای بخــورد ،معتقــد بــود کــه دولــت موقــت را «منیتــوان اکنــون رسنگــون ســاخت ،زیـرا بــا ســازش
مســتقیم و غیرمســتقیم بــا شــوراها ،و پیــش از همــه بــا شــورای پرتوگـراد خــود را روی پــا نگــه داشــته
اســت .آن را اصــوالً بــا وســایل معمولــی منیتــوان برانداخــت ،چــون متکــی بــر پشــتیبانی دولــت د ّوم،
یعنــی شــورای مناینــدگان کارگـران ،از بــورژوازی اســت ».لنیــن ضمــن رد کــردن فعالیــت جــدا از تــود ٔه
یــک گــروه روشــنفکر کوچــک ،مینویســد« :مــا مارکسیســت ،یعنــی طرفــدار مبــارز ٔه طبقاتــی پرولــری
علیــه رسگیجــی خردهبورژوایــی ،علیــه شوونیســم دفاعطلبانــه [دفــاع از میهــن بورژوایــی در جنــگ
جهانــی] ،و علیــه پیــروی از بــورژوازی هســتیم .پــس بــه تشــکیل حــزب کمونیســت پرولتاریــا بپردازیــم...
بــورژوازی طرفــدار قــدرت یگانــ ٔه بــورژوازی اســت .کارگــران آگاه طرفــدار قــدرت یگانــ ٔه شــوراهای
مناینــدگان ،یعنــی طرفــدار قــدرت یگانـهای 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
ک بــه اتــکای
بعــد از نوشــن ایــن مقالــه ،در اوضــاع بحرانـیای کــه در روســیه پیــش آمــد ،حــزب بلشــوی 
قــدرت انقالبــی شــوراهای مناینــدگان کارگـران و دهقانــان و رسبــازان و ناویــان کــه رهــریاش در اختیــار
بلشــویکها ق ـرار گرفتــه بــود ،رضب ـ ٔه 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 دور ٔه زمانــی پــس از انقــاب فوریه-مــارس
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 ۱۹۱۷بــه منظــور فرارویانــدن انقــاب بورژوا-دموکراتیــک بــه انقــاب سوسیالیســتی بــود .لنیــن ایــن
تزهــا را در روز  ۴آوریــل  ۱۹۱۷در ســخرنانی خــود دربــار ٔه وظایــف پرولتاریــای انقالبــی در برابــر اعضــای
کمیتـ ٔه مرکــزی و کمیتـ ٔه حزبــی پرتوگـراد و مناینــدگان بلشــویک رشکــت کننــده در کنفرانــس شــوراهای
کارگـران و رسبــازان ارائــه داد ،کــه شــامل  ۹تــز اســت.
 .۱جنــگ کنونــی (جهانــی ا ّول) همچنــان جنــگ امپریالیســتی و غارتگرانــه اســت .کوچکتریــن
گذشــتی نســبت بــه «دفاعطلبــی انقالبــی» از میهــن در ایــن جنــگ امپریالیســتی جایــز نیســت .بایــد
اشــتباه قرشهــای وســیع و پاکنیّــت تودههــای هــوادار دفــاع را بــا تفصیــل و شــکیبایی توضیــح داد و
ثابــت کــرد کــه پایــان دادن بــه جنــگ از طریــق یــک صلــح واقع ـاً دموکراتیــک و غیرتحمیلــی ،بــدون
برانداخــن رسمایــه ممکــن نیســت .بایــد میــان رسبــازان ارتشهــای متخاصــم ایجــاد ب ـرادری کــرد.
 .۲ویژگــی مشــخص لحظ ـ ٔه کنونــی در روســیه ،گــذار از مرحل ـ ٔه ا ّول انقالب-کــه در آن قــدرت بــه
دســت بــورژوازی (یعنــی دولــت موقــت) افتــاده اســت -بــه مرحلــ ٔه د ّوم انقــاب اســت کــه در آن
حاکمیــت بایــد بــه دســت پرولتاریــا و قرشهــای تهیدســت دهقانــان بیفتــد.
 .۳از دولــت موقــت بههیچوجــه پشــتیبانی نگــردد .بــه جــای مطالبــ ٔه اینکــه ایــن دولــت از
امپریالیســت بــودن خــود دســت بکشــد ،کــه موجــب اشــاع ٔه تص ّورهــای خــام میشــود ،بایــد ماهیــت
ایــن دولــت را افشــا کــرد.
 .۴بایــد بــه ایــن واقعیــت اع ـراف کــرد کــه حــزب مــا در اکــر شــوراها در برابــر منشــویکها و
اسارهــا کــه بــه نفــوذ بــورژوازی تــن در دادهانــد ،فعـاً در اقلیــت ،و آن هــم در اقلیــت ضعیفــی اســت.
مــادام کــه در اقلیــت هســتیم ،کار مــا انتقــاد و توضیــح اشتباههاســت ،و در عیــن حــال ،لــزوم انتقــال
حاکمیــت بــه شــوراها را تبلیــغ میکنیــم.
 .۵برقــراری جمهــوری شــوراهای مناینــدگان کارگــران ،دهقانــان ،وکارگــران کشــاورزی در رسارس
کشــور ،از پاییــن بــه بــاال ،نــه جمهــوری پارملانــی .بازگشــت از شــوراهای مناینــدگان بــه ایــن جمهــوری
پارملانــی ،گامــی اســت بــه عقــب.
 .۶ملّــی کــردن زمینهــای کشــاورزی و ادار ٔه آنهــا توســط شــوراهای محلــی مناینــدگان دهقانــان و
کارگ ـران کشــاورزی.
 .۷ادغام هم ٔه بانکها و ایجاد یک بانک ملّی واحد.
 .۸وظیفــ ٔه فــوری مــا «معمــول کــردن» سوسیالیســم نیســت ،بلکــه فقــط آوردن فــوری تولیــد
اجتامعــی و توزیــع کاالهــا زیــر نظــارت شــوراهای مناینــدگان کارگــران اســت.
 .۹وظایــف حــزب عبارتنــد از :تشــکیل کنگــره ،تغییــر برنامـ ٔه حــزب در مــورد امپریالیســم و جنــگ
امپریالیســتی ،و در مــورد موضــع مــا نســبت بــه دولــت و خواســت مــا دربــار ٔه «دولــت کمونــی»،
تغییــر برنامـ ٔه حداقــل حــزب ،و باالخــره تغییــر نــام حــزب .بهجــای سوســیال دموکراســی کــه پیشــوایان
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رســمی آن در متــام جهــان بــه سوسیالیســم خیانــت کردهانــد و بــه بــورژوازی گرویدهانــد (از جملــه
دفاعطلبــان) ،بایــد نــام حــزب را بــه حــزب کمونیســت تغییــر داد.
 .۱۰ایجاد یک انرتناســیونال تازه ،یک انرتناســیونال انقالبی (انرتناســیونال س ّوم بعدی).
بــه ایــن ترتیــب ،لنیــن بــا توجــه بــه رشایــط مشــخصی کــه در هــر بــاز ٔه زمانــی پیــش میآمــد،
تاکتیکهــا و شــعارهای مبــارزه را تنظیــم میکــرد .بدینگونــه بــود کــه در رونــد مبــارز ٔه مارکسیسـتهای
روســیه ،لنیــن و بلشــویکها آمــوزش مارکسیســتی دربــار ٔه شــکلهای ســازمانی جامعــه در دوران گــذار
از رسمایــهداری بــه سوسیالیســم (و کمونیســم) را تکمیــل میکردنــد .حــزب بلشــویک در آن مقطــع
زمانــی کــه «قــدرت دوگانــه» در کشــور وجــود داشــت ،شــعار «متــام حاکمیــت بــه شــوراها» را مطــرح
میکــرد .نکتــ ٔه مهــم در اینجــا ایــن اســت کــه منظــور از ایــن شــعار ،جابهجایــی وزیــران و وکیــان
بــورژوازی بــا مناینــدگان شــوراها نبــود ،بلکــه بــر هــم زدن ماشــین دولتــی ســابق و تشــکیل نــوع تــازهای
از دولــت بــود کــه بــر شــالود ٔه 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
ویــژهای کــه در آن زمــان پیــش آمــده بــود ،و بــه قــول لنیــن «بیانــدازه نــادر و گرانبهاســت» ،انتقــال
متــام حاکمیــت بــه شــوراها از راه مســاملتآمیز فراهــم بــود .البتــه چنــد مــاه بعــد کــه دولــت موقــت
بــا همــکاری وزیـران منشــویک و اسار کــه از طــرف شــورای پرتوگـراد وارد دولــت شــده بودنــد ،نهفقــط
بــر ادام ـ ٔه جنــگ ص ّحــه گذاشــت ،بلکــه دســت بــه رسکــوب بلشــویکها زد ،حــزب بلشــویک تاکتیــک
و شــعارش را بهاجبــار عــوض کــرد ،و شــعار قیــام مس ـلّحانه را مطــرح کــرد .تزهــای آوریــل کارپای ـهای
شــد ب ـرای فعالیــت چنــد مــاه آینــد ٔه بلشــویکها ،و از جملــه تنظیــم سیاس ـتهای نویــن حــزب کــه
در هفتمیــن کنفرانــس کشــوری ســازمانهای حــزب ( ۲۴تــا  ۲۹آوریــل  )۱۹۱۷در پرتوگـراد تنظیــم شــد.

وظایف پرولتاریا در انقالب ما

لنیــن در جــزو ٔه «وظایــف پرولتاریــا در انقــاب مــا» کــه عنــوان فرعــی آن «پیشنویــس کارپای ـ ٔه
حــزب پرولــری» و تاریــخ نــگارش آن  ۱۰آوریــل  ۱۹۱۷بــود ،دربــار ٔه مشــخصات عمــد ٔه لحظـهای از تاریخ
مفصلــی داده اســت .نگاهــی اجاملــی میاندازیــم
کــه روســیه در حــال گــذر از آن بــود توضیحهــای ّ
بــه رسفصلهــای ایــن جــزوه:
«جنبـ ٔه طبقاتــی انقــاب -حاکمیــت قدیمــی تـزاری در هــم شکســته ولــی کارش متــام نشــده اســت.
بانــد رومانوفهــا همچنــان بــه دسیســهپردازی ادامــه میدهــد .قــدرت دولتــی بــه دســت طبقــ ٔه
جدیــد ،یعنــی بــورژوازی و زمیـنداران بــزرگ افتــاده اســت .از ایــن لحــاظ ،انقــاب بورژوا-دموکراتیــک
در روســیه پایــان یافتــه اســت .دولــت جدیــد میکوشــد هم ـ ٔه دســتگاه دولتــی ت ـزاری را بــا کمرتیــن
ـی موعــد فراخوانــدن مجلــس مؤسســان را هــم تــا کنــون
اصالحــات در اختیــار بــورژوازی قـرار دهــد .حتّـ ٰ
معیّــن نکــرده اســت .عمدهتریــن مقامهــای وزارتــی همچنــان در اختیــار ســلطنتطلبان و زمی ـنداران
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بــزرگ اســت .کرنســکی بهاصطــاح «سوسیالیســت» (کــه در آن زمــان وزیــر دادگســری بــود و بعدهــا
وزیــر جنــگ و نخس ـتوزیر شــد) بهجــز تخدیــر هوشــیاری مــردم و انح ـراف توجــه آنهــا بــه کمــک
عبارتهــای پُررسوصــدا ،نقــش دیگــری بــازی منیکنــد .دولــت جدیــد بــورژوازی در سیاســت داخلــی
شایســت ٔه هیچگون ـ ٔه اعتــادی از طــرف پرولتاریــا نیســت و پشــتیبانی از آن بههیچوجــه جایــز نیســت.
«سیاســت خارجــی دولــت جدیــد -دولــت جدیــد دولـ ِ
ـت ادام ـ ٔه جنــگ امپریالیســتی اســت .ب ـرای
متوقــف ســاخنت کشــتار ملّتهــا کــه بــه ســود رسمایــهداران صــورت میگیــرد ،هیــچ گام عملــی
رسی غارتگرانــه را نیــز کــه آشــکارا روســیه را بــا
ـی آن قراردادهــای ّ
برنداشــته اســت .ایــن دولــت حتّـ ٰ
رسمای ـ ٔه غارتگران ـ ٔه امپریالیســتی انگلیســی و فرانســوی مربــوط میســازد (قراردادهــای غــارت ای ـران،
چپــاول چیــن ،غــارت ترکیــه )...منتــر نکــرده اســت .دولــت جدیــد در زمینـ ٔه سیاســت خارجــی درخــور
کمرتیــن اعتــادی نیســت ،و توقــع صلــح از آن ،در عمــل فقــط بــه معنــای فریــب مــردم و تلقیــن
امیدهــای واهــی بــه آنهاســت.
«ماهیــت ویــژ ٔه قــدرت دوگانــه و اهمیــت طبقاتــی آن -ایــن قــدرت در وجــود دو دولــت دیــده
میشــود :دولــت عمــده و واقعــی بــورژوازی ،یعنــی دولــت موقــت لِـ ُووف [نخس ـتوزیر] و رشیــکان،
و دیگــری دولــت مــوازی و تکمیلــی و «نظــارت کننــده» بــه شــکل شــورای مناینــدگان کارگـران و رسبــازان
پرتوگـراد کــه هیــچ نهــاد دولتــی را در دســت نــدارد ولــی اتــکای مســتقیم بــه اکرثیــت بیچونوچـرای
مــردم و کارگـران و رسبــازان مسـلّح دارد .ویژگــی مهــم وضعیــت کنونــی ایــن اســت کــه شــورای پرتوگـراد
نقــش خــود را بــه نظــارت بــر امــور و فراخوانــدن مجلــس مؤسســان (کــه دولــت موقــت هنــوز تاریخــی
بـرای آن مع ّیــن نکــرده) محــدود کــرده اســت .تردیــدی نیســت کــه ایــن دوگانگــی بـرای مـ ّدت طوالنــی
منیتوانــد دوام بیــاورد .یکــی از آنهــا بایــد از میــان بــرود .قــدرت دوگانــه فقــط منــوداری از یــک
لحظ ـ ٔه انتقالــی در رونــد تح ـ ّول انقــاب اســت .بــر اثــر انقــاب ،میلیونهــا نفــر از خــواب برخاســته
و بــه صحن ـ ٔه سیاســت گام گذاردنــد .بخــش اعظــم آنهــا از لحــاظ موقعیــت خــود بیــن رسمای ـهداران
و کارگــران قــرار دارنــد .روســیه خردهبورژواییتریــن کشــور اروپاســت .خردهبــورژوازی در زندگــی
خــود بــه شــیو ٔه کارفرماهــا زندگــی میکنــد نــه بــه شــیو ٔه پرولــری (از لحــاظ موقعیــت خــود در تولیــد
اجتامعــی) .اعتــاد غیرآگاهان ـ ٔه تودههــای روســیه بــه رسمای ـهداران بــا رسعتــی انقالبــی رشــد کــرده
اســت .ایــن اســت پای ـ ٔه طبقاتــی ســازش بیــن دولــت موقــت و شــورای مناینــدگان کارگ ـران و رسبــازان
(تحــت رهــری اسارهــا و منشــویکها) .کافــی نبــودن عــد ٔه پرولتاریــا در روســیه و آگاهــی و تشــکل
آن ،روی دیگــر همیــن س ـکّه اســت.
«ماهیــت ویــژ ٔه تاکتیکهایــی کــه از وضــع پیشگفتــه ناشــی میشــود -تاکتیــک لحظــ ٔه کنونــی،
انتقــاد از حزبهــای خردهبورژوایــی اسار و منشــویک ،توضیــح اشــتباههای آنهــا ،آمــاده و متحــد
کــردن عنــارص آگاه پرولــری ،یعنــی حــزب کمونیســت ،و رهانــدن پرولتاریــا از قیــد سمپاشــی رسگیجهآور
خردهبــورژوازی اســت .ایــن کارهــا فقــط تبلیغاتــی بــه نظــر میرســد ،ولــی در حقیــت ایــن عملیتریــن
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کار انقالبــی اســت .تجربـ ٔه جهانــی دولتهــای بــورژوازی و زمیـنداران دو روش بـرای ســتم بــر مــردم
پیــدا کــرده اســت ،یکــی اعــال زور ،و دیگــری فریــب ،چاپلوســی ،ســخنپردازی ،وعــده و وعیــد،
صدقههــای ناچیــز ،و گذش ـتهای بیاهمیــت و حفــظ آنچــه عمــده و اساســی اســت .ویژگــی لحظ ـ ٔه
کنونــی در روســیه ،رسعــت رسســامآور تبدیــل روش ا ّول بــه د ّوم اســت .رسان خردهبــورژازی اعتــاد
بــه بــورژوازی را بــه مــردم میآموزنــد .پرولرتهــا هــم بایــد بیاعتــادی بــه بــورژوازی را بــه مــردم
بیاموزنــد.
«دفاعطلبــی انقالبــی و معنــای انقالبــی آن -مــوج خردهبورژوایــی دفاعطلبــی انقالبــی [دفــاع
از میهــن بورژوایــی در جنــگ جهانــی ا ّول] بدتریــن دشــمن پیرشفــت جنبــش و موفقیــت انقــاب
روس اســت .بــورژوازی قضیــه را ایــن طــور وامنــود میکنــد کــه گویــی در نتیج ـ ٔه طــی ایــن مرحل ـ ٔه
انقــاب ،جنب ـ ٔه اجتامعی-سیاســی جنــگ نیــز ب ـرای روســیه تغییــر کــرده اســت .مــا بایــد بــه تودههــا
توضیــح دهیــم کــه شــاخص جنبـ ٔه اجتامعی-سیاســی جنــگ ،وضــع طبقـهای اســت کــه جنــگ میکنــد،
سیاســت ایــن طبقــه اســت کــه جنــگ ادام ـ ٔه آن اســت .البتــه توضیــح ایــن نکتــه کار آســانی نیســت.
مــردم عــادی هــوادار دفاعطلبــی مســئله را بهســادگی ایــن طــور میبیننــد« :مــن خواهــان الحــاق
ِ
رسزمینهــای دیگ ـران نیســتم ،ولــی آملانهــا بــه رساغ مــن میآینــد ،پــس مــن از حــق دفــاع میکنــم
نــه از فــان یــا بهــان منافــع امپریالیســتی ».اینهــا آن بورژواهــا و ب ـرادران روشــنفکری نیســتند کــه
خیلــی خــوب میداننــد کــه بــدون نفــی حاکمیــت رسمایــه منیتــوان از الحاقطلبــی دســت کشــید و
بــدون دغدغ ٔهخاطــر تودههــا را بــا الفــاظ زیبــا و وعدههــای بیپایــان فریــب میدهنــد [بایــد بیــن
اینهــا تفــاوت گذاشــت].
«چگونــه میتــوان بــه جنــگ [امپریالیســتی جهانــی ا ّول] پایــان داد؟ ایــن جنــگ نــه محصــول اراد ٔه
شــیطانی رسمایـهداران درندهخــو ،بلکــه مولــود تکامــل نیمقرنــی رسمایـ ٔه جهانــی و میلیاردهــا رشــته و
ارتبــاط آن اســت .بــدون برانداخــن حاکمیــت رسمایــه و بــدون انتقــال حاکمیــت دولتــی بــه پرولتاریــا
منیتــوان از جنــگ امپریالیســتی بیــرون جســت و بــه یــک صلــح دموکراتیــک و غیرتحمیلــی دســت
یافــت.
«نــوع جدیــد دولتــی کــه در انقــاب مــا پدیــد میآیــد -شــوراها شــکل جدیــد ،یــا بــه عبــارت
صحیحتــر ،نــوع جدیــدی از دولــت هســتند .ایــن دولتــی اســت از نــوع کمــون پاریــس ،نــه از نــوع
جمهــوری پارملانــی بورژوایــی .مارکسیســم ،برخــاف آنارشیســم ،رضورت وجــود دولــت و حاکمیــت
دولتــی در دوران انقالبــی و از آن جملــه در دوران گــذار از رسمای ـهداری بــه سوسیالیســم را تشــخیص
میدهــد .دولــت شــورایی ماشــین دولتــی کهنــه را در هــم میشــکند و از میــان برمـیدارد .شــوراها آن
نــوع دولتــی را احیــا میکننــد کــه از دل کمــون پاریــس بیــرون میآمــد و مارکــس [در «جنــگ داخلــی
در فرانســه»] آن را ایــن طــور توصیــف کــرد« :شــکل سیاســی رسانجــام کشفشــدهای کــه میتوانــد
رهایــی اقتصــادی زحمتکشــان را عملــی ســازد ».بــدون رشکــت مســتقل زنــان در زندگــی سیاســی،
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نهفقــط دربــار ٔه سوسیالیســم ،کــه از دموکراســی کامــل و پایــدار نیــز منیتوانــد ســخنی در میــان باشــد.
«برنام ـ ٔه ارضــی و برنام ـ ٔه ملّــی -مــا بایــد ملّــی کــردن هم ـ ٔه زمینهــا را طلــب کنیــم ،یعنــی متــام
زمینهــای کشــور در مالکیــت حاکمیــت دولتــی مرکــزی درآیــد .ولــی اختیــار بهرهبــرداری کامــاً و
منحــرا ً در دســت شــوراهای ایالتــی و محلــی مناینــدگان دهقانــان باشــد .در مــورد مســئل ٔه ملّــی،
حــزب پرولتاریــا پیــش از هــر چیــز بایــد از ایــن دفــاع کنــد کــه هم ـ ٔه ملیتهــا و اقــوام ســتمدیده از
تزاریســم ،آزادی کامــل ب ـرای جدایــی از روســیه دارنــد و ایــن امــر بایــد بیدرنــگ محقــق شــود.
«ملّــی کــردن بانکهــا و ســندیکاهای رسمایــهداران -اقدامهایــی از قبیــل ملّــی کــردن زمیــن و
بانکهــا و ســندیکاهای رسمایــهداران بایــد تــا جایــی کــه ممکــن اســت از راه انقالبــی بــه موقــع
اج ـرا گذاشــته شــود .حــزب پرولتاریــای انقالبــی از مصــادره و ضبــط ســودهای فوقالعــاده هنگفــت
رسمای ـهداران و بان ـکداران کــه بهویــژه بــه نحــوی مفتضحانــه از ِق َبــلِ جنــگ ســود میبرنــد ،هرگــز
خــودداری نخواهــد کــرد.
«وضعیــت در انرتناســیونال سوسیالیســتی -در ایــن ایّــام حتّــی پلخانــف و کرنســکی هــم خــود را
انرتناسیونالیســت مینامنــد .ولــی انرتناسیونالیســم در کــردار ،یکــی و فقــط یکــی اســت ،و آن هــم کار
بیدریــغ در راه توســع ٔه جنبــش انقالبــی و مبــارز ٔه انقالبــی در کشــور خویش ،و پشــتیبانی از ایــن مبارزه،
بــدون اســتثنا ،در متــام کشــورها اســت .مهمتریــن عالمــت مشــخص ٔه ایــن جریــان ،گسســت کامــل پیونــد
هــم بــا سوسیالشوونیســم (سوسیالیســت در گفتــار ،شوونیســت در کــردار ،کــه دفــاع از میهــن در
جنــگ امپریالیســتی را تأییــد میکنــد) و هــم بــا «میانهگیر»هــا (کــه میــان سوسیالشوونیســتها و
انرتناسیونالیسـتهای واقعــی در نوســاناند) ،و مبــارز ٔه انقالبــی بیدریــغ بــر ضــد دولــت امپریالیســتی
خــودی اســت .کارل لیبکنشــت نامدارتریــن مناینــد ٔه ایــن جریــان و مناینــد ٔه انرتناســیونال پرولــری جدیــد
و حقیقــی اســت .او کارگ ـران و رسبــازان آملــان را دعــوت کــرد کــه ســاح را بــه ســوی دولــت خــود
برگرداننــد ،و اکنــون هم ـراه بــا ه ـزاران سوسیالیســت واقعــی در زنــدان آملــان اســت .در عــر جنــگ
هولنــاک امپریالیســتی ،انرتناسیونالیســت بــودن در کــردار کار آســانی نیســت .ب ـرای خــروج از جنــگ
[امپریالیســتی] و عقــد پیــان صلــح دموکراتیــک و غیرتحمیلــی ،هیــچ راهــی جــز انقــاب پرولتاریــا
وجــود نــدارد.
«بایــد انرتناســیونال سـ ّوم را تأســیس کــرد -بایــد فــورا ً پیونــد بــا ایــن انرتناســیونال [شوونیســتی د ّوم]
را گسســت .حــزب مــا نبایــد بــه انتظــار بنشــیند ،بلکــه بایــد بیدرنــگ انرتناســیونال س ـ ّوم را تأســیس
کنــد .هیــچ کشــوری در جهــان اکنــون [پــس از انقــاب فوریه-مــارس  ]۱۹۱۷مثــل روســیه اینقــدر آزادی
نــدارد .از ایــن آزادی اســتفاده کنیــم ،ولــی نــه بــرای تبلیــغ پشــتیبانی از بــورژوازی یــا «دفاعطلبــی
انقالبــی» بورژوایــی ،بلکــه بـرای تأســیس جســورانه و لیبکنشــتی انرتناســیونال سـ ّوم ،انرتناســیونالی کــه
دشــمن آشــتیناپذیر هــم خیانتــکاران سوسیالشوونیســت و هــم «میانهگیر»هــای متزلــزل اســت.
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«حــزب مــا چــه عنوانــی بایــد داشــته باشــد؟ مــا بایــد خــود را حــزب کمونیســت بنامیــم ،هامنگونــه
کــه مارکــس و انگلــس خــود را کمونیســت مینامیدنــد« .سوســیال دموکراســی» بــا طــرح دفــاع از میهــن
در جنــگ امپریالیســتی بــه سوسیالیســم خیانــت کــرده و بــه بــورژوازی ملّــی کشــورش گرویــده اســت ،و
انرتناســیونال د ّوم هــم آمــوزش مارکسیســم دربــار ٔه دولــت را تحریــف کــرده اســت .عنــوان ســابق حــزب
روی میشــود .مــا
مــا [یعنــی سوســیال دموکــرات] فریــب تودههــا را تســهیل میکنــد ،مانــع پیــ َ
میخواهیــم جهــان را دوبــاره بســازیم .مــا میخواهیــم بــه جنــگ امپریالیســتی جهانــی پایــان دهیــم
کــه صدهــا میلیــون تــن گرفتــار آننــد و منافــع صدهــا و صدهــا میلیــارد رسمایــه بــا آن درآمیختــه اســت.
بــدون انقــاب پرولــری ،یعنــی بزرگتریــن انقــاب در تاریــخ بــری ،منیتــوان جنــگ را از راه یــک
صلــح واقعـاً دموکراتیــک بــه پایــان رســاند .وقــت آن رســیده اســت کــه جامـ ٔه چرکیــن را از تــن بــه در
کنیــم ،و جامـ ٔه متیــزی بــه تــن کنیــم».
آنچــه تــا اینجــا بیــان شــد ،چکیــد ٔه نوشــتههای لنیــن دربــار ٔه نظــر او و حــزب بلشــویک دربــار ٔه
اوضــاع سیاســی پــس از انقــاب فوریه-مــارس و برنامـ ٔه عمــل ایــن حــزب در ایــن دوره از انقــاب روســیه
بــود .در هفتمیــن کنفرانــس کشــوری حــزب بلشــویک در مــاه مــه  ،۱۹۱۷و ســپس در نخســتین کنگــر ٔه
شــوراهای مناینــدگان کارگــران و رسبــازان رسارس روســیه کــه در حــدود یــک مــاه بعــد از کنفرانــس
کشــوری بلشــویکها برگ ـزار شــد ،ایــن نظرهــای لنیــن و حــزب بلشــویک کارپای ـ ٔه تنظیــم برنامههــا و
تاکتیکهــای ایــن دو نهــاد حزبــی و شــورایی شــد .لنیــن در روز  ۱۷ژوئــن  ۱۹۱۷در کنگــر ٔه شــوراها
ِ
منصــوب
موقــت
ســخرنانی کــرد .چنــد هفتــه پیــش از برگــزاری ایــن کنگــره ،در پــی توافــق دولــت
ِ
دومــا بــا منشــویکها و اسارهــا ،پنــج وزیــر بهاصطــاح سوسیالیســت وارد کابینــ ٔه دولــت شــدند
کــه کرنســکی یکــی از آنهــا بــود .هامنطــور کــه پیشــر گفتــه شــد ،ایــن دولــت همچنــان بــه جنــگ
امپریالیســتی ادامــه داد .لنیــن در ســخرنانی  ۱۷ژوئــن خــود در کنگــر ٔه شــوراها بــاز هــم بــه ترشیــح
ماهیــت دولــت موقــت پرداخــت و گفــت« :کــدام طبقــه همچنــان ســلطه و ســیادت دارد؟ هــان طبقـ ٔه
رسمای ـهدار ،و بــه همیــن علّــت هــم جنــگ همچنــان جنب ـ ٔه امپریالیســتی دارد .دولتــی کــه وزی ـران
سوسیالیس ـتمنا در آن رشکــت دارنــد چیــزی را تغییــر نــداده اســت :قراردادهــای محرمانــه هامنطــور
محرمانــه مانــده اســت ،روســیه میجنگــد تــا رسزمینهــا را تــرف کنــد و سیاســت لیاخــوف در ایـران
را ادامــه دهــد ،و غیــره ».روشــن اســت کــه در اینجــا اشــار ٔه لنیــن بــه کودتــای محمدعلیشــاه و بــه
تــوپ بســن مجلــس شــورای ملّــی ای ـران اســت کــه بــه دســت لیاخــوف ق ـزاق روســی ٔه ت ـزاری صــورت
گرفــت.
رخدادهــای چنــد مــاه بعــدی ،تــا پیــروزی انقــاب در روز  ۲۵اکتــر  ۷( ۱۹۱۷نوامــر بــه تقویــم
جدیــد) ،از یــک ســو شــاهد شکســتهای ســنگین نیروهــای روســی در جبهههــا ،افزایــش فقــر و
تنگدســتی مــردم و گرانــی و کمبــود ســوخت و مــواد غذایــی در نتیجــ ٔه جنــگ ،و از ســوی دیگــر،
شــاهد رشــد نارضایتــی مــردم و اوجگیــری جنبــش مردمــی و فعالیــت و نفــوذ حــزب بلشــویک بــود.
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روســیه در بحـران اقتصــادی عمیقــی فــرو رفتــه بــود .حــزب بلشــویک نخســت تــاش کــرد کــه بــه طــور
مســاملتآمیز مســئل ٔه حاکمیــت دوگانــه را بــه ســود قــدرت شــوراها بــه پایــان برســاند ،ولــی پــس از
آنکــه تظاهـرات گســرد ٔه زحمتکشــان در مــاه ژوییــه بـرای صلــح بــه دســتور دولــت موقــت بــا خشــونت
رسکــوب شــد ،آن هــم در حالــی کــه اساِرهــا و منشــویکها در دولــت بودنــد ،در عمــل قــدرت یگانــه
بــه دســت بــورژوازی و مالــکان بــزرگ افتــاد .حــزب بلشــویک از همیــن زمــان بــه فکــر قیــام مسـلّحانه
افتــاد ولــی در عیــن حــال بـرای کســب نفــوذ بیشــر در شــورای کارگـران و رسبــازان پرتوگـراد (پایتخــت)
و شــوراهای شــهرهای دیگــر ،ســخت نــاش میکــرد .در همیــن اثنــا کنگــر ٔه ششــم حــزب در روزهــای
آخــر ژوییــه و اوایــل اوت  ۱۹۱۷برگـزار شــد .از کنفرانــس آوریــل تــا کنگــر ٔه ششــم ،شــار اعضــای حــزب
ســه برابــر شــده بــود .لنیــن نظریــات خــود را در مقالههایــی مثــل «دربــار ٔه اوضــاع سیاســی -چهــار تــز»
یــا «دربــار ٔه شــعارها» و «درسهــای انقــاب» بیــان کــرد کــه در تنظیــم اســناد کنگــره مــورد اســتفاده
ق ـرار گرفــت .کنگــر ٔه ششــم بــه ایــن نتیجــه رســید کــه چــون حکومــت در عمــل بــه دســت بــورژوازی
ضدانقالبــی افتــاده و پیرشفــت مســاملتآمیز انقــاب و انتقــال آرام حاکمیــت بــه شــوراها غیرممکــن
شــده اســت ،تنهــا شــعار صحیــح در آن لحظــه الغــای کامــل دیکتاتــوری بــورژوازی از راه قیــام مسـلّحانه
اســت تــا حاکمیــت بــه دســت پرولتاریــا و متحــدان آن یعنــی دهقانــان بیفتــد .کارگ ـران بــه دعــوت
حــزب مســلّح میشــدند .واحدهــای گارد رسخ بــه رسعــت تشــکیل میشــدند و رسبــازان فــراری از
جبهــه و هــوادار انقــاب بــه آنهــا میپیوســتند .بهتدریــج تعــداد مناینــدگان بلشــویک در شــوراهای
پرتوگـراد و شــهرها بیشــر شــد .در روز  ۲۵اوت هــان ســال ،کورنیلــوف ژنـرال تـزاری دســت بــه کودتــا
بــه منظــور رسکــوب جنبــش مردمــی و شــوراها و حــزب بلشــویک زد کــه نیروهــای گارد رسخ بــا آن
مقابلــه کردنــد و در نهایــت کودتــا را شکســت دادنــد .دولــت موقــت زیــر فشــار تودههــا مجبــور
بــه دســتگیری و محاکمــ ٔه کورنیلــوف و همدســتانش شــد .کودتــای کورنیلــوف بــه مــردم نشــان داد
کــه ســلطنتطلبان و ژنرالهــای ت ـزاری همچنــان میکوشــند جنبــش را رسکــوب و رژیــم ســلطنتی را
دوبــاره برق ـرار کننــد .روز  ۳۱اوت  ۱۹۱۷شــورای پرتوگ ـراد ب ـرای نخســتین بــار از زمانــی کــه تشــکیل
شــده بــود ،قطعنام ـ ٔه انتقــال حاکمیــت بــه شــوراها را تصویــب کــرد و شــوراهای شــهرها دیگــر مثــل
مســکو و مینســک و تاشــکند و غیــره نیــز بــه ایــن تصمیــم پیوســتند .حــزب بلشــویک نیــز مجــددا ً
شــعار «هم ـ ٔه حاکمیــت بــه شــوراها» را مطــرح کــرد .در ماههــای اوت و ســپتامرب همیــن ســال بــود
کــه لنیــن کتــاب «دولــت و انقــاب» را نوشــت و آمــوزش مارکسیســم دربــار ٔه دولــت را در رشایــط تــازه
تکامــل بخشــید .ایــن کتــاب در امــر تشــکیل دولــت تـراز نویــن پرولتاریایــی ،دولــت سوسیالیســتی ،پایـ ٔه
ســندهای برنام ـهای حــزب بلشــویک شــد.
تــا مــاه ســپتامرب  ۱۹۱۷رهــری شــوراهای پرتوگ ـراد و مســکو بــه دســت بلشــویکها افتــاده بــود.
شــار اعضــای گارد رسخ نیــز نزدیــک بــه دویسـتهزار نفــر شــده بــود .بــورژوازی دولــت موقــت (کــه
نخســتوزیر آن اکنــون کرنســکی بــود) نیــز در پــی ســازش بــا آملانهــا و نجــات خــود بــه قیمــت
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از دســت دادن بخشهایــی از رسزمیــن روســیه بــود (اســناد ایــن ســازش بعــد از پیــروزی انقــاب
اکتــر فــاش شــد) .امپریالیس ـتهای انگلیســی و فرانســوی نیــز از تــرس انقــاب در کشــورهای خــود
میکوشــیدند بــا آملانیهــا ســازش و صلــح کننــد.
لنیــن در همیــن ماههــای ســپتامرب و اکتــر  ۱۹۱۷نامههــای متعــددی بــه کمیتههــای حزبــی
پرتوگـراد و مســکو و نیــز بــه کمیتـ ٔه مرکــزی حــزب بلشــویک ،بــه اعضــای حــزب ،و بــه مناینــدگان حــزب
در شــوراهای کارگـران و رسبــازان پرتوگـراد و مســکو (دو شــهر بــزرگ روســیه) نوشــت کــه محــور اصلــی
و اساســی آنهــا بررســی مســئل ٔه قیــام عمومــی و مس ـلّحانه و ایــن موضــوع بــود کــه «بح ـران رســیده
و نضــج یافتــه اســت» (عنــوان نامــه بــه تاریــخ  ۲۹ســپتامرب  )۱۹۱۷و بــا توجــه بــه وضعیــت متزلــزل
حکومــت موقــت و بحــران عمومــی و افزایــش نفــوذ بلشــویکها در شــوراهای پرتوگــراد و مســکو،
اکنــون زمــان آن رســیده اســت کــه «بلشــویکها بایــد زمــام حکومــت را بــه دســت گیرنــد» (نامــه بــه
تاریــخ  ۱۴ســپتامرب  .)۱۹۱۷یکــی از انتقادهایــی کــه منشــویکها و برخــی از سوســیال دموکراتهــا 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 نوشــتهای نســبتاً طوالنــی بــا عنــوان «آیــا بلشــویکها میتواننــد
زمــام حکومــت را در دســت خــود نگــه دارنــد» (اواخــر ســپتامرب  )۱۹۱۷بــه ایــن موضــوع پرداخــت.
انقــاب  ۲۵اکتــر مواضــع لنیــن و بلشــویکها را از عرصـ ٔه نظــری بــه عرصـ ٔه عمــل آورد و درســتی آنهــا
را در رشایــط موجــود آن زمــان روســیه نشــان داد .در مــاه ســپتامرب و بهویــژه در مــاه اکتــر ،کمیت ـ ٔه
مرکــزی حــزب سوســیال دموک ـرات کارگــری روســیه (بلشــویک) بارهــا تشــکیل جلســه داد تــا دربــار ٔه
اقــدام حــزب در مــورد قیــام و بــه دســت گرفــن حاکمیــت دولتــی بحــث و تصمیمگیــری کنــد .جلسـ ٔه
حســاس اهمیتــی تاریخــی داشــت .در ایــن جلســه،
روز  ۱۰اکتــر  ۱۹۱۷کمیت ـ ٔه مرکــزی در آن بره ـ ٔه ّ
قطعنامــه دربــار ٔه قیــام مسـلّحانه بــا ده رأی موافــق و دو رأی مخالــف (کامنــوف و زینوویــف) تصویــب
شــد .اســتدالل مخالفــان ایــن بــود کــه بایــد منتظــر تشــکیل مجلــس مؤسســان شــد .ایــن قطعنامــه
رهنمــودی بــود بـرای همـ ٔه اعضــای حــزب تــا دســت بــه کار تــدارک قیــام مسـلّحانه شــوند .در جلسـ ٔه
بعــدی کمیتـ ٔه مرکــزی ( ۱۶اکتــر) مرکــز نظامی-انقالبــی بـرای رهــری قیــام تشــکیل شــد کــه لنیــن در
رأس آن قـرار داشــت .لنیــن در یکــی از نامههایــش بــه کمیتـ ٔه مرکــزی ( ۱اکتــر  )۱۹۱۷نوشــت« :ســیر
حــوادث آنچنــان وظیف ـ ٔه مــا را بهروشــنی تعییــن کــرده اســت کــه تأخیــر و درنــگ ،منتظــر شــدن،
تبهــکاری در برابــر انقــاب اســت ».لنیــن در «مارکسیســم و قیــام» ( ۱۴ســپتامرب) دربــار ٔه قیــام مسـلّحان ٔه
انقالبــی و تفــاوت آن بــا ماجراجویــی عــدهای انــدک چنیــن نوشــت« :قیــام بـرای اینکــه موفــق شــود باید
نــه بــه توطئــه و نــه بــه حــزب ،بلکــه بــه طبقـ ٔه پیشــاهنگ متکــی باشــد .ایــن اوالً .قیــام بایــد بــه شــور
ـاب در حــال
انقالبــی مــردم متکــی باشــد .ایــن ثانیـاً .قیــام بایــد بــه چنــان نقطهعطفــی در تاریــخ انقـ ِ
اعتــا متکــی باشــد کــه در آن فعالیــت گــروه پیــرو مــردم بــه حــد اکــر خــود رســیده باشــد و تزلــزل
صفــوف دشــمن و صفـ ِ
ـوف دوســتانِ ضعیــف و دودل و نیمـهراه انقــاب ،از هــر وقــت دیگــر شــدیدتر
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باشــد .ایــن هــم ثالثـاً .ایــن ســه رشط الزم بـرای طــرح مســئل ٔه قیــام ،مارکسیســم را از بالنکیســم متامیــز
میکنــد».
روز  ۲۴اکتــر ( ۶نوامــر جدیــد) و قبــل از گشــایش کنگــر ٔه د ّوم شــوراها ،بــه پیشــنهاد لنیــن قیــام
مردمــی مسـلّحان ٔه کارگـران و رسبــازان و ناویــان بـرای رسنگــون کــردن دولــت موقــت و انتقــال قــدرت
بــه شــوراها آغــاز شــد .ادارههــای دولتــی و کاخ زمســتانی محــل اســتقرار (و پنــاه) دولــت موقــت
محــارصه شــد .در فاصلـ ٔه یــک روز ،یعنــی صبــح روز  ۲۵اکتــر ( ۷نوامــر جدیــد) دولــت موقــت رسنگــون
و کرنســکی فـراری شــد .ســاعت  ۱۰صبــح پیــام لنیــن بــا عنــوان «خطــاب بــه شــهروندان روســیه» پخــش
شــد« :دولــت موقــت رسنگــون شــد .ارگان شــورای مناینــدگان کارگـران و رسبــازان ،یعنــی کمیتـ ٔه نظامــی-
انقالبــی کــه در رأس پرولتاریــا و پــادگان شــهر قـرار دارد حاکمیــت دولتــی را در دســت گرفــت .زنــده بــاد
ـاب کارگـران ،رسبــازان ،دهقانــان» .در پایــان هــان روز ،کاخ زمســتانی ســقوط کــرد و وزیـران دولت
انقـ ِ
موقــت بازداشــت شــدند .انقــاب اکتــر روســیه بهرسعــت و بــدون خونریــزی زیــادی بــه پیــروزی
رســید .هــان شــب کنگــر ٔه د ّوم شــوراها برگ ـزار شــد کــه بیــش از  ۴۰۰مناینــده در آن رشکــت داشــتند.
کنگــر ٔه د ّوم شــوراها در هــان روز پیامــی را کــه لنیــن نوشــته بــود تصویــب کــرد .در ایــن پیــام آمــده
بــود« :کنگــره بنــا بــه اراد ٔه اکرثیــت عظیــم کارگـران ،رسبــازان ،و دهقانــان ،و بــه اتــکای قیــام پیروزمنــد
کارگ ـران و پــادگان پرتوگ ـراد ،حاکمیــت دولتــی را بــه دســت میگیــرد».
روز  ۲۵اکتــر ( ۷نوامــر) ســال  ۱۹۱۷بــه عنــوان روز پیــروزی انقــاب کبیــر سوسیالیســتی اکتــر در
روســیه در تاریــخ ثبــت شــد .برقـراری صلــح و ملّــی کــردن زمیــن و بانکهــا جــزو نخســتین فرمانهــای
در دســتورکار انقــاب بودنــد .بــا اجــرای ایــن فرمانهــا ،اســتقرار حاکمیــت شــوراها (شــوروی) در
رسزمیــن پهنــاور روســیه آغــاز شــد .بــا انقــاب اکتــر روســیه ،دوران انقالبهــای سوسیالیســتی جهــان و
دوران نویــن گــذار از نظــام رسمایـهداری بــه سوسیالیســم و کمونیســم آغــاز شــد.
به نقل از «نامۀ مردم» ،شامرۀ  ۱۳ ،۱۰۳۳شهریور ماه ۱۳۹۶

صلح
برست-لیتوفسک ،آغاز
ِ
ساختمان سوسیالیسم،
بیماری «چپگرایی»
مروری بر برخی از آثار لنینیسم و
زمینههای تاریخی و اجتامعی آنها
(بخش اول)
روز  ۲۵اکتــر ( ۷نوامــر بــه تقویــم امــروزی) ســال  ،۱۹۱۷در حالــی کــه جنــگ امپریالیســتی جهانــی
ا ّول همچنــان ادامــه داشــت ،انقــاب سوسیالیســتی در روســیه بــه رهــری حــزب انقالبــی بلشــویکها
بــه پیــروزی رســید .کارگـران و دهقانــان زحمتکــش حکومــت بــورژوازی را برانداختنــد و رونــد برقـراری
حاکمیــت شــوروی (شــورایی) زحمتکشــان در رسزمیــن پهنــاور روســیه آغــاز شــد .انقــاب اکتــر روســیه
زندگــی بهــر ،حقــوق عادالنــ ٔه اجتامعی-سیاســی ،و دموکراســی اجتامعی-اقتصــادی بــه مــردم نویــد
مـیداد و شــعار صلــح را مطــرح میکــرد .کمیتـ ٔه نظامی-انقالبــی شــورای مناینــدگان کارگـران و رسبــازان
در پرتوگـراد در ســاعت  ۱۰صبــح روز  ۲۵اکتــر در «پیــام بــه شــهروندان روســیه» اعــام کــرد کــه «دولــت
موقــت [بــورژوازی] رسنگــون شــد .قــدرت دولتــی بــه دســت کمیتـ ٔه نظامی-انقالبــی کــه ارگان شــورای
مناینــدگان کارگــران و رسبــازان پرتوگــراد اســت ،منتقــل شــده اســت .آنچــه مــردم در راه آن مبــارزه
میکردنــد :پیشــنهاد صلــح دموکراتیــک ،الغــای مالکیــت اربابــی بــر زمیــن ،برقـراری کنــرل کارگــری بــر
تولیــد ،و تشــکیل دولــت شــوروی ،محقــق شــد .زنــده بــاد انقــاب کارگـران ،رسبــازان ،و دهقانــان!»
پیــروزی زحمتکشــان روس در انقــاب اکتــر  ،۱۹۱۷تأثیــر قابلتوجهــی بــر زحمتکشــانی داشــت کــه
در حکومتهــای رسمایـهداری و امپریالیســتی در دیگــر کشــورهای جهــان اســتثامر میشــدند ،و مــرگ
و ویرانــی و مشــقت جنــگ زندگــی آنهــا را بیــش از پیــش تبــاه کــرده بــود .کشــور شــوراها پیشــگام
تحـ ّول نوینــی در تاریــخ بــر و پوینــد ٔه راهــی تــازه در گــذار از رسمایـهداری بــه ســوی سوسیالیســم شــد
کــه تــا کنــون در ایــن مقیــاس آزمــوده نشــده بــود و «دســتورالعملی» هــم بـرای آن نوشــته نشــده بــود.
انقــاب اکتــر دورانــی نویــن ،دوران تاریخــی پیــروزی سوسیالیســم و حرکــت بــه ســوی کمونیســم را در
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تاریــخ بــر آغــاز کــرد.
حــزب بلشــویکهای روســیه انقالبــی تاریخــی را بــه پیــروزی رســانده بــود و بــا بــه دســت آوردن
حاکمیــت و قــدرت دولتــی ،گام در راهــی گذاشــته بــود کــه ناشــناختههای فراوانــی داشــت .حــزب
بلشــویک روســیه ایــن وظایــف بنیــادی را پیــش روی خــود داشــت :ســاخنت و تحکیــم دولــت شــوروی
(شــورایی) ،نوســازی جامعــه بــر مبنــای نظــام اقتصادی-اجتامعــی سوسیالیســتی ،ســازماندهی دفــاع
کشــور در برابــر تهاجــم و تجــاوز خصامن ـ ٔه رسمای ـهداری از قــدرت راندهشــده ،و تقویــت ارتبــاط بــا
پرولتاریــای ســایر کشــورها و پشــتیبانی از آنهــا .هم ـ ٔه اینهــا در رشایطــی بــود کــه پرولتاریــای روســیه
و حــزب آن بــرای ادار ٔه دولــت و کشــور در عرصههــای گوناگــون اقتصادی-اجتامعی-سیاســی فاقــد
کادرهــای ُمجــ ّرب بــود .بهعــاوه ،ضدانقــاب نیــز خیلــی زود مبــارز ٔه مســلحانه بــا حاکمیــت نویــن
را آغــاز کــرد و حکومــت شــورایی مجبــور شــده بــود مقاومــت دشــمنان را بــا نیــروی نظامــی رسکــوب
کنــد .مبــارزه بــا اِساِرهــا (سوسیالیس ـتهای انقالبــی) و ِمنشــویکها کــه در شــوراها حضــور پُررنگــی
داشــتند نیــز در برابــر بلشــویکها قــرار داشــت .حــزب بلشــویک همزمــان بــا دفــاع از انقــاب و
رسکــوب ضدانقــاب ،و در هــم شکســن تســلیمطلبان داخلــی ،فعالیــت دشــوار و پُرمســئولیت ایجــاد
دولــت جدیــد شــوروی را نیــز بــه پیــش میبــرد کــه نخســتین تجربـ ٔه جهانــی در چنیــن مقیاســی بــود
و جــای دیگــری نبــود کــه بتــوان از آن تجربــه آموخــت .ا ّمــا نبــوغ ســازماندهی و سیاســی لنیــن و
رفقایــش در رونــد انقــاب و ســاختامن دولــت شــوروی ،عامــل نیرومنــدی در انجــام موفقیتآمیــز ایــن
وظیف ـ ٔه حــزب بــود .لنیــن و بلشــویکها بــه نیــروی آفریننــده و خالقیــت تودههــا بــه منزل ـ ٔه عاملــی
اساســی در شــکل دادن ســازمانهای اجتامعــی نویــن اعتقــاد و اتــکا داشــتند .دســتگاه دولتــی ســابق در
هــم شکســته میشــد و بــه جــای آن دســتگاه نویــن دولــت پرولــری بــر بنیــاد شــوراهای مردمــی ایجــاد
میشــد .تشــکیل نیروهــای مس ـلّح نویــن از دشــوارترین کارهــا بــود .حکومــت تــازه بــه دموکراتیــک
کــردن ارتــش پرداخــت؛ رتبههــا و درجههــای نظامــی لغــو شــد و فرماندهــان نظامــی توســط رسبــازان
انتخــاب شــدند .فرمــان ایجــاد ارتــش رسخ صــادر شــد.
از دیگــر اقدامهــای عاجــل حکومــت تــازه ،صــدور فرمــان زمیــن بــه ســود دهقانــان زحمتکــش و
دادن زمیــن بــه آنهــا ،برابــر اعــام کــردن همـ ٔه مــردم کشــور بــه عنــوان «شــهروند روســیه» ،جــدا کــردن
کلیســا و دیــن از دولــت ،اعــام آزادی مذهبهــا ،برابــری حقــوق زنــان و مــردان ،اعــام حــق تعییــن
رسنوشــت ملّتهــا تــا حــد جدایــی و تشــکیل دولــت مســتقل (ب ـرای منونــه :فنالنــد ،و اوکراییــن کــه
البتــه بعــدا ً وارد اتحــاد بــا جمهــوری شــوروی روســیه شــد) ،و لغــو قراردادهــای نابرابــر دولــت تـزاری و
حکومــت موقــت بورژوایــی بــا کشــورهای دیگــر (از جملــه ایـران) بــود .صدهــا هـزار خانــواد ٔه کارگــری
بــه ســاختامنهایی کــه پیشــر متعلــق بــه رسمای ـهداران و مالــکان بــود انتقــال و اِســکان داده شــدند.
تحصیــل و خدمــات پزشــکی رایــگان شــد .کاخهــا بــه مــوزه و محلهــای تجمــع عمومــی تبدیــل شــد.
هشــت ســاعت کار در روز برقـرار شــد .بیمـ ٔه خدمــات درمانــی و از کار افتادگــی و بیــکاری برقـرار شــد.
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بانکهــا ،معــادن ،و راههــای آهــن بــه مالکیــت مردمــی درآمــد ،کارخانههــا و صنایــع بــزرگ ملّــی شــد،
و در صنایــع نظــارت کارگــری برقـرار شــد .پایهگــذاری بخــش سوسیالیســتی اقتصــاد آغــاز شــد .در مــاه
ژانویـ ٔه  ۱۹۱۸کمیتـ ٔه اجرایــی مرکــزی حــزب بلشــویک و کنگــر ٔه سـ ّوم شــوراهای رسارس روســیه «اعالمیـ ٔه
حقــوق زحمتکشــان و مــردم استثامرشــده» را تصویــب کردنــد کــه بـرای نخســتین بــار در تاریــخ ،اراد ٔه
حقیقــی طبقــات زحمتکــش را بیــان میکــرد ،حاکمیــت آنهــا را برق ـرار میســاخت ،و نابــودی اســتثامر
انســان از انســان ،ایجــاد سوسیالیســم ،و الغــای طبقــات را هــدف خــود قــرار مــیداد .در همیــن
اعالمیــه بــود کــه موضوعهایــی مثــل اعــام تشــکیل جمهــوری شــوراها (جمهــوری شــوروی روســیه)،
رسی و برق ـراری صلــح
لغــو مالکیــت خصوصــی بــر زمیــن ،ملّــی کــردن بانکهــا ،الغــای قراردادهــای ّ
دموکراتیــک بــدول الحاقطلبــی و بــدون غرامــت بیــن ملّتهــا ،اســتقالل فنالنــد ،خــروج نیروهــای
روس از ای ـران ،و تشــکیل فدراســیون جمهوریهــای شــوروی روســیه مطــرح شــده بــود .ایــن اعالمیــه
بعدهــا پایــه و اســاس قانــون اساســی شــوروی شــد کــه در کنگــر ٔه پنجــم شــوراها در ژوییــ ٔه ۱۹۱۸
تصویــب شــد .زحمتکشــان و بلشــویکها گام بــه گام طــرز ادار ٔه اقتصــاد را میآموختنــد.
هامنطــور کــه گفتــه شــد ،یکــی از عاجلتریــن اقدامهــای حــزب بلشــویک روســیه از هــان
نخســتین روز پــس از پیــروزی انقــاب ،مبــارز ٔه فعــال در راه پایــان دادن بــه جنــگ جنــگ جهانــی ا ّول و
خــروج روســیه از آن جنــگ بــود .بــه همیــن دلیــل ،حــزب بلشــویک بــا صــدور فرمــان صلــح« ،بــه همـ ٔه
ملّتهــای درگیــر در جنــگ و دولتهــای آنهــا ،مذاکــره دربــار ٔه صلــح عادالنــ ٔه دموکراتیــک» بــدون
الحــاق و پرداخــت غرامــت را پیشــنهاد داد .ایــن فرمــان ،یــا منشــور ،در کنگــر ٔه د ّوم شــوراهای مناینــدگان
کــه در روزهــای  ۲۵و  ۲۶اکتــر  ۱۹۱۷تشــکیل شــد ،طــی ســخرنانی لنیــن در روز د ّوم کنگــره ،بــه اطــاع
همــگان رســانده شــد .در منشــور صلــح آمــده اســت« :دولــت روســیه رس ـاً اعــام م ـیدارد کــه عــزم
راســخ دارد پیــان صلــح را ب ـرای پایــان دادن بــه جنــگ بــا آنچنــان رشایطــی کــه بــدون اســتثنا ب ـرای
همـ ٔه ملیتهــا بــه یــک انــدازه عادالنــه باشــد ،فــورا ً امضــا کنــد ...در عیــن حــال ،دولــت روســیه حــارض
اســت هــر گونــه رشایــط دیگــر بـرای صلــح را مــورد بررســی قـرار دهــد ،فقــط ارصار دارد کــه رشایــط
صلــح بــا نهایــت وضــوح پیشــنهاد شــود و از هــر گونــه ابهــام و رسیّــت عــاری باشــد ...مــا مخالــف
رسی هســتیم و [در مــورد قـرارداد صلــح] در برابــر همـ ٔه مــردم آشــکارا عمــل خواهیــم کرد...
دیپلامســی ّ
بــه نظــر مــا ،نیرومنــدی دولــت در آگاهــی تودههاســت .دولــت زمانــی نیرومنــد اســت کــه تودههــا از
همهچیــز باخــر باشــند ،دربــار ٔه همهچیــز بتواننــد قضــاوت کننــد ».ا ّمــا بریتانیــا و فرانســه و آمریــکا و
دیگـران از پذیــرش پیشــنهاد صلــح دولــت شــوروی روســیه خــودداری کردنــد .بــه ایــن ترتیــب ،حکومــت
تــاز ٔه روســیه جداگانــه وارد مذاکـرات صلــح بــا آملــان و متفقانــش در «قدرتهــای محــور» شــد .مذاکــره
دربــار ٔه صلــح در  ۲دســامرب ( ۱۹۱۷کمــر از یــک مــاه پــس از پیــروزی انقالب) در شــهر برِست-لیتوفســک
(در بــاروس ،در نزدیکــی مــرز لهســتان) آغــاز شــد کــه حاصــل آن برق ـراری آتشبــس و توقــف جنــگ
بــود کــه هنــوز بــه معنــای پیــان صلــح کامــل نبــود .مذاکــره ب ـرای صلــح قطعــی از روز  ۲۲دســامرب
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 ۱۹۱۷در برست-لیتوفســک آغــاز شــد و در ماههــای بعــدی ادامــه یافــت .آملــان رشایــط ســنگینی را
ب ـرای برق ـراری صلــح در پیــش روی حکومــت شــوروی گذاشــت کــه شــامل حفــظ رسزمینهایــی بــود
کــه آملــان در اشــغال داشــت .بــا توجــه بــه اوضــاع داخلــی و رشایــط بیناملللــی ،خســتگی مفــرط
نیروهــای نظامــی و زحمتکشــانی کــه بایــد نیــرو و تــدارکات بــه ارتــش میرســاندند ،و تــاش بــورژوازی
خارجــی و روس کــه خواهــان ادامـ ٔه جنــگ روســیه بــا آملــان بودنــد و امیــدوار بودنــد کــه جنــگ موجــب
شکســت انقــاب و حکومــت انقالبــی و احیــای رژیــم کهنــه شــود ،لنیــن در جلســه بــا رفقــای کمیت ـ ٔه
مرکــزی حــزب و مناینــدگان بلشــویک کنگــر ٔه شــوراها نظــر خــود دربــار ٔه لــزوم عقبنشــینی و رضورت
برقـراری 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 د ّومیــن کنگــر ٔه شــوراها ،دربــار ٔه رونــد
مذاکــرات صلــح گفتــه بــود« :مــا آتشبــس ســه ماهــه پیشــنهاد میکنیــم و مــ ّدت را هــم طوالنــی
انتخــاب میکنیــم ،چــون کــه ملّتهــا خســته شــدهاند و مشــتاق اسـراحت از ایــن کشــتار خونینیانــد
کــه اکنــون چهارمیــن ســال اســت کــه ادامــه دارد ».لنیــن ارصار زیــادی در تحقــق آتشبــس و پایــان
دادن بــه جنــگ داشــت ،و بــه همیــن دلیــل میگفــت «پیشــنهاد مــا نبایــد لحــن امتامحجــت داشــته
باشــد ...بــه دشــمنان امــکان منیدهیــم کــه آشــتیناپذیری مــا را وســیلهای ب ـرای پنهــان کــردن ن ّیــت
خــود کننــد و متــام حقیقــت را از ملّتهــا پوشــیده نــگاه دارنــد ».ا ّمــا در داخــل رهــری و اعضــای حــزب
بلشــویک ،گــروه «کمونیسـتهای چــپ» کــه بوخاریــن هدایــت آن را در دســت داشــت ،ارصار میکــرد
کــه بایــد بــر ضــد آملــان جنــگ انقالبــی اعــام گــردد .ولــی لنیــن معتقــد بــود کــه بایــد عقبنشــینی
کــرد و رشایــط ســنگین صلــح را پذیرفــت تــا حکومــت تــازه فرصــت پیــدا کنــد «نفســی بکشــد» .لنیــن
در مطلبــی بــا عنــوان «تزهــای مربــوط بــه مســئل ٔه انعقــاد فــوری صلــح جداگانــه و الحاقآمیــز» کــه
روز  ۸ژانویــه  ۱۹۱۸در جلسـ ٔه کمیتـ ٔه مرکــزی مطــرح کــرد ،بــاز هــم بــه بررســی رضورت تحقــق صلــح و
پایــان دادن بــه جنــگ پرداخــت .او نوشــت« :بـرای موفقیــت سوسیالیســم در روســیه مـ ّدت معیّنــی الزم
اســت کــه طــی آن حکومــت سوسیالیســتی بایــد کامـاً دســتش بــاز باشــد تــا بتوانــد بــر بــورژوازی ،ابتــدا
در کشــور خــود پیــروز گــردد و کار ســازماندهی تودهیــی وســیع و عمیقــی را روب ـهراه کنــد .وضــع
انقــاب سوسیالیســتی در روســیه بایــد پایــه و اســاس هــر گونــه تعییــن وظایــف بیناملللــی حکومــت
شــوروی مــا باشــد ».او در مقابــل مخالفانــش در کمیتـ ٔه مرکــزی کــه خواســتار «جنــگ انقالبــی» بودنــد
و پیــان صلــح بــا امپریالیســم را خیانــت بــه سوسیالیســم میدانســتند ،نوشــت« :کســی کــه در لحظـ ٔه
مع ّینــی کــه ب ـرای ادام ـ ٔه جنــگ نیــرو و تــوان نــدارد ،رشایــط صلحــی را امضــا میکنــد کــه بــه رصف ـ ٔه
ملّــت ضعیــف نیســت بلکــه بــه ســود یــک گــروه امپریالیستهاســت ،مرتکــب کوچکتریــن خیانتــی
بــه سوسیالیســم منیشــود ...از هنــگام پیــروزی دولــت سوسیالیســتی در یــک کشــور ،بایــد مســائل را
نــه از نظــر ارجحیــت ایــن یــا آن امپریالیســم ،بلکــه رصفـاً از دیــدگاه تأمیــن بهرتیــن رشایــط بـرای رشــد
و تقویــت انقــاب سوسیالیســتی کــه اینــک آغــاز شــده اســت حــل کــرد ...مــا بــا انعقــاد صلــح جداگانــه
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رش هــر دو گــروه متخاصــم امپریالیســتی
بــه حداکــر میزانــی کــه بـرای لحظـ ٔه کنونــی ممکــن اســت ،از ّ
خــاص میشــویم و از خصومــت و جنــگ میــان آنهــا کــه بندوبستشــان را بــر ضــد مــا دشــوار میســازد،
اســتفاده میکنیــم و بــرای دوران مع ّینــی دســتامن بــاز میشــود تــا انقــاب سوسیالیســتی را ادامــه
دهیــم و پایههــای آن را محکــم کنیــم».
«کمونیســتهای چــپ» بــه رهــری بوخاریــن ،و بخــش دیگــری از رهــری حــزب بــه رسکردگــی
تروتســکی خواهــان ادامــ ٔه جنــگ بودنــد و بــا انعقــاد پیــان صلــح مخالفــت میکردنــد ،بــه ایــن
دلیــل کــه «انقــاب جهانــی» را بــه تأخیــر میانــدازد و انقــاب (جهانــی) را بایــد از طریــق جنــگ بــا
امپریالیســم جهانــی برانگیخــت .آنــان امــکان پیــروزی سوسیالیســم در یــک کشــور را انــکار میکردنــد
و حفــظ انقــاب اکتــر را فقــط بــه رشط پیــروزی انقــاب سوسیالیســتی در جهــان ممکــن میدانســتند.
ا ّمــا در همـ ٔه ایــن روزهــا ،لنیــن از تــاش بـرای قانــع کــردن کمیتـ ٔه مرکــزی بــه ادامـ ٔه مذاکـرات صلــح و
برقـراری صلــح دســت برنداشــت ،تــا باالخــره توانســت توافــق اکرثیــت کمیتـ ٔه مرکــزی در مــورد امضــای
فــوری پیــان صلــح را بــه دســت آورد .بــه اعتقــاد لنیــن ،برانگیخــن انقــاب جهانــی هیــچ وجــه مشــرکی
بــا مارکسیســم نداشــت.
لنیــن باالخــره موفــق شــد توافــق کمیت ـ ٔه مرکــزی را جلــب کنــد کــه دس ـتکم مذاک ـرات صلــح بــا
آملــان بــه درازا کشــانده شــود تــا بتــوان تصمیــم الزم را گرفــت .هیئــت مذاکــره کننــده بــه رسپرســتی
تروتســکی بــا آملانهــا و دیگــر مناینــدگان قدرتهــای محــور (عثامنــی ،بلغارســتان ،و اتریش-مجــار)
روز  ۱۰فوریــه  ۱۹۱۸وارد مذاکــره شــد ،ولــی برخــاف ترصیــح و تأکیــد لنیــن ،تروتســکی در جریــان
مذاکــره اعــام کــرد کــه حکومــت شــوروی از امضــای پیــان صلــح خــودداری میکنــد ،بــه جنــگ
بــا آملــان پایــان میدهــد ،و ارتــش خــود را مرخــص میکنــد .ایــن موضــع تروتســکی موجــب قطــع
مذاک ـرات شــد .دولــت آملــان از ایــن موضــع اســتفاده کــرد و آتشبــس را بــر هــم زد و روز  ۱۸فوریــه
دســت بــه حملـ ٔه مجــدد بــه روســیه زد و تــا نزدیکــی پرتوگـراد (پایتخــت آن زمــان روســیه) پیــش آمــد.
کمیتـ ٔه مرکــزی حــزب بلشــویک عــر همیــن روز تشــکیل جلســه داد کــه در آن لنیــن پــس از مبــارزهای
طوالنــی و شــدید بــا تروتســکی و «کمونیسـتهای چــپ» موفــق شــد بـرای نخســتین بــار اکرثیــت آرا را
بــه نفــع امضــای قـرارداد صلــح بــه دســت آورد .روز  ۱۹فوریــه  ۱۹۱۸تلگرامــی دربــار ٔه موافقــت دولــت
شــوروی روســیه بــا امضــای قـرارداد صلــح مطابــق رشایــط آملانهــا بـرای دولــت آملــان مخابــره شــد کــه
در آن آمــده بــود« :شــورای کمیرسهــای ملّــی خــود را ناگزیــر میشــارد کــه در اوضــاع و احوالــی کــه
بــه وجــود آمــده ،آمادگــی خــود را بـرای امضــای رســمی پیــان صلــح مطابــق بــا رشایطــی کــه دولــت
آملــان در برست-لیتوفســک طلــب کــرده اســت ،اعــام دارد ».روز  ۲۳فوریــه پاســخ فرماندهــی آملــان
دریافــت شــد کــه شــامل رشایــط ســنگینتری ب ـرای پیــان صلــح بــود .ایــن وضعیــت را لنیــن پیــش از
ایــن در «ســخرنانی دربــار ٔه جنــگ و صلــح در جلسـ ٔه کمیتـ ٔه مرکــزی» در روز  ۲۴ژانویــه  ۱۹۱۸پیشبینــی
کــرده بــود .او در آن ســخرنانی بــا رصاحــت گفتــه بــود کــه «بــدون شــک صلحــی کــه حــاال مــا مجبوریــم
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منعقــد کنیــم رشمآور اســت ،ولــی اگــر جنــگ آغــاز شــود دولــت مــا نابــود خواهــد شــد و دولــت بعــدی
صلــح را منعقــد خواهــد کــرد» و در مخالفــت بــا تروتســکی و بوخاریــن (کمونیس ـتهای چــپ) کــه
مخالــف انقعــاد صلــح بودنــد گفتــه بــود« :اگــر آملانهــا بــه تعــرض بپردازنــد ،مجبــور خواهیــم بــود
بــه امضــای هــر گونــه ق ـرارداد صلــح تــن بدهیــم و آنوقــت البتــه ایــن ق ـرارداد صلــح بدتــر خواهــد
بــود ».و متأســفانه همینطــور هــم شــد .کمیتـ ٔه مرکــزی حــزب بلشــویک جلسـهای فــوری تشــکیل داد
و بــا اکرثیــت آرا پیشــنهاد لنیــن دربــار ٔه امضــای ق ـرارداد صلــح بــا رشایــط تــاز ٔه آملــان را پذیرفــت .در
اعالمیـ ٔه دفــر تشــکیالت کمیتـ ٔه مرکــزی در مــورد «مســئل ٔه مربــوط بــه صلــح جداگانــه و الحاقآمیــز» و
تصمیمهــای ایــن جلســه آمــده اســت« :رضورت مسـلّم امضــای قـرارداد صلــح اشــغالگرانه بــا آملــان کــه
بــه طــور غیرقابــل تصـ ّوری ســنگین اســت ،در لحظـ ٔه کنونــی ( ۲۴فوریــه  )۱۹۱۸پیــش از هــر چیــز ناشــی
از آن اســت کــه مــا ارتــش نداریــم و منیتوانیــم از خــود دفــاع کنیــم .بــورژوازی خواهــان جنــگ اســت
چــون کــه خواهــان رسنگونــی حکومــت شــوروی و ســازش بــا بــورژوازی آملــان اســت ».پــس از تصویــب
کمیت ـ ٔه اجرایــی مرکــزی رسارسی روســیه و ســپس شــورای کمیرسهــای ملّــی ،روز  ۲۴فوریــه ق ـراری در
ایــن مــورد صــادر شــد و ایــن تصمیــم بــه اطــاع دولــت آملــان رســانده شــد.
در م ّدتــی کــه بحــث و بررســی دربــار ٔه صلــح در حکومــت شــوروی در جریــان بــود ،تهاجــم مجــدد
آملــان همچنــان ادامــه داشــت .شــورای کمیـران خلــق شــوروی پیامــی را کــه لنیــن روز  ۲۱فوریــه ۱۹۱۸
بــا عنــوان «میهــن سوسیالیســتی در خطــر اســت!» بــه مــردم نوشــته شــده بــود ،منتــر کــرد .بســیج
نیروهــای مردمــی بـرای دفــاع از کشــور دوبــاره آغــاز شــده بــود .در همیــن روزهــا بــود کــه ارتــش رسخ
پایهگــذاری شــد و بــه همیــن مناســبت در کشــور شــوروی هــر ســال روز  ۲۳فوریــه بــه عنــوان روز
ارتــش جشــن گرفتــه میشــد.
لنیــن در مطلبــی بــا عنــوان «درس ســنگین ولــی الزم و رضوری» کــه در شــار ٔه  ۲۵فوریــه ۱۹۱۸
پ ـراودا چــاپ شــد ،بــار دیگــر بــه توضیــح موضــوع جنــگ و صلــح و بررســی آنچــه گذشــت پرداخــت
و نوشــت« :هفت ـ ٔه از  ۱۸تــا  ۲۴فوریــه ســال  ۱۹۱۸بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن تحــوالت تاریخــی
در تاریــخ انقــاب روســیه -و جهــان -ثبــت خواهــد شــد .ایــن هفتــه ،هفتــ ٔه تعــ ّرض نظامــی آملــان
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 عبارتهــای انقالبــی دربــار ٔه «جنــگ انقالبــی» اعــام جنــگ بیامــان
میکنیــم ...از نظــر دفــاع از میهــن ،تبهــکاری یعنــی درگیــر جنــگ شــدن بــا دشــمن بینهایــت قویتــر
و آمادهتــر ،هنگامــی کــه میدانــی ارتــش نــداری .مــا از نظــر دفــاع از میهــن موظفیــم ســنگینترین،
ظاملانهتریــن ،ددمنشــانهترین ،و ننگینتریــن ق ـرارداد صلــح را امضــا کنیــم ،البتــه نــه ب ـرای اینکــه در
برابــر امپریالیســم تســلیم شــویم ،بلکــه بـرای اینکــه بــه طــور جـ ّدی و فعــال ،جنگیــدن را یــاد بگیریــم
و ب ـرای آن آمــاده شــویم ».لنیــن در مخالفــت بــا نظــر بوخاریــن و تروتســکی کــه ادام ـ ٔه جنــگ بــا
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آملــان را تضعیــف امپریالیســم آملــان و تقویــت جنبــش انقالبــی آملــان میدانســتند کــه ب ـهزودی بــه
انقــاب منجــر خواهــد شــد ،نوشــت« :اگــر لیبکنشــت در عــرض دو-ســه هفتــه بــر بــورژوازی پیــروز
گــردد ،مــا را از هم ـ ٔه دشــواریها نجــات خواهــد داد .ا ّمــا اگــر مــا تاکتیــک امــروز خــود را در مبــارزه
بــا امپریالیســم امروزیــن بــه ایــن امیــد مع ّیــن کنیــم کــه لیبکنشــت حتـاً بایــد در چنــد هفتـ ٔه آینــده
پیــروز گــردد ،فقــط شایســت ٔه مســخره کــردن خواهیــم بــود و باعظمتتریــن شــعارهای انقالبــی معــارص
را بــه عبارتپــردازی انقالبــی تبدیــل خواهیــم کــرد( ».گفتنــی اســت کــه انقــاب آملــان در نوامــر ۱۹۱۸
بــا رسنگونــی قیــر و برقـراری جمهــوری وایــار آغــاز شــد .لیبکنشــت و روزا لوکزامبــورگ کــه هــر دو
از ره ـران قیــام کارگ ـران برلــن در ژانوی ـ ٔه  ۱۹۱۹ب ـرای تعمیــق و ارتقــای جنبــش بــه انقــاب پرولــری
بودنــد ،پــس از رسکــوب قیــام بــه دســت ضدانقــاب کشــته شــدند).
رسانجــام تالشهــای لنیــن و همراهانــش نتیجــه داد و پیــان صلــح برست-لیتوفســک در نهایــت
در روز  ۳مــارس  ۱۹۱۸بــه امضــا رســد .کنگــر ٔه هفتــم حــزب بلشــویک (نخســتین کنگــر ٔه حــزب پــس
از پیــروزی انقــاب) در روزهــای  ۶و  ۷مــارس  ۱۹۱۸برگ ـزار شــد کــه یکــی از مص ّوبههــای آن ،تأییــد
ق ـرارداد صلــح بــا آملــان بــود .در همیــن کنگــره بــود کــه نــام حــزب بلشــویک بــه «حــزب کمونیســت
(بلشــویک) روســیه» تغییــر داده شــد .کنگــره از گــروه «کمونیســتهای چــپ» خواســت کــه بــه
فعالیــت انشــعابگران ٔه خــود کــه وحــدت حــزب را بــه خطــر میانداخــت ،پایــان دهــد .م ّدتــی بعــد
در هــان ســال« ،کمونیس ـتهای چــپ» خطــای خــود در مــورد صلــح را پذیرفتنــد و فعاالنــه بــه کار
حزبــی و دولتــی ادامــه دادنــد .چهارمیــن کنگــر ٔه شــوراهای رسارسی روســیه نیــز در  ۱۴مــارس تشــکیل
شــد .قـرارداد صلــح برست-لیتوفســک در ایــن کنگــر ٔه شــوراها نیــز تأییــد و تصویــب شــد .صلــح جداگان ٔه
جمهــوری شــوروی روســیه بــا آملــان و متفقانــش فرصتــی بـرای ســامان دادن بــه اقتصــاد کشــور ،شــکل
دادن و تحکیــم ارتــش رسخ ،و تقویــت اتحــاد زحمتکشــان بــرای ســاختامن سوسیالیســم بــه دســت
داد و بــه ایــن ترتیــب مرحلـ ٔه نوینــی در زندگــی دولــت شــوروی آغــاز شــد .در نوامــر ســال  ،۱۹۱۸در
روزهــای پایانــی جنــگ جهانــی ا ّول ،وقتــی کــه آملــان بــه نیروهــای متفــق تســلیم شــد ،پیــان برســت-
لیتوفســک عمـاً لغــو شــد ،ا ّمــا 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 ژوییـ ٔه هــان ســال ،اِساِرهــای چــپ بـرای بــر هــم زدن صلــح
و تحریــک کــردن مجــدد آملــان بــه جنــگ بــا روســی ٔه شــوروی ،ســفیر آملــان را تــرور کردنــد و بــه قتــل
رســاندند کــه بــر اثــر برخــورد هشــیاران ٔه حکومــت شــوروی موضــوع حــل و فصــل شــد .در هــان مــاه،
پنجمیــن کنگــر ٔه شــوراها ق ـراری دربــار ٔه اخ ـراج مناینــدگان اِساِرهــای چــپ از شــوراها تصویــب کــرد.
پــس از عقــد پیــان صلــح برِست-لیتوفســک ،امیــد امپریالیس ـتهای آمریــکا و بریتانیــا و فرانســه
بــه از میــان بــردن انقــاب و جمهــوری شــوروی نقــش بــر آب شــد .از همیــن زمــان بــود کــه ایــن متحدان
پیشــین روســیه در جنــگ ،هم ـراه بــا ضدانقــاب داخلــی ،و آتشبیــاری کا ِدتهــا (مرشوطهطلبــان)،
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سوسیالیســتهای انقالبــی (اِساِرهــا)ِ ،منشــویکها ،و نظامیــان رژیــم ســابق (گارد ســفید) ،آتــش
جنــگ داخلــی علیــه حکومــت پرولــری را در روســی ٔه شــوروی برافروختنــد کــه در حــدود ســه ســال (تــا
پایــان ســال  )۱۹۲۰ادامــه یافــت .چرچیــل کــه در آن دوره وزیــر جنــگ بریتانیــا بــود ،در برهـهای از ایــن
جنــگ بــه خــود میبالیــد کــه «لشکرکشــی  ۱۴دولــت» را علیــه کشــور شــوراها ســازمان داده اســت!
ساِرهــا لنیــن را هــدف گلولــه قـرار دادنــد ( ۳۰اوت  )۱۹۱۸کــه البتــه منجــر
در همیــن ایّــام بــود کــه اِ 
بــه مــرگ او نشــد ولــی زخمــی کاری بــه او زد کــه یکــی از عوامــل مــرگ او در ژانویـ ٔه ســال  ۱۹۲۴شــد،
قـرارداد صلــح برِست-لیتوفســک فســخ شــد (نوامــر  ،)۱۹۱۸و بــر اثــر مداخلـ ٔه نظامــی خارجــی و ویرانی
و خرابــی اوضــاع کشــور ،سیاســت «کمونیســم جنگــی» و کنــرل شــدید بــر تولیــد و توزیــع و خواروبــار و
بــه اجـرا گذاشــن اصــل «هــر کــس کار نکنــد نبایــد بخــورد» موقتـاً (تــا اواخــر ســال  )۱۹۲۰برقـرار شــد.

دربار ٔه رفتار کودکانهٔ «چپگرایی» در داخل حزب کمونیست روسیه

لنیــن در مــاه مــه  ۱۹۱۸جــزوهای بــا عنــوان «دربــار ٔه رفتــار کودکانـ ٔه چپگرایی» نوشــت کــه در چند
شــار ٔه روزنام ـ ٔه پ ـراودا منتــر شــد .مخاطــب لنیــن در ایــن نوشــتار ،گــروه کوچــک «کمونیس ـتهای
چــپ» در داخــل حــزب کمونیســت روســیه بــود کــه بوخاریــن از رهــران اصلــی آن بــود و در
جریــان صلــح برست-لیتوفســک موضعــی چپگرایانــه داشــت .لنیــن بــه برخــورد اقناعــی بــا چنیــن
مخالفانــی اهمیــت مـیداد و معتقــد بــود کــه «رضورت و فایــده دارد کــه روی قضاوتهــا و نظریــات
کمونیس ـتهای چــپ مکــث شــود ...زی ـرا آنهــا مشــخص ٔه دورهای هســتند کــه از آن در حــال گذاریــم؛
و ب ـرای مــا آموزندهانــد ،زی ـرا از جمل ـ ٔه بهرتیــن افرادیانــد کــه لحظ ـ ٔه کنونــی را درک نکردهانــد و از
لحــاظ معلومــات و صداقــت و وفــاداری خیلــی برتــر از مناینــدگان معمولــی هــان دیدگاههــای اشــتباه،
یعنــی اِساِرهــای چــپ هســتند ».او ضمــن اشــاره بــه دریافــت تزهایــی کــه کمونیس ـتهای چــپ بــه
کمیت ـ ٔه مرکــزی دادهانــد« ،کــه ایــن یــک رســم و عــادت خــوب مارکسیســتی اســت» ،مینویســد کــه
در ایــن تزهــا «چپهــا جرئــت نکردهانــد ایــن ســؤال قدیمــی را بــه رصاحــت مطــرح ســازند کــه آیــا
انعقــاد صلــح برســت صحیــح بــوده اســت یــا نــه ».ا ّمــا بــه نوشــت ٔه لنیــن« ،حقیقــت ســاده و روشــن راه
خــود را از میــان اظهــارات و طفــره رفنتهــای چپهــا در مســئل ٔه جنــگ و صلــح در هــر حــال بــاز و
همــوار میســازد .تنظیــم کننــدگان تزهــا ناگزیــر اذعــان کردهانــد کــه عقــد پیــان صلــح بــه تشــدید
درگیریهــای دولتهــای امپریالیســتی منجــر شــده اســت ...بــه همیــن علّــت ،مخالفــان عقــد پیــان
صلــح در عمــل نادانســته آلــت دســت امپریالیس ـتها بودنــد و در دام آنهــا افتــاده بودنــد ،زی ـرا تــا
زمانــی کــه انقــاب سوسیالیســتی بیناملللــی چنــد کشــور را فـرا نگیــرد و بــه انــدازهای نیرومنــد نباشــد
کــه بتونــد بــر امپریالیســم بیناملللــی پیــروز شــود ،تــا آن زمــان ،وظیف ـ ٔه مســتقیم سوسیالیس ـتهایی
کــه در یــک کشــور (بهویــژه عقبمانــده) پیــروز شــدهاند ،ایــن اســت کــه بــا کشــورهای نیرومنــد
امپریالیســتی جنــگ نکننــد ومنتظــر باشــند کــه جنــگ و ســتیز میــان خــود امپریالیس ـتها آنهــا را
ضعیفتــر کنــد و انقــاب را در کشــورهای دیگــر نزدیکتــر کنــد ».لنیــن ســپس بــا اشــاره بــه اینکــه

وا شخب( »ییارگپچ« یرامیب ،مسیلایسوس نامتخاس زاغآ ،کسفوتیل-تسِرب حلص

121

«انفجارهــای انقالبــی در کشــورهای دیگــر و پیرشفتهتــر ،یــک مــاه پــس از تنفســی کــه از لحظـ ٔه عقــد
پیــان صلــح حاصــل شــده اســت ،اکنــون نزدیکتــر بــه وقــوع اســت» نتیجــه میگیــرد کــه «حــق کامـاً
بهجانــب طرفــداران صلــح بــود کــه بایــد حســاب تناســب نیروهــا را دانســت و نبایــد بــا تســهیل جنــگ
امپریالیس ـتها بــا سوسیالیســم ،وقتــی کــه سوسیالیســم هنــوز ضعیــف اســت و جنــگ بــه ســود آن
اســت ،بــه امپریالیس ـتها کمــک کــرد».
لنیــن ســپس منونــهای از اســتداللهای «کمونیســتهای چــپ» را ذکــر میکنــد کــه« :انقــاب
کارگــری روســیه منیتوانــد بــا خــارج شــدن از راه انقــاب جهانــی و بــا اجتنــاب مــداوم از جنــگ
و عقبنشــینی در برابــر فشــار رسمایــ ٔه بیناملللــی و بــا گذشــتهایی در قبــال رسمایــ ٔه وطنــی،
خــود را حفــظ کنــد ».او ســپس مینویســد« :پاســخ حــزب مــا روشــن اســت :در لحظ ـ ٔه کنونــی بایــد
عقبنشــینی کــرد و از جنــگ پرهیــز کــرد ».لنیــن بــا انتقــاد از اینکــه «چپهــا بــا کلــات بــازی
میکننــد» مینویســد کــه «بایــد حقیقــت تلــخ را ســاده و روشــن و رصیــح بــه اطــاع تودههــا رســاند
و گفــت :ممکــن اســت و حتّــی احتــال دارد کــه گــروه جنگطلــب در آملــان بــاز هــم تفــوق پیــدا
کنــد (بــه ایــن معنــا کــه فــورا ً بــه مــا حملــه کنــد) ...تاکتیــک مــا ،اگــر نخواهیــم بــه هوچیهــا گــوش
کنیــم ،انتظــار کشــیدن ،وقــت گذرانــدن ،پرهیــز از جنــگ ،و عقبنشــینی اســت ».لنیــن البتــه توضیــح
میدهــد کــه بلشــویکها بــا متــام وجــود از انقــاب و میهــن سوسیالیســتی دفــاع خواهنــد کــرد:
«وقتــی مــا مناینــد ٔه طبقـ ٔه حاکــم و مسـلّط شــدیم کــه بــه ایجــاد سوسیالیســم پرداختــه اســت ،از همــه
میخواهیــم دفــاع از کشــور را ج ـ ّدی تلقــی کننــد[ ...ولــی] اگــر نیروهــا آشــکارا کــم اســت ،آنوقــت
مهمتریــن وســیل ٔه دفــاع ،عقبنشــینی بــه داخــل کشــور اســت ...ا ّمــا کمونیســتهای چــپ حتّــی
اشــارهای بــه ایــن نکتــه منیکننــد کــه بــه اهمیــت مســئل ٔه تناســب نیروهــا پــی بردهانــد ».در اینجــا
لنیــن بــه تغییــر بنیــادی رشایــط بــر اثــر پیــروزی انقــاب اکتــر اشــاره میکنــد کــه پیــش از آن ،حــزب
بلشــویک قاطعانــه بــا رشکــت در جنــگ و دفــاع از میهــن در رژیــم بورژوایــی مخالــف بــود ،ا ّمــا پــس
از پیــروزی انقــاب ،دفــاع از حاکمیــت پرولــری در برابــر تجــاوز خارجــی را وظیفــ ٔه بلشــویکها و
سیاســت درســت میدانســت ،اگرچــه بــه علّــت فرســودگی نیروهــای نظامــی و تناســب نیروهــای بــه
زیــان حاکمیــت تــازه ،قاطعانــه خواســتار پایــان دادن بــه جنــگ و برق ـراری صلــح بــود.
لنیــن در ادام ـ ٔه نوشــتارش بــه انتقــاد از سیاس ـتهای داخلــی کمونیس ـتهای چــپ میپــردازد .در
بحــث دربــار ٔه ملّــی و مصــادره کــردن و ســپس سوسیالیســتی کــردن ،لنیــن بــاز بــه وظیف ـ ٔه مع ّیــن در
رشایــط معیّــن اشــاره میکنــد و بــا انتقــاد از کمونیس ـتهای چــپ کــه در فاصل ـ ٔه چنــد مــاه پــس از
پیــروزی انقــاب خواســتار سوسیالیســتی کــردن فــوری و قاطعان ـ ٔه وســایل تولیــد بودنــد ،مینویســد:
«سوسیالیســتی کــردن بــا مصــادر ٔه ســاده ایــن تفــاوت را دارد مصــادره را میتــوان بــا قاطعیــت،
بــدون مهــارت در احتســاب صحیــح و توزیــع صحیــح انجــام داد ،ولــی سوسیالیســتی کــردن بــدون
چنیــن مهارتــی ممکــن نیســت ».او ســپس بــه طــرح سیاســت رسمایــهداری دولتــی در دوران گــذار
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بــه سوسیالیســم اشــاره میکنــد کــه بــرای آن اهمیــت زیــادی قائــل بــود و آن را نظامــی برتــر از
اقتصــاد دهقانــی میدانســت .لنیــن مینویســد« :رسمای ـهداری دولتــی در برابــر وضــع کنونــی کارهــا
در جمهــوری شــوروی مــا ،گامــی بــه پیــش خواهــد بــود ...ریش ـ ٔه اشــتباه اقتصــادی کمونیس ـتهای
چــپ در اینجاســت کــه دوران انتقــال از رسمای ـهداری بــه سوسیالیســم را کــه بــه مــا حــق میدهــد
خــود را جمهــوری سوسیالیســتی شــوراها بنامیــم ،نفهمیدهانــد .آنهــا محیــط خردهبورژوایــی را بــه
عنــوان دشــمن عمــد ٔه سوسیالیســم در کشــور مــا منیبیننــد .آنهــا بــا علــم کــردن مرتســک رسمایـهداری
دولتــی ،نشــان میدهنــد کــه فــرق اقتصــادی کشــور شــوروی و کشــور بورژوایــی را نفهمیدهانــد...
اصطــاح جمهــوری شــوروی سوسیالیســتی بــه معنــای عــزم راســخ حکومــت شــوروی ب ـرای گــذار بــه
ســوی سوسیالیســم اســت ،و بههیچوجــه اذعــان بــه ایــن نکتــه نیســت کــه مقــررات جدیــد اقتصــادی،
سوسیالیســتی اســت ».لنیــن ســپس بــا برشــمردن عنــارص نظامهــای مختلــف اجتامعی-اقتصــادی
موجــود در روســیه در دولــت پرولــری ،یعنــی اقتصــاد پدرشــاهی ،تولیــد خردهکاالیــی (از جملــه
دهقانانــی کــه غلّ ـ ٔه تولیــد میکردنــد) ،رسمای ـهداری خصوصــی ،رسمای ـهداری دولتــی ،و سوسیالیســم،
میپرســد مبــارزه در اینجــا بیــن کــدام نظامهاســت؟ و چنیــن پاســخ میدهــد« :رسمای ـهداری دولتــی
در اینجــا بــا سوسیالیســم مبــارزه منیکنــد ،بلکــه خردهبــورژوازی بــه اضافـ ٔه رسمایـهداری خصوصــی بــا
هــم و یکجــا ،هــم بــا رسمای ـهداری دولتــی و هــم بــا سوسیالیســم مبــارزه میکننــد .خردهبــورژوازی
در برابــر هــر گونــه مداخلـ ٔه دولتــی ،علیــه حســاب و کنــرل دولتی-رسمایـهداری و دولتی-سوسیالیســتی
مقاومــت میکنــد ».او ســپس از کمونیس ـتهای چــپ چنیــن انتقــاد میکنــد« :کمونیس ـتهای چــپ
مــا در گفتــار دشــمنان بیرحــم خردهبــورژوازی هســتند ،ولــی در عمــل ضمــن پیــکار بــا رسمای ـهداری
دولتــی ،فقــط بــه آن [خردهبــورژوازی] کمــک میکننــد ،بــه آن خدمــت میکننــد ،و نظریــات آن را
بیــان میکننــد ،و ســخت در اشــتباهند ».لنیــن در رشایــط مشــخص آن زمــان ،رسمای ـهداری دولتــی را
از لحــاظ اقتصــادی برتــر از اقتصــاد رسمایــهداری خصوصــی و خردهبورژوایــی مســلّط میدانســت
و معتقــد بــود کــه «در آن ب ـرای حکومــت شــوروی هیــچ خطــری نیســت ،چــون کــه دولــت شــوروی
دولتــی اســت کــه در آن حکومــت کارگـران و تهیدســتان برقـرار شــده اســت ».لنیــن در ادامـ ٔه همیــن
بحــث بــه منون ـ ٔه رسمای ـهداری دولتــی آملــان اشــاره میکنــد« :در اینجــا مــا بــا آخریــن دســتاوردهای
تکنیــک رسمایــهداری بــزرگ معــارص و بــا ســازمانی منظــم مواجهیــم ...سوسیالیســم بــدون تکنیــک
رسمای ـهداری در مقیــاس بــزرگ کــه بــر پای ـ ٔه تازهتریــن کش ـفهای دانــش نویــن ســاخته شــده اســت،
بــدون ســازمان منظــم دولتــی کــه دههــا میلیــون نفــر را در امــر تولیــد و توزیــع فرآوردههــا بــه رعایــت
معیــاری واحــد وادار ســازد ،غیرقابــل تصـ ّور اســت ...در عیــن حــال ،سوسیالیســم بــدون ســلط ٔه پرولتاریــا
در کشــور نیــز غیرقابــل تص ـ ّور اســت .ایــن هــم جنب ـ ٔه الفبــا دارد ...وظیف ـ ٔه مــا آموخــن رسمای ـهداری
دولتــی آملانهاســت و بــا متــام نیــرو بایــد آن را یــاد بگیریــم ...معلــان سوسیالیســم بیخــودی دربــار ٔه
یــک دور ٔه کامــل گــذار از رسمایــهداری بــه سوسیالیســم نگفتهانــد ،و بیجهــت دردهــای طوالنــی
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زایــان جامع ـ ٔه نویــن را خاطــر نشــان نکردهانــد ...رسمای ـهداری انحصــاری دولتــی در صــورت وجــود
یــک دولــت واقعـاً انقالبــی دموکراتیــک بــه طــور حتــم و ناگزیــر ،گام و حتّــی گامهایــی اســت کــه بــه
ســوی سوسیالیســم برداشــته شــده اســت ...رسمای ـهداری انحصــاری دولتــی کاملتریــن تــدارک مــا ّدی
سوسیالیســم و درگاه آن اســت؛ پل ـهای از نردبــان تاریــخ اســت کــه بیــن آن و پل ـهای کــه سوسیالیســم
نامیــده میشــود ،هیــچ پل ـ ٔه واســطهای وجــود نــدارد».
نکت ـ ٔه بعــدیای کــه لنیــن در بحــث بــا «کمونیس ـتهای چــپ» مطــرح میکنــد ،موضــوع تلفیــق
«مصالحــه بــا بــورژوازی» و بــه خدمــت گرفــن آن در بخــش رسمای ـهداری دولتــی ،از یــک طــرف ،و
«رسکــوب غارتگـران و رسمایهدارانــی کــه مقــررات شــوروی را نقــض میکننــد» ،از طــرف دیگــر ،اســت.
لنیــن در اینجــا نیــز بــا نقــل قــول از مارکــس ،مثــل همیشــه بــه لــزوم توجــه بــه رشایــط ویــژه و مشــخص
هــر لحظــه در تعییــن سیاســت و خطمشــی حــزب اشــاره میکنــد .او نخســت «تذکــر فوقالعــاده
جالــب» بوخاریــن (کــه او را «مارکسیســت و اقتصــاددان بســیار بامعلوماتــی» میدانــد) در «موضــوع
مربــوط بــه حقوقهــای گـزاف کارشناســان» تأییــد میکنــد و ضمــن اشــاره بــه عبارتــی کــه بوخاریــن از
ســخنان مارکــس (کــه در کتــاب انگلــس «مســئل ٔه دهقانــی در فرانســه و آملــان» ذکــر شــده اســت) نقــل
کــرده بــود کــه «در رشایــط مع ّیــن ،ب ـرای طبق ـ ٔه کارگــر مصلحــت خواهــد بــود کــه بــا پرداخــت بهــای
رش ایــن بانــد [رسمایـهداران] نجــات یابــد (یعنــی زمیــن و کارخانــه و دیگــر وســایل تولیــد را
بازخریــد از ّ
از بــورژوازی بخــرد)» ،خــود نیــز از مارکــس نقــل میکنــد کــه «کارگـران در رشایــط مع ّینــی ابــدا ً از اینکــه
خســارت بــورژوازی را ج ـران کننــد و آن را بازخریــد کننــد ،خــودداری منیکننــد ».لنیــن ا ّمــا در عیــن
حــال مینویســد کــه «مارکــس دســت خــود و رهـران و شــخصیتهای آینــد ٔه انقــاب سوسیالیســتی را
از لحــاظ شــکلها و شــیوهها و وســایل تکویــن و تحــ ّول انقــاب منیبســت و بهخوبــی میدانســت
کــه مســائل جدیــد زیــادی مطــرح خواهــد شــد ،و متــام اوضــاع در در رونــد تح ـ ّول و انقــاب تغییــر
خواهــد کــرد ،و اینکــه وضعیــت در جریــان انقــاب بــه ک ـ ّرات و بــه طــور ریش ـهای عــوض خواهــد
شــد ».همـ ٔه اشــار ٔه لنیــن در ایــن زمینــه ،بــه رشایــط ویــژ ٔه روســی ٔه پــس از انقــاب اکتــر و تفاوتهــای
آن بــا رشایــط ویــژ ٔه انگلســتان ســالهای ده ـ ٔه  ۱۸۷۰اســت کــه مارکــس آن را در نظــر داشــته اســت.
بــه همیــن دلیــل هــم ،لنیــن از کوشــش بــرای «تلفیــق شــیوههای رسکــوب (در مقابــل محتکــران و
غارتگــران و رشــوهخواران) بــا شــیوههای مصالحــه یــا بازخریــد در مــورد رسمایــهداران بــا فرهنــگ
کــه بــا رسمای ـهداری دولتــی روی موافقــت نشــان میدهنــد و میتواننــد آن را اج ـرا کننــد» صحبــت
میکنــد و «اطــاق سازشــکاری» بــه ایــن مــورد اخیــر را بــه ایــن معنــا میدانــد کــه «شــخص اصـاً بلــد
نیســت دربــار ٔه وظایــف اقتصــادی سوسیالیســم فکــر کنــد ».او در ادامـ ٔه همیــن بحــث ،و بــا انتقــادی
ســخت بــه ِمنشــویکها و اسارهــای چــپ کــه مواضــع در ظاهــر افراطــی چــپ در مقابــل سیاسـتهای
حــزب بلشــویک در ایــن زمینــه داشــتند ،مینویســد« :رهــری و مدیریــت بــه رسمایــهداران -بــرای
انجــام وظایــف اجرایــی در مـ ّدت کار -داده میشــود ،کــه رشایــط آن توســط حکومــت شــوروی تعییــن
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گردیــده ...رهــری و مدیریــت از جانــب حکومــت شــوروی بــه رسمایـهداران نــه بــه منزلـ ٔه رسمایـهدار،
بلکــه بــه عنــوان کارشــناس ف ّنــی یــا ســازمانده بــا پرداخــت دســتمزد گـزاف داده میشــود ...مــا ،حــزب
پرولــری ،آنهــا را بایــد بــه کار بگامریــم ،چــون کــه اف ـراد کاردان و مج ـ ّرب دیگــری وجــود نــدارد ».و
در جایــی دیگــر مینویســد« :ایجــاد یــا پیــاده کــردن سوسیالیســم ،بــدون آموخــن از ســازماندهندگان
تراسـتها غیرممکــن اســت ،چــون کــه سوسیالیســم اخـراع نیســت ،بلکــه اقتبــاس و کاربــرد چیــزی کــه
تراس ـتها ســاختهاند بــه وســیل ٔه پیشــاهنگ پرولــری اســت کــه زمــام حکومــت را بــه دســت گرفتــه
اســت ...بایــد از آنهــا [کارشناســان خــر ٔه رسمایـهداری] 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».
نکت ـ ٔه آخــری کــه لنیــن در ایــن نوشــتهاش بــر آن تأکیــد میکنــد« ،معمــول ســاخنت انضبــاط کار»
و مبــارزه علیــه «بیانضباطــی خردهبورژوایــی» در تولیــد و در محلهــای کار اســت .ایــن هــم
یکــی از مــواردی بــود کــه ِمنشــویکها و اِساِرهــا و «کمونیســتهای چــپ» در پشــت پــردهای از
جملهپردازیهــای چپگرایانــه بــا آن مخالفــت میکردنــد و رعایــت اصــل مدیریــت و مرکزیــت
دموکراتیــک در کارخانههــا ،و بهکارگیــری کارشناســان بورژوایــی در رسمایــهداری دولتــی را بازگشــت
بــه نظــام ســابق میدانســتند .لنیــن در اثــر خــود بــا عنــوان «وظایــف نوبتــی حاکمیــت شــوروی»
بــه تفصیــل بیشــری دربــار ٔه ایــن مــوارد ،و دیگــر وظایــف ســازمانی انقــاب سوسیالیســتی و مبانــی
اقتصــادی دولــت پرولــری در دور ٔه گــذار از رسمایـهداری بــه سوسیالیســم توضیــح داده اســت ،و جــزو ٔه
«دربــار ٔه رفتــار کودکانـ ٔه چپگرایــی» پاســخی بــه مواضــع انتقــادی «کمونیسـتهای چــپ» نســبت بــه
برخــی از نــکات مطــرح شــده در «وظایــف نوبتــی حاکمیــت شــوروی» بــوده اســت .عالقهمنــدان را بــه
خوانــدن ایــن هــر دو اثــر دعــوت میکنیــم.
به نقل از «نامۀ مردم» ،شامرۀ  ۶ ،۱۰۳۹آذر ماه ۱۳۹۶

صلح
برست-لیتوفسک ،آغاز
ِ
ساختمان سوسیالیسم،
بیماری «چپگرایی»
مروری بر برخی از آثار لنینیسم و
زمینههای تاریخی و اجتامعی آنها
(بخش دوم)
انرتناسیونال س ّوم «کمینرتن»

انقــاب اکتــر وضعیــت جنبــش جهانــی کارگــری را بــه طــور بنیــادی دگرگــون کــرد .جلسـ ٔه مشــورتی
احـزاب سوسیالیســتی و مارکسیســتی در ژانویـ ٔه  ۱۹۱۹در پرتوگـراد تشــکیل شــد کــه در آن تصمیــم بــه
تشــکیل انرتناســیونال سـ ّوم گرفتــه شــد .در همیــن ســال ،چندین حزب کمونیســت تشــکیل شــد ،از جمله
در آملــان ،آرژانتیــن ،فنالنــد ،اتریــش ،مجارســتان ،بلغارســتان ،و لهســتان .ایــن اح ـزاب را «کمونیســت»
خواندنــد تــا جدایــی کامــل آنهــا را از احـزاب انرتناســیونال رفورمیســتی د ّوم متامیــز کند .کارل لیبکنشــت
و روزا لوکزامبــورگ از چهرههــای رسشــناس جنبــش کارگــری آملــان و از بنیادگــذاران حــزب کمونیســت
آملــان بودنــد کــه در ژانویـ ٔه  ۱۹۱۹پــس از قیــام بــزرگ برلــن بــه دســت ضدانقــاب کشــته شــدند .حــزب
کمونیســت ای ـران در ژوئــن ( ۱۹۲۰خــرداد  )۱۲۹۹در 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.
روز د ّوم مــارس  ۱۹۱۹مناینــدگان  ۳۰حــزب کمونیســت و سوسیالیســتی چــپ از رسارس جهــان ،از
جملــه از کشــورهای رشقــی و آســیایی ،در مســکو بـرای برگـزاری نخســتین کنگــر ٔه انرتناســیونال سـ ّوم ،یــا
کُمینـ ِـرن ،گــرد هــم آمدنــد .لنیــن در برگـزاری ایــن کنگــره نقشــی تعییــن کننــده داشــت .در ایــن کنگــره
تزهــای لنیــن دربــار ٔه دموکراســی بورژوایــی و دیکتاتــوری پرولتاریــا تأییــد شــد ،و برنامـ ٔه عمــل کمینــرن
و «بیانیــه خطــاب بــه پرولتاریــای رسارس جهــان» بــه تصویــب رســید.
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تشــکیل کمینــرن و قــدرت گرفــن نخســتین حکومــت پرولتاریایــی جهــان در روســیه ،جــان تــازهای
بــه جنبــش جهانــی کمونیســتی و کارگــری داد .یکــی از دشــواریهای اصلــی ایــن جنبــش ،جوانــی و
بیتجربگــی کمونیس ـتها و حزبهــای کمونیســت در رسارس دنیــا بــود کــه یــا آنهــا را بــه دنبال ـهروی
از س ـ ّنتهای میان ـهرو و در پیــش گرفــن سیاس ـتهای اپورتونیســتی سوســیال دموکراســی میکشــاند،
پ َروی و انــکار همــ ٔه شــیوهها و تجربههــای مبــارزات گذشــته طبقــ ٔه کارگــر .مخالفــت
یــا بــه چــ 
رسســختانه بــا رشکــت در پارملــان و تحریــم رشکــت در ســندیکاهای کارگــریای کــه زیــر رهــری
رفورمیســتها و نیروهــای ارتجاعــی بودنــد ،بخشــی از خطمشــی ایــن کمونیســتهای بیتجربــه
بــود کــه اغلــب هــم بــا جملهپردازیهــای چپگرایانــه مطــرح میشــد و در عمــل ،برخــی از وســایل
مبــارزه را از حــزب کمونیســت میگرفــت .لنیــن معتقــد بــود کــه ایــن حزبهــای جــوان ،هنــوز تجربـ ٔه
مبــارز ٔه انقالبــی تودهیــی را ندارنــد و بایــد در کــوران ایــن مبــارزه درس بیاموزنــد .در همیــن ارتبــاط
بــود کــه لنیــن کتــاب مشــهور خــود بــا عنــوان «بیــاری کودکــی چپگرایــی در کمونیســم» را نوشــت
کــه هدفــش روشــنگری دربــار ٔه شــیوههای نادرســت کمونیس ـتهای «چپگ ـرا» و اصــاح مشــی آنهــا
از راه آشــنا کــردن آنهــا بــا تجربههــای غنــی و اس ـراتژیها و تاکتیکهــای کمونیس ـتهای روس بــود.
ایــن کتــاب لنیــن در آســتان ٔه برگـزاری د ّومیــن کنگــر ٔه انرتناســیونال سـ ّوم «کمینــرن» (کــه در ژوییـ ٔه ســال
 ۱۹۲۰و بــا رشکــت چهــل و یــک حــزب کمونیســت برگ ـزار شــد) انتشــار یافــت کــه نقــش مهمــی در
بحثهــای کنگــره داشــت و نتیجهگیریهــای آن پایــ ٔه تصمیمهــای کنگــر ٔه د ّوم کمینــرن شــد .لنیــن
در تحلیــل اس ـراتژی و تاکتیــک حــزب کمونیســت روســیه ،همهجــا بــر رضورت کار در میــان تودههــا،
در همــ ٔه ســازمانهای اجتامعــی کــه تودههــا در آن هســتند ،تأکیــد داشــت .در عیــن حــال لنیــن
ناگفتــه منیگذاشــت کــه «در آن مؤسســات و جامعههــا و جمعیتهــا ،ولــو بینهایــت ارتجاعــی ،کــه
تــود ٔه پرولــر یــا نیمهپرولــر را در بــر دارنــد ،بایــد بــه ترویــج و تبلیــغ پرداخــت ».ســالهای بعــد ،در
پــی رشــد و تحکیــم و باتجربــه شــدن حزبهــای کمونیســت کشــورها در رهــری مبــارز ٔه زحمتکشــان و
طبقـ ٔه کارگــر کشــورهای خودشــان ،رسانجــام در ســال ۱۳۲۲( ۱۹۴۳ش) کمینــرن پــس از برگـزاری هفــت
کنگــره بــه مثابــه مرکــز رهــری و واحـ ِـد هامهنــگ کننــد ٔه فعالیتهــای نظــری و عملــی حزبهــای
کمونیســت جهــان ،بــا تصویــب اکرثیــت مطلــق حزبهــای کمونیســت عضــو آن منحــل شــد .امــروزه
حزبهــای کمونیســت بــا شــناخت مشــخصی کــه از جامع ـ ٔه خــود دارنــد ،جداگانــه آموزشهــای عــام
مارکسیسم-لنینیســم را در کشــورهای خــود بــه کار میبندنــد ،ضمــن اینکــه همبســتگی بیناملللــی و
اصــول انرتناسیونالیســم پرولــری را میــان خــود رعایــت میکننــد و در زمینههــای گوناگــون بــا یکدیگــر
مشــاوره و تبــادل نظــر میکننــد.
در زمانــی کــه کتــاب «بیــاری کودکــی چپگرایــی در کمونیســم» نوشــته میشــد ،دو-ســه ســالی از
پیــروزی انقــاب اکتــر میگذشــت و جنبشهــای انقالبی-سوسیالیســتی بهخصــوص در قــار ٔه اروپــا در
حــال اوجگیــری بــود .لنیــن بــا توجــه بــه آن دور ٔه انقالبــی معتقــد بــود کــه وقــوع انقالبــی مثــل انقــاب
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اکتــر روســیه در کشــورهای اروپایــی از لحــاظ تاریخــی امــری ناگزیــر اســت ،البتــه بــا ویژگیهــای
معیّــن هــر کشــور ،و بــر اســاس اصــول کلــی و عا ّمــی کــه در انقــاب روســیه بــه عمــل گــذارده شــد.
در آن ســالها ،کمونیس ـتهای اروپایــی در آملــان ،بریتانیــا ،هلنــد ،ایتالیــا ،و دیگــر کمونیس ـتها در
اسـرالیا و آمریــکا و ایـران بــا شــور و اشــتیاق انقالبــی بــه فکــر پیشـ ُـرد و بــه پیــروزی رســاندن انقــاب
سوسیالیســتی بودنــد ،انقالبــی مشــابه آنچــه در روســیه رخ داده بــود .ا ّمــا در مــواردی ،ایــن شــور
انقالبــی بــه اتخــاذ تاکتیکهــای مبارزاتــی نســخهبرداری شــده از بلشــویکهای روســیه بــدون توجــه
بــه رشایــط خــاص هــر کشــور ،و بــه موضعگیریهایــی شــتابزده و نادرســت منجــر میشــد کــه
بیشــر ناشــی از بیتجربگــی و جــوان بــودن جنبــش کمونیســتی بــود .بخشــی از ایــن موضعگیریهــا
نیــز ریشــه در ضدیــت کمونیســتهای چپگــرا در آملــان و ایتالیــا و دیگــر کشــورها بــا سوســیال
دموکراتهــای اپورتونیســت انرتناســیونال د ّوم داشــت کــه در زمــان وقــوع جنــگ جهانــی ا ّول ،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 امپریالیسـتها در گرفتــه بــود ،بهجــای
موضعگیــری انرتناسیونالیســتی برضــد جنــگ -موضعــی کــه بلشــویکها داشــتند -از قــوای خــودی
حامیــت کردنــد .یــا در آملــان ،حــزب سوســیال دموکـرات پــس از انقــاب  ۱۹۱۸کــه بــه رسنگونــی قیــر
منجــر شــد ،متــام تــاش خــود را کــرد کــه انقــاب عمیقتــر از برقـراری جمهــوری بورژوایــی وایــار نشــود
و در پــی همیــن سیاســت بــود کــه در رسکــوب جنبــش اسپارتاکیســتها بــا ژنرالهــای راســتگرای
حاکــم همــکاری کردنــد کــه از جملــه بــه قتــل شــخصیتهای کمونیســت برجســتهای مثــل روزا
لوکزامبــورگ و کارل لیبکنشــت منجــر شــد .همیــن ضدیــت بــا سوســیال دموکراتهــا و متایــل نداشــن
بــه همــکاری بــا آنهــا نیــز منجــر بــه «چپگرایــی» کمونیســتها و نادیــده یــا بیاهمیــت گرفــن
ســازشهای موقــت و ائتالفهــای مرحلهیــی ،مشــارکت در ســندیکاهای «سوســیال شوونیســت» و
«ضدانقالبــی» ،یــا خــودداری از رشکــت کــردن در انتخابــات پارملانــی بورژوایــی شــد .در موقعیــت آن روز
کشــورها و حزبهــا ،ایــن موضعگیــری کــه کمونیس ـتها نبایــد بــا هیــچ نیرویــی در ســمت راســت
همــکاری کننــد ،از نظــر لنیــن چـپ َروی و کودکانــه بــود چــون بــه معنــای جــدا مانــدن کمونیسـتها
از اکرثیــت طبق ـ ٔه کارگــر بــود.
بنمایــ ٔه انتقادهــای لنیــن از چپگرایــان آملانــی و هلنــدی و ایتالیایــی و دیگــران ایــن بــود کــه
نیروهــای انقالبــی نبایــد اصــول تاکتیکــی و حتّــی اس ـراتژیکی را بــه طــور انتزاعــی و مج ـ ّرد ببیننــد و
بخواهنــد آنهــا را در همــه و هــر رشایطــی بــه یکســان بــه کار برنــد .چپگرایانــی کــه عــدم رشکــت
در انتخابــات یــا تحریــم یــا رأی نــدادن را بــه یــک اصــل ثابــت و غیرقابلتغییــر در هــر رشایطــی
تبدیــل میکننــد ،بایــد ببیننــد کــه گاهــی عــدم رشکــت در رونــد انتخابــات ممکــن اســت درســت باشــد،
ولــی گاهــی نیــز قطعـاً اشــتباه اســت .بــا رشکــت کــردن فعاالنــه در رونــد انتخابــات ،عرصـ ٔه انتخابــات
دربســت در اختیــار «راســت» رهــا منیشــود .لنیــن در کتابــش بــه مــواردی از ایــن دســت در تجرب ـ ٔه
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بلشــویکها اشــاره میکنــد .مصالحـ ٔه بلشــویکها بــا آملــان و بســن پیــان صلــح برست-لیتوفســک در
ســال  ۱۹۱۸بــا رشط و رشوطــی بســیار زیانبــار و دردنــاک و دشــوار ،ممکــن اســت در آن رشایــط تصمیــم
درســتی بـرای روســیه بــوده باشــد ،ا ّمــا ایــن بــدان معنــا نیســت کــه هــر مصالحـهای در هــر رشایطــی بــا
دولتهــای امپریالیســتی پذیرفتنــی اســت.
در ادامــه ،نگاهــی میاندازیــم بــه بخشهایــی از کتــاب «بیــاری کودکــی چپگرایــی در
کمونیســم» ،اثــر برجســت ٔه لنیــن کــه در مــاه مــه  ۱۹۲۰در آســتان ٔه کنگــر ٔه د ّوم کمینــرن نوشــته شــده
اســت .لنیــن کار اصلــی تدویــن ایــن کتــاب را در آوریــل ســال  ۱۹۲۰بــه پایــان بــرد .ایــن کتــاب روز ۱۲
ژوئــن ســال  ۱۹۲۰منتــر شــد و در هــان مــاه نیــز ترجمههــای آن بــه زبانهــای فرانســوی و انگلیســی
انتشــار یافــت .هم ـ ٔه مناینــدگان رشکــت کننــده در کنگــر ٔه د ّوم کمینــرن یــک نســخه از ایــن کتــاب را
دریافــت کردنــد .انتشــار ایــن کتــاب تأثیــر چشــمگیری در تصمیمگیریهــای کنگــر ٔه کمینــرن داشــت.
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لنیــن در آغــاز ایــن کتابــش ضمــن اشــاره بــه رونــد انقــاب اکتــر و پیــروزی آن ،مینویســد« :برخــی
از خصایــص بنیــاد انقــاب مــا ...واجــد اهمیــت بیناملللــی اســت» و ســپس بــا بیــان «ناگزیــری تاریخــی
تک ـرار» چنــان انقالبــی در مقیــاس بیناملللــی ،هشــدار میدهــد کــه البتــه «خطــای عظیمــی خواهــد
بــود اگــر در ایــن حقیقــت مبالغــه شــود و دامنــ ٔه کاربــرد آن از حــدود برخــی از خصایــص بنیــادی
انقــاب مــا فراتــر رود ».لنیــن در اینجــا از یکــی از نوشــتههای کائوتســکی «در زمانــی کــه هنــوز
مارکسیســت بــود ،نــه ُمرتــد» نقــل میکنــد کــه در ســال  ۱۹۰۲دربــار ٔه پیــکار طبقاتــی در روســیه و
نقــش آن در تح ّولهــای بنیــادی در جهــان نوشــته بــود« :خــون و رنجهــای قربانیــان پیــکار کنونــی
در روســیه بــه هــدر نخواهــد رفــت .ایــن خونهــا جوانههــای انقــاب اجتامعــی را در رسارس جهــان
متمــدن بــار َور میکنــد».
لنیــن ب ـرای آمــاده کــردن زمین ـ ٔه بحــث دربــار ٔه چپگرایــی ،بــه «یکــی از رشایــط اساســی کامیابــی
بلشــویکها» میپــردازد و مینویســد« :اگــر در حــزب مــا انضبــاط بســیار اکیــد و واقع ـاً آهنیــن نبــود
و قاطب ـ ٔه طبق ـ ٔه کارگــر از حــزب مــا پشــتیبانی منیکــرد ،بلشــویکها نــه اینکــه دو ســال و نیــم ،بلکــه
دو مــاه و نیــم هــم بــر رس حکومــت دوام منیآوردنــد ...تجربــ ٔه دیکتاتــوری پیروزمنــد پرولتاریــا در
روســیه بــه عیــان نشــان داد کــه مرکزیــت و انضبــاط پرولتاریــا یکــی از رشایــط پیــروزی بــر بــورژوازی
اســت ».او ســپس بنیادهــای رضور انضبــاط حــزب انقالبــی پرولتاریــا را چنیــن برمیشــارد« :اوالً،
آگاهــی پیشــاهنگ پرولــری و وفــاداری آن بــه انقــاب ،بردبــاری ،جانفشــانی ،و قهرمانــی آن .د ّوم،
مهــارت ایــن پیشــاهنگ در برق ـراری پیونــد بــا انبوهتریــن تــود ٔه زحمتکشــان .س ـ ّوم ،رهــری راســتین
سیاســی و درســتی اســراتژی و تاکتیــک سیاســی ،مــروط بــه آنکــه انبوهتریــن تودههــا بــا تجربــ ٔه
شــخص خویــش بــه درســتی آن یقیــن حاصــل کننــد ...ایــن رشایــط فقــط از راه کار طوالنــی و تجربههــای
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دشــوار فراهــم میآیــد و تئــوری انقالبــی صحیــح -کــه حکــم َجزمــی ( ُدگــم) نیســت و در پیونــد اســتوار
بــا فعالیــت عملــی جنبــش تودهیــی و انقالبــی شــکل میگیــرد -عامــل آســان کــردن ایــن رشایــط
اســت ...روســیه مارکسیســم را در نقــش یگانــه تئــوری انقالبــی صحیــح واقعـاً بــا خــون دل فراگرفــت».
در پایــان ایــن بخــش ،لنیــن بــه تجربـ ٔه انقالبیهــای روســیه در مهاجــرت اشــاره میکنــد و مینویســد:
«روســی ٔه انقالبــی در نتیج ـ ٔه مهاجرتهــای اجبــاری از لحــاظ پیوندهــای بیناملللــی چنــان غنــی بــود و
از چگونگــی ا َشــکال و تئوریهــای جنبــش انقالبــی رسارس جهــان چنــان اطالعــات شــگرفی داشــت کــه
هیــچ کشــوری در جهــان بــه پــای آن منیرســید».
در بخــش بعــدی کتــاب ،لنیــن دربــار ٔه «مراحــل عمــد ٔه تاریــخ بلشویســم» مینویســد و توضیحهایــی
دربــار ٔه وضعیــت جنبــش و رشــد نیروهــای انقالبــی و تجربــه کســب کــردن ایــن نیروهــا در کنــار مــردم
میدهــد .او ایــن مراحــل را چنیــن بخشبنــدی میکنــد :ســالهای تــدارک نظــری و ســازمانی انقــاب
( ۱۹۰۳تــا )۱۹۰۵؛ ســالهای انقــاب ا ّول ( ۱۹۰۵تــا  )۱۹۰۷و بــه میــدان آمــدن همـ ٔه طبقــات و اســتفاده
از شــکلهای گوناگــون مبــارزه ،از اعتصــاب صنفــی گرفتــه تــا شــکلهای پارملانــی و علنــی و مخفــی
مبــارزه؛ ســالهای ســلط ٔه ارتجــاع ( ۱۹۰۷تــا  )۱۹۱۰و در هــم کوبیــده شــدن نیروهــای انقالبــی ،ضعــف
روحــی ،دل ُمردگــی ،تفرقــه و تش ـتّت افــکار ،و ارتــداد و هرزگــی؛ در ایــن ســالها نیروهــای انقالبــی
بایــد شــیو ٔه صحیــح عقبنشــینی و کار علنــی در ارتجاعیتریــن پارملانهــا و ســازمانهای ســندیکایی
و بیمههــای اجتامعــی را میآموختنــد و انقالبیهــای اهــل حــرف و بــدون عمــل را از صفــوف خــود
م یراندنــد؛ ســالهای اعتــای جنبــش ( ۱۹۱۰تــا  )۱۹۱۴کــه بلشــویکها توانســتند منشــویکها را
پــس براننــد و بــا تلفیــق کار علنــی بــا «امکانــات عینــی» در مجلــس دومــا متــام کرسـیهای کارگــری را
بــه دســت آوردنــد؛ ســالهایی کــه جنــگ جهانــی ا ّول در جریــان بــود ( ۱۹۱۴تــا  )۱۹۱۷دور ٔه مبــارزه بــا
«دفاعطلبــان» و «سوســیال میهنپرســتان» و دفــاع از صلــح بــود؛ و باالخــره دور ٔه انقــاب د ّوم روســیه
(از فوریــه تــا اکتــر  )۱۹۱۷کــه بــه علّــت پوســیدگی تص ّورناپذیــر تزاریســم ،روســیه نخســت در م ـ ّدت
چنــد روز بــه جمهــوری بورژوا-دموکراتیــک تبدیــل شــد ،و ســپس در مــاه اکتــر ،انقــاب پرولــری بــه
پیــروزی رســید .لنیــن دربــار ٔه ایــن دوره مینویســد« :بلشــویکها پیــکار خــود علیــه جمهــوری پارملانــی
بورژوایــی و علیــه منشــویکها را بــا احتیــاط آغــاز کردنــد ...مــا در آغــاز ایــن دوره مــردم را بــه رسنگــون
کــردن دولــت فرامنیخواندیــم ،بلکــه توضیــح میدادیــم کــه بــدون انجــام دگرگونیهــای مقدماتــی
ـر نخواهــد بــود ...بــدون یــک چنیــن تــدارک احتیاطآمیــز،
درترکیــب مناینــدگان شــوراها رسنگونــی میـ ّ
جامــع ،دوراندایشــانه ،و بلندمـ َدت ،مــا نــه میتوانســتیم در اکتــر ســال  ۱۹۱۷بــه پیــروزی دســت یابیــم،
و نــه میتوانســتیم ایــن پیــروزی را نــگاه داریــم».
همــ ٔه تــاش لنیــن در ایــن بخشهــای کتــاب ،برجســته کــردن آزمــون و خطاهــا و تجربههــای
بلشــویکها در پیــکار انقالبیشــان ،و کارآزمــوده شــدن آنهــا در جریــان ایــن پیــکار اســت .او بــه
چپگرایــان حزبهــای سوســیالدموکرات اروپایــی هشــدار میدهــد کــه بیگــدار بــه آب نزننــد و
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دچــار اف ـراط و تفریــط نشــوند ،و رشایــط خــاص هــر زمــان را در نظــر بگیرنــد.
بخــش بعــدی کتــاب ،دربــار ٔه مبــارز ٔه بلشــویکها در درون جنبــش کارگــری و آبدیــده شــدن
بلشــویکها در رونــد ایــن مبــارزه اســت .لنیــن ضمــن یــاد کــردن از مبــارزه بــا اپورتونیســتها و
سوسیالشوونیس ـتها «کــه در مقیــاس بیناملللــی همچنــان دشــمن عمــده» اســت ،بــه جانــب دیگــر
مبــارز ٔه بلشــویکها در درون جنبــش کارگــری ،یعنــی بــه «مبــارزات چندیــن ســاله بــا انقالبیگــری
خردهبورژوایــی» اشــاره میکنــد .لنیــن ایــن قــر را کــه زمینــ ٔه اجتامعــیاش در میــان زمیــنداران
و کاســبکاران خردهپاســت ،فاقــد تــوان تشــکل ،بردبــاری ،انضبــاط ،و ایســتادگی میدانــد کــه از
« ِدهشـتهای رسمایـهداری دیوانــه شــده» و بــه آنارشیســم غلتیــده اســت .لنیــن آنارشیســم را «نوعــی
کیفــر گناهــان اپورتونیســتی جنبــش کارگــری» میدانــد کــه «هــر دو عیــب ،یکدیگــر را تکمیــل میکنند».
عمــد ٔه مبــارز ٔه بلشــویکها در ایــن زمینــه ،بــا سوسیالیس ـتهای انقالبــی (اِساِرهــا) بــود .لنیــن ســه
نقطـ ٔه ضعــف ایــن جریــان را چنیــن توضیــح میدهــد« :ا ّول اینکــه رضورت ایــن امــر را درک منیکردنــد
کــه پیــش از پرداخــن بــه هــر اقــدام سیاســی ،بایــد وضعیــت نیروهــای طبقاتــی و مناســبات میــان آنهــا
را بــه طــور عینــی ارزیابــی کــرد .د ّوم اینکــه ،قبــول مشــی تــرور فــردی را نشــان خــاص انقالبیگــری
یــا چپگرایــی خــود میپنداشــتند ...و ســ ّوم اینکــه بــه خطاهــای کوچــک سوسیالدموکراســی آملــان
پوزخنــد میزدنــد ،ولــی در عیــن حــال در زمینــ ٔه موضوعهایــی مثــل مســئل ٔه ارضــی یــا دیکتاتــوری
پرولتاریــا ،از اپورتونیســتهای همیــن حــزب تقلیــد میکردنــد».
لنیــن ســپس بــه دو مــورد مبــارز ٔه بلشویســم بــا انح ـراف «چــپ» در درون حــزب خــودش اشــاره
میکنــد« :یکــی در ســال  ۱۹۰۸بــر رس مســئل ٔه رشکــت در ارتجاعیتریــن پارملــان و رشکــت در مجامــع
علنــی کارگــری ،و دیگــری در ســال ( ۱۹۱۸هنــگام صلــح برســت لیتوفســک) بــر رس مســئل ٔه مجــاز بــودن
ایــن یــا آن ســازش ».لنیــن در مــورد فعالیــت پارملانــی دو مثــال میزنــد .یکــی «انتخابــات مجلــس
مشــورتی در اوت ســال  ۱۹۰۵کــه بلشــویکها برخــاف متــام احـزاب اپوزیســیون آن را تحریــم کردنــد».
لنیــن درســتی ایــن تصمیــم را رصف ـاً نــه در ایــن کــه «امتنــاع از رشکــت در پارملانهــای ارتجاعــی بــه
طــور کل درســت اســت » بلکــه بــه علّــت میدانــد وضعیــت عینــی خــاص آن زمــان و اوجگیــری جنبــش
تودهیــی «در جهــت تغییــر رسیــع اعتصــاب عمومــی بــه اعتصــاب سیاســی و ســپس بــه اعتصــاب
انقالبــی و قیــام ســیر میکــرد ».بــه همیــن دلیــل هــم او تذکــر میدهــد کــه «در لحظــهای کــه
اطمینانــی نیســت کــه وضــع عینــی مشــابهی پدیــد آمــده اســت ،عمــل تحریــم درســتی خــود را از دســت
میدهــد ...کاربــرد کورکورانــه ،تقلیــدی ،و غیــر نقّادان ـ ٔه ایــن تجربــه در اوضــاع و احــوال دیگــر و در
محیــط دیگــر ،اشــتباه بســیار فاحشــی اســت .بــه همیــن دلیــل ،اقــدام بلشــویکها بــه تحریــم مجلــس
دومــا در ســال  ۱۹۰۶اشــتباهی کوچــک ،و تحریــم ســال  ۱۹۰۷و  ۱۹۰۸و ســالهای پــس از آن ،اشــتباهی
ج ـ ّدی بــود ،چــون در آن دوره منیشــد انتظــار بلنــد شــدن بســیار رسیــع مــوج انقــاب را داشــت».
لنیــن ســپس بــه «کمونیســتهای چــپ» در درون حــزب اشــاره میکنــد کــه بــا صلــح برِســت
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مخالــف بودنــد و بوخاریــن یکــی از آنهــا بــوده اســت .او بــا اشــاره بـ ه ایــن «ســازش» بــا آملــان کــه بـرای
بلشــویکها نیــز بســیار دردنــاک بــود ،مینویســد« :نفــی ســازش از نظــر اصولــی ،و نفــی مجــاز بــودن
هرگونــه ســازش بــه طــور کلــی ،عمــل بچگانـهای اســت».
لنیــن در بخــش بعــدی کتابــش بــه «بیــاری کودکــی چپگرایــی» بخشــی از کمونیســتها در
داخــل حــزب کمونیســت آملــان میپــردازد کــه َرویّـهای آنارشیســتی داشــتند و یکــی از مــوارد اختالفشــان
بــا رهـران حــزب کمونیســت آملــان ،بــر رس مبــارز ٔه پارملانــی بــود کــه ایــن عــده بهشـ ّدت 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 اخـراج شــد.
ایــن عــده بــر ایــن عقیــده بودنــد کــه چــون «از نظــر سیاســی ،ایــن دوران گــذار [میــان رسمای ـهداری
و سوسیالیســم] دوران دیکتاتــوری پرولتاریاســت ...بنابرایــن هرگونــه سازشــی بــا اح ـزاب دیگــر و هــر
بازگشــتی بــه مبــارز ٔه پارملانــی را کــه از نظــر تاریخــی منســوخ شــده اســت ،بایــد بــا قاطعیت متــام مردود
شــمرد ».لنیــن ایــن اســتداللهای بهاصطــاح «اپوزیســیون» حــزب کمونیســت آملــان را «یاوههایــی
کهنــه و از دیربــاز آشــنا» و «کودکــی چپگرایانــه» میخوانــد .همچنیــن ،ایــن اپوزیســیون بــا ح ـرارت
متــام از «تودههــا» و «دیکتاتــوری تودههــا» صحبــت میکــرد و حــزب کمونیســت آملــان و رهربانــش را
کــه بــه عنــوان ســازمان سیاســی پیشــاهنگ طبقـ ٔه کارگــر بــه وظیفـ ٔه خــود عمــل میکردنــد ،سازشــکار
و غیرانقالبــی میخوانــد ،کــه میخواهنــد بــه جــای دیکتاتــوری تودههــا« ،دیکتاتــوری رهــران» را
برق ـرار کننــد .لنیــن در ایــن بــاره و خطــاب بــه چنیــن مواضعــی مینویســد« :میبینیــم کــه الفــاظ
تــوده و ره ـران کــه الفــاظ ُمــد روز هســتند ،رصف ـاً ناســنجیده و بیربــط بــه کار بــرده میشــود .ایــن
افـراد دربــار ٔه رهـران حرفهــای زیــادی بــه گوششــان خــورده و مغزشــان از مطالــب مربــوط بــه حملــه
بــه ره ـران و ق ـرار دادن آنهــا در نقط ـ ٔه مقابــل «تــوده» ســخت پُــر شــده اســت ،ولــی نتوانســتهاند
مســئله را بــرای خــود روشــن کننــد ».ســپس میافزایــد« :نفــی حزبیــت و انضبــاط حزبــی -چنیــن
اســت نتیج ـهای کــه ب ـرای ایــن اپوزیســیون بــه بــار آمــد ،و ایــن برابــر اســت بــا خلــع ســاح کامــل
پرولتاریــا بــه ســود بــورژوازی ».لنیــن در پایــان همیــن بحــث بــا کمونیس ـتهای «چــپ» آملــان ،بــه
اهمیــت تلفیــق مبــارز ٔه علنــی و غیرعلنــی اشــاره میکنــد و مینویســد« :در بســیار از کشــورها و از
آن جملــه در پیرشفتهتریــن آنهــا ،بــورژوازی اکنــون بیشــک جاسوســان خــود را بــه درون احــزاب
کمونیســت میفرســتد و در آینــده نیــز خواهــد فرســتاد .یکــی از شــیوههای مبــارزه بــا ایــن خطــر،
هــان درآمیخــن ماهران ـ ٔه فعالیتهــای علنــی و غیرعلنــی اســت».

فعالیت در سندیکاهای ارتجاعی

در بخــش بعــدی کتــاب ،لنیــن بــه ایــن موضــوع میپــردازد کــه «آیــا انقالبیــون بایــد در ســندیکاهای
ارتجاعــی فعالیــت کننــد؟» و مینویســد« :چپهــای آملانــی برآننــد کــه بــه ایــن پرســش بیچونوچ ـرا
میتــوان پاســخ منفــی داد ».لنیــن ایــن موضــع «چپ»هــای آملانــی را «از بیــخ و بُــن خطــا» میدانــد
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و در توضیــح نظــرش ،بــه نکاتــی از تاریــخ و تاکتیــک بلشــویکها میپــردازد کــه «کاربــرد و اعتبــار و
رضورت عــام» دارد و در عرصـ ٔه اروپــای غربــی نیــز قابــل اجراســت .در اینجــا لنین در انتقاد از شــعارهای
«چپ»هــای آملــان در مــورد «دیکتاتــوری تودههــا» ،بــه اصلــی بنیادیــن در مــورد رابط ـ ٔه میــان حــزب،
رهــران حزبــی ،طبقــه ،و تودههــا ،بــا توجــه بــه مــورد خــاص روســی ٔه شــوروی ،اشــاره میکنــد و
مینویســد« :دیکتاتــوری پرولتاریــا را پرولتاریــای متشــکل در شــوراها تحقــق میبخشــد ،و پرولتاریــا
نیــز تحــت رهــری حــزب کمونیســت بلشویکهاســت ».لنیــن ســپس در مــورد نقــش اتحادیههــا در
جمهــوری شــوروی مینویســد« :یــک دســتگاه پرولــری رسـاً غیرکمونیســتی ،انعطافپذیــر ،و بهنســبت
گســرده و بســیار نیرومنــد [اســت] کــه حــزب از طریــق آن بــا طبقــه و تــوده پیونــد محکمــی برق ـرار
میکنــد و دیکتاتــوری طبقــه از طریــق آن تحــت رهــری حــزب تحقــق میپذیــرد ...مــا بــدون پیونــد
محکــم بــا اتحادیههــا ...نهفقــط دو ســال و نیــم ،کــه دو مــاه و نیــم هــم منیتوانســتیم کشــور را اداره
کنیــم و دیکتاتــوری [پرولتاریــا] را تحقــق بخشــیم ».در همینجاســت کــه لنیــن «دفــاع ایدئولوژیــک از
دموکراســی (بورژوایــی) و تبلیــغ «اســتقالل» اتحادیههــا (اســتقالل در برابــر قــدرت حاکــم پرولــری)»
را شــگردی ضدانقالبــی میخوانــد .او ســپس بــه دعــاوی انقالبیمآبانــ ٔه «چپ»هــای آملانــی انتقــاد
میکنــد کــه گویــا «کمونیســتها منیتواننــد و نبایــد در ســندیکاهای ارتجاعــی فعالیــت کننــد» و
آن را یاوهپــردازی کودکانــه میخوانــد .لنیــن مینویســد کــه «رسمای ـهداری ناگزیــر ســندیکاها را ب ـرای
سوسیالیســم بــه ارث میگــذارد ...مــا میتوانیــم (و بایــد) ســاختامن سوسیالیســم را بــا هــان مصالــح
انســانیای کــه رسمای ـهداری ب ـرای مــا بــه ارث گذاشــته اســت آغــاز کنیــم ،نــه بــا مصالــح پندارآمیــز و
مصالحــی کــه فقــط خودمــان فراهــم آورده باشــیم ...البتــه ایــن کار بیگــان بســیار دشــوار اســت...
ســندیکاها بــه عنــوان مکتــب کمونیســم ،یعنــی مکتــب تــدارک الزم بــرای آنکــه پرولرتهــا بتواننــد
دیکتاتــوری خودشــان را تحقــق بخشــند دیرزمانــی برجــا خواهنــد مانــد ...موکــول کــردن امــر تحقــق
دیکتاتــوری پرولتاریــا بــه زمانــی کــه حتّــی یــک کارگــر آلــوده بــه موهومــات صنفــی و اتحادیـهای محــض
نیــز باقــی منانــده باشــد ،اشــتباهی اســت فاحــش ».لنیــن ایــن مشــی کمونیسـتهای «چــپ» آملــان را
کــه «بــه ســبب رسشــت ارتجاعــی و ضدانقالبــی رسان ســندیکاها چنیــن نتیجــه میگیرنــد کــه بایــد از
ســندیکاها خــارج شــد!! و از فعالیــت در آنهــا رس بــاز زد!!» نابخــردی میدانــد .لنیــن معتقــد اســت کــه
«رس بــاز زدن از فعالیــت در ســندیکاهای ارتجاعــی معنایــش آن اســت کــه تودههــای کارگــری دارای
رشــد غیرکافــی یــا عقــبنگــهداشــته شــده ،همچنــان زیــر نفــوذ رهـران مرتجــع و عـ ّـال بــورژوازی و
ارشاف کارگــری باقــی مباننــد» و تأکیــد میکنــد کــه «حت ـاً در آنجــا کــه تــوده هســت بایــد فعالیــت
کــرد ...و بــه شــیوهای منظــم و پیگیــر ،رسســخت ،کوشــا ،و شــکیبا ،بــه ترویــج و تبلیــغ پرداخــت ».او در
جایــی دیگــر مینویســد« :متــام وظیف ـهای کــه کمونیس ـتها بــر عهــده دارنــد آن اســت کــه بتواننــد
عقبمانــدگان را ُمجــاب کننــد و میــان آنهــا کار کننــد نــه اینکــه بــا شــعارهای م ـندرآوردی کودکان ـ ٔه
«چــپ» میــان خــود و آنهــا حصــار بکشــند».

ود شخب( »ییارگپچ« یرامیب ،مسیلایسوس نامتخاس زاغآ ،کسفوتیل-تسِرب حلص
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بخــش بعــدی کتــاب «بیــاری کودکــی چپگرایــی در کمونیســم» بــه موضــوع رشکــت در
پارملانهــای بورژوایــی اختصــاص دارد .در ایــن مــورد هــم انتقــاد لنیــن متوجــه «چپ»هــای آملــان اســت
کــه معتقــد بودنــد «بایــد هرگونــه بازگشــتی بــه ســوی اشــکال مبــارز ٔه پارملانــی را کــه از نظــر تاریخــی
و سیاســی دیگــر کهنــه و منســوخ شــده اســت بــا قاطعیــت متــام مــردود شــمرد ».لنیــن کهنــه و منســوخ
بــودن «تاریخــی» پارملانتاریســم را از نظــر «ترویجــی» صحیــح میدانــد ولــی معتقــد اســت کــه از
لحــاظ «سیاســی» ایــن حکــم صحیــح نیســت .در اینجــا لنیــن بــه وظیف ـ ٔه کمونیس ـتها در آن رشایــط
خــاص در آســتان ٔه انقــاب محتمــل پرولتاریایــی در امــر ترویــج سیاســی اشــاره میکنــد و مینویســد:
«پارملانتاریســم در آملــان هنــوز از نظــر سیاســی کهنــه و منســوخ نشــده و رشکــت در انقــاب پارملانــی
و مبــارزه از پشــت تریبــون پارملــان ب ـرای حــزب پرولتاریــای انقالبــی ،بهویــژه ب ـرای تربیــت الیههــای
عقبمانــده طبقـ ٔه خویــش و بیــداری و روشــنگری تــود ٔه 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 جنبشهــای
انقالبــی کارگــری اوج گرفتــه بــود .لنیــن بــه «هلندیهــای چپگ ـرا» نیــز انتقــاد میکــرد کــه در یکــی
از تزهــای آنهــا آمــده بــود« :در زمانــی کــه نظــام تولیــد رسمایـهداری در هــم شکســته شــده و جامعــه
در حــال انقــاب اســت ،فعالیــت پارملانــی اهمیــت خــود را از دســت میدهــد ».او ســپس بــه تجرب ـ ٔه
بلشــویکها در انقــاب روســیه اشــاره میکنــد کــه در رشایــط متفــاوت انقالبــی ،تصمیــم بــه تحریــم
کــردن یــا نکــردن رشکــت در پارملانهــای بورژوایــی گرفتنــد و گاهــی نیــز اشــتباه کردنــد .او بــر ایــن امــر
ـر
تأکیــد میکنــد کــه «بــدون وجــود روحی ـ ٔه انقالبــی در میــان تودههــا ،تحقــق تاکتیــک انقالبــی میـ ّ
نخواهــد بــود ،ولــی تاکتیــک انقالبــی را نیــز منیتــوان فقــط بــر پایـ ٔه روحیـ ٔه انقالبــی اســتوار ســاخت.
ایــن تاکتیــک بایــد بــر پای ـ ٔه محاســب ٔه هشــیارانه و کام ـاً عینــی متــام نیروهــای طبقاتــی هــر کشــور
(همجــوار و در مقیــاس جهانــی) و نیــز بــر پایـ ٔه ارزیابــی تجربـ ٔه جنبشهــای انقالبــی اســتوار باشــد».

آیا هیچ سازشی مجاز نیست؟

لنیــن ایــن بحــث را بــا نقــل گفتــهای از انگلــس علیــه  ۳۳کمونــار بالنکیســت رشوع میکنــد.
ایــن کمونارهــا میگفتنــد« :مــا کمونیســت هســتیم زی ـرا میخواهیــم بــدون توقــف در ایســتگاههای
میــان راه و بــدون تــن در دادن بــه ســازشها کــه فقــط روز پیــروزی را بــه تعویــق میانــدازد ،بــه
هــدف خویــش دســت یابیــم ».انگلــس بــا تکیــه بــر ســیر تکامــل تاریــخ جامعــه مینویســد« :ایــن
بالنکیســتها میپندارنــد کــه چــون خودشــان میخواهنــد از روی ایســتگاههای میــان راه و
ســازشها فراجهنــد ،دیگــر همــ ٔه کارهــا بــر وفــق مــراد اســت و اگــر همیــن اآلن نتــوان ایــن کار را
کــرد ،آنهــا کمونیســت نیســتند .ایــن چــه ســادهلوحی کودکانــهای اســت کــه ناشــکیبایی خویــش را
بُرهــان تئوریــک جلــوه میدهنــد!» لنیــن ســپس مثالــی از ســازش کارگـران اعتصابــی مـیآورد و توضیــح
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صد سال با انقالب کبیر اکترب

میدهــد کــه «میــان سازشــی (بــا ســتمگران و اســتثامرگران) کــه رشایــط عینــی آن را ناگزیــر میســازد
(مث ـاً اینکــه صنــدوق اعتصــاب خالــی اســت) و نیــز تــن در دادن کارگ ـران بــه سازشــی کــه ذرهای از
وفــاداری انقالبــی و آمادگــی آنــان بــه ادام ـ ٔه مبــارزه منیکاهــد ...و سازشــی کــه خائنــان بــه آن دســت
میزننــد (اعتصابشــکنان هــم «ســازش» میکننــد) تفــاوت وجــود دارد ».او ســپس بــه ســازش در
عرصــ ٔه سیاســت هــم اشــاره میکنــد کــه «در عرصــ ٔه سیاســت کــه گاه مناســبات ملّــی و بیناملللــی
شــکلهای بســیار بغرنجــی پیــدا میکنــد ،تشــخیص اینکــه تــن در دادن بــه ســازش مو ّجــه اســت یــا
خائنانــه» بهمراتــب دشــوار اســت .بــه همیــن دلیــل او مینویســد کــه «کوشــش ب ـرای تنظیــم یــک
نســخه یــا یــک قاعــد ٔه کلــی (کــه «هیــچ سازشــی مجــاز نیســت!») نابخــردی اســت ».لنیــن ســپس
بــه تجربــ ٔه انقــاب روســیه اشــاره میکنــد و مینویســد« :پــس از نخســتین انقــاب سوسیالیســتی
پرولتاریــا ،پرولتاریــای آن کشــور تــا دیرزمانــی ضعیفتــر از بــورژوازی خواهــد مانــد[ ...در چنیــن
ـر خواهــد بــود کــه حداکــر نیــرو
رشایطــی] پیــروزی بــر دشــمن زورمندتــر از خــود تنهــا در صورتــی میـ ّ
بــه کار بــرده شــود و از هــر شــکافی میــان دشــمنان ،و از هــر تضــاد منافــع میــان بــورژوازی ،هــر انــدازه
هــم کــه کوچــک باشــد ،بـرای بــه دســت آوردن متحــد تودهیــی ،حتّــی متحــد موقــت ،مــردد ،ناپایــدار،
مشــکوک ،و مــروط حتـاً 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 میکنــد کــه «مارکــس و انگلــس میگفتنــد تئــوری مــا حکــم
ِ
چرنیشفســکی نقــل قــول میکنــد کــه
َجزمــی ( ُدگــم) نیســت ،بلکــه رهنمــون عمــل اســت» و ســپس از
میگفــت« :فعالیــت سیاســی پیــادهرو خیابــان نِوســکی نیســت( ».اشــاره بــه پیــادهرو متیــز ،عریــض ،و
همــوار خیابــان مســتقیم در شــهر پرتزبــورگ روســیه)
تأکیـ ِـد لنیــن در امــر ســازشها بــر ایــن اســت کــه بهرغــم ایجــاد یــک ائتــاف یــا اتحــاد یــا ســازش
بــا نیروهــای بورژوایــی و غیرکارگــری ،وظیف ـ ٔه کمونیس ـتها «همزمــان بــا آن ،انجــام دادن قاطعتریــن
مبــارز ٔه ایدئولوژیــک و سیاســی علیــه کوچکتریــن مظاهــر نفــوذ آنهــا در درون جنبــش کارگــری» اســت.
لنیــن ســپس بــه منون ـ ٔه مبــارز ٔه مســتمر طبق ـ ٔه کارگــر و دهقانــان علیــه بــورژوازی لی ـرال و تزاریســم
روســیه اشــاره میکنــد کــه در آن بلشــویکها در عیــن حــال «هیـچگاه از پشــتیبانی از بــورژوازی علیــه
تزاریســم رس بــاز منیزدنــد ».او همچنیــن از اتحادهــای موقتــی بلشــویکها بــا اِساِرهــاِ ،منشــویکها،
و کائوتسکیســتها یــاد میکنــد ولــی در ضمــن تذکــر میدهــد کــه در عیــن حــال بلشــویکها
«هیـچگاه از مبــارز ٔه ایدئولوژیــک و سیاســی بــا آنهــا» بــاز نایســتادند .لنیــن در مــورد ســازشها چکیــد ٔه
موضــوع را ایــن طــور بیــان میکنــد« :جــان کالم در آن اســت کــه مــا بتوانیــم ایــن تاکتیــک را در جهــت
بــاال بــردن ســطح عمومــی آگاهــی پرولــری نــه پاییــن آمــدن آن ،در جهــت تقویــت روحیـ ٔه انقالبــی و
آمادگــی پرولتاریــا بـرای پیــکار و دســتیابی بــه پیــروزی بــه کار بریــم ».در پایــان ایــن بخــش ،لنیــن بــه
موضــوع صلــح وِرســای در پایــان جنــگ جهانــی ا ّول و مخالفــت کمونیس ـتهای «چــپ» آملــان بــا آن
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میپــردازد و مینویســد« :رسنگــون ســاخنت بــورژوازی در هــر یــک از کشــورهای بــزرگ اروپایــی و از
آن جملــه در آملــان ،بـرای انقــاب جهانــی چنــان جنبـ ٔه مثبتــی در بــر دارد کــه بــه خاطــر آن میتوانــد
و بایــد -چنانچــه الزم باشــد -بــه بقــای طوالنیتــر وِرســای هــم تــن در داد ...دســت و بــال خویــش را
از پیــش بســن و بــه دشــمنی کــه اکنــون بهــر از مــا مسـلّح اســت آشــکارا گفــن کــه مــا بــا تــو خواهیــم
جنگیــد یــا نــه ،و چــه وقــت خواهیــم جنگیــد ،نشــانهای اســت از بیخــردی ،نــه انقالبیگــری ...آن
سیاســتمداران طبقـ ٔه انقالبــی کــه نتواننــد بـرای اجتنــاب از نــردی کــه زیــان آن از پیــش آشــکار اســت
بــه مانــور ،ســاختوپاخت ،و ســازش دســت زننــد ،بــه پشــیزی منیارزنــد».

کمونیسم «چپ» در انگلستان

لنیــن کتــاب «بیــاری کودکــی »...را در آوریــل ســال  ۱۹۲۰منتــر کــرد ،یعنــی زمانــی کــه بــه نوشــت ٔه
خــود او «در انگلســتان هنــوز حــزب کمونیســت پدیــد نیامــده اســت ».حــزب کمونیســت بریتانیــای
کبیــر ســه مــاه بعــد از ایــن زمــان تشــکیل شــد .لنیــن در انگلســتان هــم «یکــی از موانــع عمــده در
راه پیریــزی بیدرنــگ حــزب کمونیســت واحــد» را هــان «اختــاف نظــر بــر رس مســئل ٔه رشکــت
در پارملــان» و همــکاری کمونیس ـتها بــا حــزب کارگــر انگلســتان میبینــد .او ضمــن اینکــه معتقــد
اســت کــه روحیــه و تــاش کمونیس ـتهای جــوان انگلســتان و کارگرانــی را کــه دارنــد بــه کمونیســم
روی میآورنــد «بایــد قــدر دانســت و از آن پشــتیبانی کــرد» ولــی در عیــن حــال بــه رصاحــت بــه آنهــا
هشــدار میدهــد کــه «در پیــکار ســرگ انقالبــی ب ـرای رهــری تودههــا ،روحی ـ ٔه تنهــا کافــی نیســت...
سیاســت ،علــم و هــر اســت و بــه همیــن دلیــل ،پرولتاریــا اگــر خواســتار پیــروزی بــر بــورژوازی اســت
بایــد سیاســتمداران طبقاتــی پرولــری خــودش را پــرورش دهــد کــه دس ـتکمی هــم از سیاســتمداران
بــورژوا نداشــته باشــند ...کمونیس ـتهای جــوان ایــن نکتــه را خــوب دریافتهانــد کــه فقــط شــوراهای
کارگــری میتواننــد وســیل ٔه رســیدن بــه هدفهــای پرولتاریــا باشــند ،ولــی آیــا بــدون وارد کــردن
سیاســتمداران «شــوروی» بــه درون پارملــان میتــوان پیــروزی شــوراها را بــر پارملــان تأمیــن کــرد؟»
لنیــن در ایــن بخــش بــه هوشــمندی لیربالهــا و محافظ ـهکاران در تأمیــن ائتــاف میــان خــود ب ـرای
جلوگیــری از پیــروزی حــزب کارگــر اشــاره میکنــد و آن را نکتهآمــوزی از مارکسیســتها میدانــد.
بــه ایــن ترتیــب ،بــه کمونیس ـتهای جــوان انگلیســی انتقــاد میکنــد کــه ایــن نکتــه را درنیافتهانــد و
«نتیجـ ٔه عجیبــی میگیرنــد کــه ...حــزب کمونیســت نبایــد بــه ســازش تــن در دهــد و بایــد از راه خویــش
کراســت بــه ســوی انقــاب کمونیســتی پیــش رود ».لنیــن معتقــد اســت کــه در رشایــط دموکراســی
ی 
بورژوایــی انگلســتان« ،کمونیس ـتهای انگلیســی بایــد در فعالیــت پارملانــی رشکــت جوینــد و از درون
پارملــان بــه تــود ٔه کارگــر کمــک کننــد»...
در همیــن بخــش اســت کــه لنیــن نکتههایــی اساســی را دربــار ٔه «قانــون اساســی انقــاب» بیــان
میکنــد« :بـرای انجــام انقــاب کافــی نیســت کــه تودههــای استثامرشــونده و ســتمزده بــه عــدم امــکان
ادامـ ٔه زندگــی کهنــه بــه شــیو ٔه کهنــه پــی بــرده و خواســتار دگرگونــی آن باشــند .بـرای انجــام انقــاب الزم
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اســت کــه اســتثامرگران نیــز نتواننــد بــه شــیو ٔه ســابق زندگــی و حکومــت کننــد .انقــاب فقــط زمانــی
میتوانــد پیــروز شــود کــه «پایینیهــا» ادامــ ٔه زندگــی بــه شــیو ٔه کهنــه را نخواهنــد و «باالییهــا»
ادامـ ٔه حکومــت بــه شــیو ٔه کهنــه را نتواننــد ...و طبقــات حاکــم در زمینـ ٔه ادار ٔه امــور دولــت بــه چنــان
بحرانــی دچــار شــده باشــند کــه حتّــی واپسماندهتریــن تودههــا را نیــز بــه میــدان سیاســت بکشــاند».
در ایــن زمینــه اســت کــه لنیــن بــه اهمیــت اتحادهــای موقتــی و تاکتیکــی و کار پارملانــی بـرای ارتقــای
آگاهــی تودههــا و پیشـ ُـرد امــر انقــاب اشــاره میکنــد ولــی رشطــی نیــز ب ـرای ایــن اتحادهــا قائــل
میشــود و آن اینکــه کمونیســتها و روشــنفکران مرتقــی اســتقالل عمــل داشــته باشــند و در امــر
«ترویــج و تبلیــغ و فعالیــت سیاســی» آزادی کامــل داشــته باشــند .لنیــن بــر ایــن عقیــده اســت کــه
«بــدون رشط اخیــر ،البتــه نبایــد تــن بــه ائتــاف داد زی ـرا ایــن خیانــت خواهــد بــود».
در جــای دیگــری از ایــن از بخــش از کتــاب ،لنیــن بــه برخــی تاکتیکهــای انتخاباتــی اشــاره
میکنــد ،از جملــه کاندیــدا داشــن کمونیســتها در حوزههایــی کــه «رشکــت کاندیداهــای مــا در
انتخابــات آنجــا موجــب پیــروزی کاندیــدای لی ـرال بــر کاندیــدای حــزب کارگــر نشــود» یــا «در متــام
حوزههایــی کــه خــود کاندیــدا نداریــم ،بــه ســود حــزب کارگــر و علیــه بــورژوازی رأی دهنــد ».ا ّمــا لنیــن
تذکــر میدهــد کــه در هــر صــورت هرگــز نبایــد از تبلیغــات انتخاباتــی و «پخــش اوراقــی بـرای تبلیــغ
کمونیســم» غافــل شــد.

چند نتیجه در بحث «چپگرایی»

در آخریــن بخــش کتــاب «بیــاری کودکــی چپگرایــی در کمونیســم» درسهــای لنینــی در زمین ـ ٔه
شــکلها و شــیوههای کار تودهیــی کمونیســتها در حکومتهــای غیرکارگــری و در راه جایگزیــن
کــردن پارملانتاریســم بورژوایــی ،و بــه طــور کلــی دموکراســی بورژوایــی بــا کار شــورایی بــدون مبتــا
شــدن بــه «چپگرایــی» ،خالصــه شــده اســت.
لنیــن مبــارزه بــا اپورتونیســم و سوسیالشوونیســم از یــک طــرف ،و مبــارزه بــا کمونیســم «چــپ»
و «آیینپرســتی چــپ» از ســوی دیگــر را در درون جنبــش کارگــری و کمونیســتی در هــر کشــور امــری
رضوری میدانــد .لنیــن وظیف ـ ٔه مهــم دیگــر کمونیس ـتها را «توانایــی رســاندن تودههــا بــه موضــع
نویــن پشــتیبانی از پیشــاهنگ» و دســت کشــیدن از پشــتیبانی از دشــمن میدانــد ،و هشــدار میدهــد
کــه بـرای تحقــق ایــن امــر« ،فقــط تبلیــغ و ترویــج تئــوری کافــی نیســت .بـرای ایــن کار تجربـ ٔه سیاســی
خــود تودههــا الزم اســت ».بــه عبــارت دیگــر ،فقــط ُمجــاب کــردن پیشــاهنگان انقالبــی طبق ـ ٔه کارگــر
بـرای ایجــاد تحـ ّول انقالبــی کافــی نیســت ،و تودههــا نیــز بایــد ُمجــاب شــوند .در همیــن زمینــه اســت
کــه لنیــن مجــددا ً بــه موضــوع اتحادهــا و ائتالفهــا و بهرهبــرداری از «اختالفهــا بـرای انجــام فعالیــت
عملــی تودههــا» اشــاره میکنــد و بــر «وفــاداری بیخدشــه بــه اندیش ـههای کمونیســم و درآمیخــن
آن بــا توانایــی تــن در دادن بــه ســازشهای عملــی رضور» تأکیــد میکنــد و بـرای اینکــه طبقـ ٔه انقالبــی
موفــق شــود ،دو نتیجــ ٔه عملــی را ذکــر میکنــد« :نخســت ،فراگیــری همــ ٔه شــکلها و جنبههــای

ود شخب( »ییارگپچ« یرامیب ،مسیلایسوس نامتخاس زاغآ ،کسفوتیل-تسِرب حلص

137

فعالیــت اجتامعــی ،و د ّوم ،آمادگــی ب ـرای تبدیــل رسیــع و ناگهانــی یــک شــکل از فعالیــت بــه شــکلی
دیگــر[ ...زیـرا] در سیاســت کمــر میتــوان از پیــش دانســت کــه هنــگام پیشــامد ایــن یــا آن وضــع ،چــه
شــیوههایی از مبــارزه را میتــوان بــه کار بســت کــه ســودمند باشــد ».او در اینجــا بــاز بــه تلفیــق کار
علنــی و غیرعلنــی اشــاره میکنــد و «انقالبیونــی را کــه منیتواننــد شــکلهای غیرعلنــی مبــارزه را بــا
متــام اشــکال علنــی آن درآمیزنــد ،انقالبیــون بســیار بــدی» میدانــد .او بــار دیگــر بــه موضــوع مبــارز ٔه
علنــی کمونیس ـتها در کشــورهای اروپایــی و در آمریــکا بازمیگــردد و توصیــه میکنــد کــه فعاالنــه
در انتخابــات مشــارکت کننــد و «همهجــا ب ـرای بیــداری افــکار بکوشــند ،از هــر کالم بــورژوازی ســند
بگیرنــد ،و از دعوتهایــی کــه او از عمــوم خلــق کــرده اســتفاده کننــد و مــردم را بــا بلشویســم چنــان
ـر نبــوده اســت ...ایــن کاری اســت بســیار
آشــنا ســازند کــه در دورههــای غیرانتخاباتــی هی ـچگاه میـ ّ
بســیار دشــوار ،ولــی میتــوان و بایــد آن را انجــام داد ،چــون وظایــف ناشــی از کمونیســم را اصــوالً
بــدون زحمــت منیتــوان بــه انجــام رســاند».
لنیــن ســپس بــه موضــوع آیینپرســی از راســت و از «چــپ» میپــردازد و مینویســد« :آیینپرســتی
راســت لجاجــت میکنــد کــه فقــط اشــکال کهنــه را میپذیــرد ...آیینپرســتی «چــپ» در نفــی مطلــق
شــکلهای کهن ـ ٔه مع ّیــن لجاجــت میکنــد و منیبینــد کــه محتــوای تــازه چگونــه از خــال شــکلهای
گوناگــون بــرای خــود راه بــاز میکنــد ».لنیــن بــا رصاحــت تأکیــد میکنــد کــه «فقــط آیینپرســتی
ســطحی راســت اشــتباه نیســت؛ آیینپرســتی ســطحی «چــپ» نیــز اشــتباه اســت ...ولــی علّــت ایــن امــر
آن اســت کــه کمونیســم «چــپ» جریانــی اســت کامـاً جــوان و تــازه دارد پدیــد میایــد ...ایــن بیــاری
را میتــوان آســان درمــان کــرد و بایــد بــا نهایــت جدیّــت دســت بــه کار درمــان آن شــد».
ِ
دســت آخــر ،لنیــن مینویســد« :وظیفــ ٔه مــا کمونیســتها آن اســت کــه بــر متــام شــکلها[ی
و
مبــارزه] تس ـلّط داشــته باشــیم و بتوانیــم بــا نهایــت رسعــت یــک شــکل را بــا شــکل دیگــر تکمیــل
کنیــم ...انقــاب جهانــی بــا چنــان شــتاب شــگرف و چنــان تنــوع رسشــاری از شــکلهای تغییریابنــده در
ســطح و در عمــق تکامــل مییابــد کــه مــا متــام دالیــل الزم را در اختیــار داریــم بـرای آنکــه بــه درمــان
رسیــع و کامــل جنبــش جهانــی کمونیســتی از بیــاری کودکــی کمونیســم «چــپ» امیــدوار باشــیم».

(توضیــح :بخــش اول ایــن مقالــه بــه تاریــخ  ۶آذرمــاه در «نامــه مــردم» شــار ٔه  ۱۰۳۹انتشــار یافــت .بخــش دوم مقالــه
ب ـرای درج در شــارههای دیمــاه « ۱۳۹۶نامــه مــردم» در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه اوج گرفــن جنبــش اعرتاضــی در
دیمــاه  ۱۳۹۶و حــوادث آتــی آن امــر انتشــار ایــن مقالــه را معلــق منــود .در اینجــا بـرای نخســتین بــار بخــش دوم ایــن
مقالــه بــه عنــوان جزئــی از ایــن مجموعــه مقــاالت منتــر میشــود).

نوزدهمین همایش
بینالمللی حزبهای
کمونیست و کارگری
جهان به مناسبت
یکصدمین سالگرد
انقالب اکتبر
نوزدهمیــن هامیــش بیناملللــی حزبهــای کمونیســت و کارگــری جهــان بــا عنــوان" :صدمیــن
ســالگرد انقــاب کبیــر سوسیالیســتی اکتــر :آرمانهــای جنبــش کمونیســتی ،احیــا و توامننــد کــردن
مبــارزه بــا افروختــه شــدن جنگهــای امپریالیســتی ،مبــارزه بــرای صلــح و سوسیالیســم" ،از صبــح
روز دوم نوامــر ،در س ـنپرتزبورگ (لنینگ ـراد ســابق) ،در "کاخ رفقــا" ،و بــا رشکــت مناینــدگان رســمی
 ۱۰۳حــزب ،آغــاز شــد .محــل برگ ـزاری هامیــش هــان ســاختامنی بــود کــه لنیــن در جریــان انقــاب
اکتــر "کنگــر ٔه دوم" تاریخــی شــورایهای کارگ ـران ،نظامیــان و دهقانــان را در آن برگ ـزار کــرد .شــا ِر
حزبهــای کمونیســت و کارگــری رشکتکننــده در ایــن هامیــش در قیــاس بــا نــوزده دور ٔه پیشــین ایــن
هامیــش بیســابقه بــود .حضــور ایــن شــار حــزب در هامیــش منایشدهنــد ٔه بالندگــی رو بــه رشــد
جنبــش کمونیســتی در جهــان اســت.
بــا ســخرنانی رفیــق "گنــادی زیوگانــوف" ،صــدر هیئترئیســ ٔه کمیتــ ٔه مرکــزی حــزب کمونیســت
فدراســیون روســیه ،هامیــش گشــایش یافــت .رفیــق زیوگانــوف ،بــا اشــاره بــه رشکـت گســرد ٔه مناینــدگان
حزبهــای کمونیســت و کارگــری و میهامنــان از رسارس جهــان در ایــن هامیــش ،یــادآور شــد کــه بــا
ســخنان لنیــن ،نابغـ ٔه انقــاب از پرتوگـراد رسخ خطــاب بــه متــام جهــان در صــد ســال پیــش و در جریــان
انقــاب اکتــر ،آغــاز مرحلهیــی جدیــد در تاریــخ جهــان مطــرح شــد .رفیــق زیوگانــوف افــزود ،اکنــون
زمــان آن فـرا رســیده اســت کــه ســومین انقــاب روســیه را کــه پیــروزی نهایــی سوسیالیســم را تضمیــن
میکنــد ســازمان دهیــم.
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رفیــق زیوگانــوف در ســخرنانی مفصــل خــود دربــار ٔه برگ ـزاری نشس ـتهای حزبهــای کمونیســت
و کارگــری ،کــه رسآغــاز آن  ۲۰ســال پیــش و بهابتــکار حــزب کمونیســت یونــان بــود ،یــادآور شــد کــه
وظیف ـ ٔه اصلــی ایــن نشس ـتها ،بازســازی روابــط بینحزب ـیای بــوده اســت کــه پــس از رویدادهــای
 ۱۹۹۱گسســته شــده بــود و همچنیــن تبــادل اطالعــات در زمین ـ ٔه فعالیتهــای حزبهــای کمونیســت
و کارگــری بــوده اســت .زیوگانــوف اظهــار داشــت کــه در طــول ایــن ســالها و در جریــان تــدارک،
ســازماندهی و برگــزاری ایــن نشســتها ،تجربههایــی ارزشــمند بهدســت آمــده و انباشــته شــده
اســت و شــار حزبهــای رشکتکننــده در آنهــا دامئــاً درحــال افزایــش بــوده اســت .فرازهایــی از
ســخرنانی رفیــق زیوگانــوف در زیــر میآیــد:
صدمیــن ســالگرد انقــاب کبیــر سوسیالیســتی اکتــر ،کــه مــا را ُدورهــم گــرد آورده اســت ،امــروزه
متــام جهــان را زیــر تأثیــر خــود قــرار داده اســت .تاریــخ ،معــدود پیروزیهــا و دســتاوردهایی را در
بــر داشــته کــه بهلحــاظ عظمــت و اهمیــت بــا انقــاب اکتــر  ۱۹۱۷قیاسپذیــر باشــند .امــروزه در هــر
گوش ـهیی از زمیــن کســانی هســتند کــه بــر اهمیــت انقــاب اکتــر بــزرگ تأکیــد دارنــد .کســانی کــه،
بــا یــادآوری نــام لنیــن ،حــزب بلشــویک و حکومــت شــوراها رضبــان قلبشــان بیشتــر میشــود.
صــد ســال پیــش ،کارگـران کشــور مــا پرچــم رسخ را در رسارس روســیه بهاهتـزاز درآوردنــد .آن روزهــای
رسنوشتســاز" ،ده روزی" بودنــد کــه "جهــان را تــکان داد" .خالصــه اینکــه ،شــعارهایی کوتــاه کــه
ب ـرای هــر فــرد عــادی فهمیدنــی بــود ،در همــه نقــاط کشــور مطــرح شــد" :صلــح ب ـرای ملتهــا! "،
"نــان ب ـرای گرســنگان! "" ،زمیــن ب ـرای دهقانــان"" ،اشــتغال ب ـرای کارگ ـران کارخانههــا!"" ،قــدرت بــه
شــوراها!" .ایــن شــعارها را همــه شــنیدند .پیــش از همــه کســانی کــه ذهــن و استعدادشــان ارزشهــای
اصلــی در جهــان را درمییابــد ،مــردم رسکوبشــد ٔه مســتعمرهها کــه رسمای ـهداران آخریــن قطرههــای
توانشــان را میمکیدنــد ،و رسبــازان کــه در ســنگرهای جنــگ جهانــی درحــال پوســیدن بودنــد.
بنابرایــن ،انقــاب اکتــر تنهــا گامــی بــه ســوی تغییرهــای سیاســی و اجتامعــی بیســابقه نبــود،
بلکــه بــا تحــول شــگرف اخالق ـیای کــه بهوجــود آورد جهــان را تغییــر داده و بــر جهانبینــی مــردم
در نقطههــای مختلــف کــره زمیــن تأثیرگــذار بــوده اســت .ایــن دقیق ـاً هــان چیــزی اســت کــه رهــر
مبــارزات آزادیبخــش ملــی و اولیــن نخسـتوزیر هنــد ،جواهــر لعــل نهــرو ،بــه مــا یــادآوری میکنــد:
"انقــاب اتحــاد شــوروی ،جامع ـ ٔه انســانی را بهمی ـزان چشــمگیری بهپیــش بــرده و مشــعلی درخشــان
برافروختــه کــه خامــوش کردنــی نیســت ،اســاس متدنــی جدیــد را بنیــان نهــاده کــه جهــان در مســیر
آن حرکــت خواهــد کــرد ".همینگونــه ،شــیجینپینگ ،دبیــرکل حــزب کمونیســت چیــن ،یــادآور
میشــود" :یــک قــرن پیــش ،پیــروزی انقــاب اکتــر ،مارکسیســم لنینیســم را بــه چیــن آورد .از هــان
روزی کــه حــزب کمونیســت چیــن پایهگــذاری شــد ،نظری ـ ٔه علمــی مارکسیســم -لنینیســم راهــی ب ـرای
حــل مشــکالت کشــور ارائــه داد ،بنابرایــن ،مــردم چیــن از آن بـرای دســتیابی بــه اســتقالل ،آزادی ،رفــاه
و خوشــبختی مــدد میجوینــد ".در قــرن گذشــته ،دو بح ـران نظاممنــد (سیســتمیک) رسمای ـهداری دو
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جنــگ جهانــی را برپــا کــرد .برشیــت در واکنــش بــه نخســتین بحـران از ایــن دو بحـران ،انقــاب کبیــر
اکتــر را در  ۱۹۱۷ســازمان داد .در واکنــش بــه دومیــن بح ـران ،در مــاه مــه  ۱۹۴۵پیــروزی عظیــم بــر
فاشیســم بهدســت آمــد .بح ـران جهانــی جــاری میتوانــد از طریــق فاجع ـ ٔه تخریــب متــدن بــری یــا
تحولــی در مقیاســی بــزرگ بــر پایـ ٔه سوسیالیســم پایــان یابــد .اینهــا انتخابهایــی اســت کــه برشیــت
در جهــان مــدرن کنونــی بــا آنهــا روبــرو اســت و مــا امــروز در مبــارزه ب ـرای تعییــن ایــن رسنوشــت،
ـاب
فعاالنــه رشکــت داریــم .در ایــن مبــارزه ،مــا از منونـ ٔه متقاعدکننــد ٔه کشــورهایی کــه پشــتیبانانِ انتخـ ِ
سوسیالیســتی در قدرتانــد ،الهــام میگیریــم .ایــن چیــن اســت کــه متــام جهــان را بــا موفقیتهــای
عظیمــش در اقتصــاد و حــوز ٔه اجتامعــی بهتحســین واداشــته اســت .کوبــا شــش دهــه بــدون شکســت
در برابــر امپریالیســم آمریــکا بــه تــاش خــود ادامــه داد .ویتنــام قهرمانانــه و بهطــور پویــا درحــال
توســعه اســت .ایــن کشــورها ،جهانیســازی رسمایـهداری را بهچالــش کشــیده و میکشــند و از پذیــرش
نقطهنظرهــای تحمیلــی امپریالیســم امتنــاع میورزنــد و در مســیر ســاختامن سوسیالیســم بــه پیرشفــت
خــود ادامــه میدهنــد .تجربـ ٔه برادرانـ ٔه بــاروس نیــز بســیار آموزنــده اســت .رفقــای عزیــز ،دوســتان!
وظیفـ ٔه اصلــی مــا ایــن اســت کــه مقاومــت در برابــر تهاجــم خشــن رسمایــه را گســرش دهیــم .مــا بــه
شــکل دادن جبهـ ٔه متحــدی بهمنظــور حامیــت از کشــورهایی کــه زیــر فشــار امپریالیســتی قـرار دارنــد
و وســعت دادن بــه ایــن جبهــه نیازمندیــم .ماهیــت ذاتــی رسمایـهداری کــه گســرش تروریســم ،برپایــی
جنگهــا ،ابتــا بــه بحرانهــا ،ویــران کــردن طبیعــت و محیطزیســت و در رنــج و عــذاب گرفتــار
کــردن میلیونهــا نفــر رشطهــای الزم موجودیتــش اســت را بایــد بیوقفــه روشــنگری و افشــا کنیــم.
پــس از ســخرنانی رفیــق زیوگانــوف ،مناینــدگان حزبهــای دعــوت شــده در هامیــش بهترتیــب
الفبایــی  -الفبــای روســی -نــام آنــان ،ســخرنانی کردنــد .هیئــت منایندگــی حــزب تــود ٔه ایـران کــه در ایــن
هامیــش جنبــش کمونیســتی و کارگــری کشــورمان را منایندگــی میکــرد ،در نخســتین روز هامیــش مــن
ســخرنانی تحلیلـیاش را ارائــه داد کــه مــورد توجــه رفقــای مناینــد ٔه حــارض در هامیــش قـرار گرفــت .مــن
کامــل ایــن ســخرنانی در ایــن شــار ٔه نامــه مــردم منتــر شــده اســت.
در طــول دو روز برگــزاری جلســه عمومــی هامیــش ،ســخرنانیهایی مهــم از ســوی مناینــدگان
حزبهــای کمونیســت بــزرگ و قدرمتنــد جهــان ازجملــه چیــن ،کوبــا ،ویتنــام ،آفریقــای جنوبــی،
پرتغــال ،هنــد ،یونــان و برزیــل در ارتبــاط بــا اس ـراتژی مبــارزه ب ـرای صلــح و سوسیالیســم ارائــه شــد.
مــن ایــن ســخرنانیها بهتدریــج برگــردان و در "نام ـ ٔه مــردم" منتــر خواهــد شــد .رشکتکننــدگان در
هامیــش دربــار ٔه جنگهایــی کــه در ســوریه و افغانســتان جریــان دارنــد ،تهدیــد حمل ـ ٔه هســتهای بــه
کــر ٔه شــالی ،بح ـران و وضعیــت دشــوار سیاســی در ونزوئــا ،اســپانیا ،اوکرایــن ،و دیگــر کشــورهای
جهــان ،ســخن گفتنــد .آنــان بــا مســائلی ماننــد خــروج از "اتحادیــه اروپــا"" ،مهاجــرت" میلیونهــا نفــر
از قارههــای آفریقــا و آســیا" ،کمونیسمســتیزیِ " افسارگســیخته ،دروغپــردازی و جعــل نفرتانگیــز در
"تاریــخ" ،ظهــور "نئونازیســم" ،ترویــج "فناتیســم" منســوخ مذهبــی ،تشــدید وضعیــت نابســامان "محیــط
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زیس ـت" ،برخــورد و اب ـراز نظــر کردنــد .ســخرنانان بــه ایــن نکتــه اشــاره کردنــد کــه باوجــود رشــد و
گســرش تولیــدات غذایــی ،در هــر  ۳ثانیــه یــک کــودک در جهــان از گرســنگی میمیــرد .ســخرنانها،
بااینکــه وقــت اندکــی بــرای ابــراز نظراتشــان داشــتند ،هــر یــک از آنــان ،قطعهیــی از موزاییــک
تصویــری بــزرگ را کــه در مجمــوع منایشدهنــد ٔه تضادهــای رشــد یابنــد ٔه رسمای ـهداری بــود ترســیم
کردنــد.

پایانی نوزدهمین هامیش کمونیستهای جهان
نشست
ِ

در آخریــن نشســت هامیــش در سـنپرتزبورگ ،مناینــدگان همچنیــن ســندی را بــا عنــوان" :فراخــوان
نوزدهمیــن هامیــش حزبهــای کمونیســت و کارگــری جهــان" ،کــه از ســوی حــزب کمونیســت
فدراســیون روســیه و در مشــورت بــا اعضــای کارگــروه هامیشهــا -کــه حــزب تــود ٔه ای ـران نیــز در آن
حضــور دارد -تهیــه شــده بــود ،بــا ارائــ ٔه برخــی پیشــنهادها ،بهتصویــب رســاندند .مــن کامــل ایــن
فراخــوان در شــار ٔه آینــد ٔه "نام ـ ٔه مــردم" منتــر خواهــد شــد.
نوزدهمیــن هامیــش جهانــی حزبهــای کمونیســت و کارگــری ،بــا پخــش رسود "انرتناســیونال" -کــه
دســتهجمعی و همزمــان بــه زبانهــای مختلــف خوانــده میشــد -در شــامگاه ســوم نوامــر بــهکار
خــود پایــان داد .مناینــدگان ،بهدعــوت حــزب کمونیســت فدراســیون روســیه ،در کنرستــی رشکــت کردنــد
کــه بســیاری از هرنمنــدان روس بهمناســبت صدمیــن ســالگرد انقــاب اکتــر در ســالن عظیــم تئاتــر
"اوکتیابرســکی" در ســنپرتزبورگ ،در آن هرنمنایــی کردنــد .مناینــدگان حزبهــای کمونیســت کارگــری
در آخریــن روز اقامتشــان در س ـنپرتزبورگ ،بــا ســازماندهی حــزب میزبــان از " مدرس ـ ٔه اســمولنی"
[لنیــن از تریبــون کنگــر ٔه دوم شــوراها در اســمولنی ،قطعنامــه تاریخــی" هم ـ ٔه قــدرت بــه شــوراهای
کارگ ـران ،رسبــازان و دهقانــان!" و "فرمــان صلــح" را اعــام کــرد]" ،نــاو جنگــی آورورا" [اندکــی پــس
از اعــام قطعنامــه تاریخــی از ســوی لنیــن ،آورورا بــه ســمت کاخ زمســتانی شــلیک کــرد] و "کاخ
زمســتانی" [کاخ ت ـزار و ســپس اقامتــگاه رئیــس دولــت موقــت ،کِرِنســکی] -یعنــی ســه صحن ـ ٔه اصلــی
رخدادهــای نخســتین روزهــای انقــاب اکتــر در  -۱۹۱۷دیــدار کردنــد .اســمولنی کــه در دور ٔه تزارهــا
محــل انســتیتوی تعلیــم و تربیــت دخــران ارشاف و طبقــه رسمایــهدار و وابســتگان بــه دربــار تــزار
بــود ،در جریــان انقــاب محــل اســتقرار شــورای انقــاب سـنپرتزبورگ ،کمیتــه انقالبــی کارگـران ،حــزب
بلشــویک و کمیتــه نظامیــان انقالبــی بــود .لنیــن پــس از بازگشــت مخفیان ـهاش از رازلیــف فنالنــد بــه
پرتوگـراد (سـنپرتزبورگ) ،شــب  ۲۵اکتــر -باوجــود خطرهایــی کــه جانــش را تهدیــد میکــرد و رفقــا او
را از ایــن اقــدام برحــذر میداشــتند -وارد مدرسـ ٔه اســمولنی شــد و کنگــر ٔه دوم شــوراها را در آن برگـزار
کــرد ،ســپس در آن اســتقرار یافــت و انقــاب را از همیــن مــکان هدایــت میکــرد .محــل کار و زندگــی
لنیــن تــا اوایــل ســال  ۱۹۱۸در اســمولنی بــود و برخــی از مهمتریــن رخدادهــای مربــوط بــه انقــاب
در ایــن مــکان شــکل گرفــت .دفــر کار و محــل ســکونت لنیــن در هــان وضعیــت اصلــی صــد ســال
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قبلــش حفــظ شــده اســت .نــاو جنگــی آورورا کــه یکــی از کشــتیهای مهــم نیــروی دریایــی ت ـزاری
بــود ،بــا پیوســن خدمــه و اف ـران نظامــی آن در دوره تــدارک انقــاب بــه بلشــویکها ،طبــق ق ـرار
مخفیانــه بــا رهــری انقــاب ،بــا شــلیک یــک گلولــه مشــقی از تــوپ اصلــی مســتقر بــر آن لحظـ ٔه رشوع
هامهنــگ حملــه انقالبیــون را بــه کاخ زمســتانی تـزار -کــه جلســه وزرای دولــت موقــت در آن درحــال
برگ ـزار شــدن بــود -اعــام کــرد .کاخ زمســتانی در س ـنپرتزبورگ کــه اکنــون یکــی از مرکزهــای اصلــی
مــوز ٔه آرمیتــاژ اســت ،در نوامــر امســال منایشــگاهی در رابطــه بــا انقــاب اکتــر در تاالرهــای اصلـیاش
بهمنایــش گذاشــته شــد کــه مناینــدگان نوزدهمیــن هامیــش نیــز از آن دیــدار کردنــد.

ارزیابی کمونیستهای جهان از آن
"نوزدهمین هامیش" ،و
ِ

در دیدارهــا و بحثهــای هیئــت منایندگــی حــزب تــود ٔه ای ـران بــا مناینــدگان برخــی از حزبهــای
بـرادر در سـنپرتزبورگ ،برداشــت آنــان در رابطــه بــا جنبههــای مختلــف نوزدهمیــن هامیــش را جویــا
شــدیم .برخــی از ایــن نظرهــا را بهدلیــل اهمیتشــان در تصویــر کــردن موفقیــت ایــن هامیــش مهــم
و تاریخــی ،بهطــو ِر خالصــه میآوریــم:
رفی ـق "ت ـران دک لــوی" ،معــاون اول دبیــر کمیســیون روابــط خارجــی حــزب کمونیســت ویتنــام:
"بهنظــر مــن بهدلیــل وجــود عاملهایــی مهــم ایــن هامیــش را بایــد موفــق ارزیابــی کــرد .ایــن حقیقــت
کــه هامیــش بــا مراســم بزرگداشــت صدمیــن ســالگرد انقــاب اکتــر مقــارن شــد ،ب ـهآن مشــخصهیی
ویــژه داده اســت .رشکــت  ۱۰۳حــزب در هامیــش را کــه باالتریــن تعــداد در تاریــخ ایــن هامیشهــا
اســت و ســخرنانی هم ـ ٔه آنــان را میبایســت جنبههــای مهــم و کیفــی آن ارزیابــی کــرد .ایــن هامیــش
بهطــور علنــی و بــا آگاهــی و تائیــد ضمنــی دولــت روســیه انجــام شــد کــه اهمیــت آن را بیشــر میکنــد.
برگــزاری نوزدهمیــن هامیــش و فعالیتهــای مرتبــط بــا آن در محلهــا و ســاختامنهای تاریخــی
مرتبــط بــا انقــاب اکتــر  ۱۹۱۷نیــز ب ـهآن مشــخصهیی ویــژه داده اســت .تائیــد و تصویــب فراخــوان
نوزدهمیــن هامیــش از ســوی همـ ٔه حزبهــای رشکتکننــده ،باتوجــه بــه محتــوای آن ،نکتهیــی بســیار
مهــم اســت .توجــه بــه اینکــه حــزب کمونیســت فدراســیون روســیه بــا خالقیــت توانســت منابــع عظیــم
رضور بـرای ســازمان دادن ایــن هامیــش مهــم و فعالیتهــای جنبــی آن را بســیج کنــد ،اهمیــت دارد".
رفیــق "خــوان کارلــوس کارســان آگوئیلیــرا" ،معــاون رئیــس کمیســیون روابــط خارجــی حــزب
کمونیســت کوبــا" :هیئــت حــزب کمونیســت کوبــا در ایــن نوزدهمیــن هامیــش بیناملللــی حزبهــای
کمونیســت و کارگــری و فعالیتهــای مربــوط بــه صدمیــن ســالگرد انقــاب کبیــر سوسیالیســتی اکتــر
بســیار فعاالنــه رشکــت کــرد .مــا معتقدیــم کــه ایــن رویــداد نهتنهــا بســیار مهــم اســت (بهلحــاظ
تاریخــی) ،بلکــه عــر جدیــدی بـرای کار بیناملللــی حزبهــای کمونیســت اســت و همچنیــن ارزیابــی
واقعــی تأثیــر انقــاب اکتــر را بشــارت میدهــد ...چگونــه میتوانیــم همــکاری و همبســتگی را بیــن
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حزبهــای کمونیســتی تقویــت کنیــم؟ ایــن بســیار مهــم اســت .بنابرایــن ،مــا در ایــن دو روز در مــورد
اینکــه چگونــه میتوانیــم باهــم کار کنیــم ،بحــث کردهایــم .چگونــه میتوانیــم اس ـراتژیای مشــرک
ب ـرای همبســتگی بیناملللــی بیــن حزبهــای کمونیســت و کارگــری بهوجــود آوریــم تــا بتوانیــم بــه
پیــش بــه ســوی شکســت امپریالیســم رویــم و بهســاخنت جامعهیــی جدیــد بپردازیــم .فراخــوان بـرای
عمــل مشــرکی (جبه ـ ٔه متحــد) کــه در ایــن هامیــش بهتصویــب رســید ســند خوبــی اســت کــه متــام
خواس ـتهای اصلــی حزبهــا و مبــارزان مــا را در بــر دارد -یــک فراخــوان مشــرک همــه حزبهــای
مــا اســت  -مــا معتقدیــم کــه بــه ادامــه همــکاری مــا بهطــور مؤثــر کمــک خواهــد کــرد".
رفیــق "بلیــد نزامنــده" ،سیاســتمدار برجســته و عضــو هیئــت سیاســی و دبیــرکل حــزب کمونیســت
آفریقــای جنوبــی" :بهنظــر میرســد تعــداد حزبهــای رشکتکننــده در کنفرانــس بســیار خــوب
اســت ،امــری کــه تــداوم موضوعیــت داشــن انقــاب روســیه را مــورد تأکیــد ق ـرار میدهــد .اینکــه
شــاهدیم چگونــه هــر حزبــی تاریخــش را بــه انقــاب روســیه و تأثیــر آن بــر حزبهــا و منطقههــای
مختلــف مرتبــط میکنــد ،اهمیتــی ویــژه دارد".
رفیــق "آنجلــو آلــوز" ،عضــو دفــر سیاســی حــزب کمونیســت پرتغــال :برگـزاری نشســت بیناملللــی
حزبهــای کمونیســت و کارگــری در لنینگـراد و جشــن صدمیــن ســالگرد انقــاب سوسیالیســتی اکتــر،
واقعیتــی مهــم در تاریــخ جنبــش مــا اســت .ایــن تأییــد دوبــار ٔه مــا بــه وفــاداری مــا بــه مارکسیســم-
لنینیســم ،تعهــد مــا بــه آرمانهــای کمونیســتی ،منافــع و آرزوهــای مــردم و پروژه ســاختامن سوسیالیســم
اســت .مهمتریــن پیــام هامیــش مــا در لنینگ ـراد ســاده و قدرمتنــد اســت ۱۰۰ :ســال بعــد از انقــاب
اکتــر ،مبــارزه ادامــه دارد!
رفیــق "یــوری یملیانــوف" ،محقــق و تاریخنویــس برجســته عضــو حــزب کمونیســت فدراســیون
روســیه" :بهنظــر میرســد کــه صحبــت کــردن در مــورد آنچــه در هــر کشــوری بــا ابعــاد جغرافیایــی و
انســانی متوســط میگــذرد در عــرض شــش دقیقــه تقریبـاً غیرممکــن اســت ...بــا ایــن حــال ،مناینــدگان
حزبهــای کمونیســت از چیــن ،کوبــا ،ویتنــام ،الئــوس و جمهــوری دموکراتیــک خلــق کــره همچنیــن در
مــورد دســتاوردهای خــود در ایجــاد جایگزیــن سوسیالیســتی بـرای نظــم رسمایـهداری بــر اســاس نیازهای
برشیــت و رشایــط در جهانــی کــه در آن زندگــی میکنیــم ســخن گفتنــد ...انتخــاب زمــان و مــکان بـرای
ایــن هامیــش بــه مناینــدگان اجــازه داد تــا در مــورد اینکــه چگونــه جنبــش برشیــت بــه ســوی مرحل ـ ٔه
پیرشفتــ ٔه جدیــدی از ســازماندهی اجتامعــی آغــاز شــد ،صحبــت کننــد .ســخرنانان ،انقــاب اکتــر را
تحســین کردنــد کــه جهــانِ بنــا شــده بــر اســاس حــرص ،بیعدالتــی و اســتثامر را تــکان داد .آنــان بــه
اهمیــت ســهم بــزرگ اتحــاد جامهیرشــوروی و دیگــر کشــورهای سوسیالیســتی در اروپــای رشقــی در
کوشــش بـرای اینکــه کــره زمیــن را بــه محلــی بهــر بـرای زندگــی تبدیــل کننــد ادای احـرام کردنــد .آنــان
اعتقادشــان را مبنــی بــر اینکــه مــردم ایــن کشــورها بــه مســیر توســع ٔه سوسیالیســتی بازخواهنــد گشــت،
اب ـراز داشــتند .قطعنام ـ ٔه نهایــی اتخاذشــده از ســوی هامیــش ایجــاد رشایــط ب ـرای انجــام تحقیقاتــی
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علمــی بهمنظــور درک صحیــح دلیلهــای فروپاشــی سوسیالیســم در اتحــاد جامهیرشــوروی و تعــدادی
از کشــورهای اروپــا را خواســتار شــد .شــکی نیســت کــه بحثهــای مطرحشــده 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 بیناملللــی حــزب کمونیســت
برزیــل" :نوزدهمیــن هامیــش را بایــد مراســمی ب ـرای جشــن گرفــن انقــاب شــکوهمند اکتــر قلمــداد
کــرد .دســتاوردهای آن بــه مبــارزه حــارض ب ـرای صلــح ،دموکراســی ،پیرشفــت اجتامعــی ،سوسیالیســم
و همچنیــن ســاختامن جبهــهٔ ضدامپریالیســتیای مردمــی کمــک میکنــد .ایــن هامیــش بیناملللــی
حزبهــای کارگــری و کمونیســتی ،محیــط و رشایطــی مســاعد و همســان بـرای تبــادل تجربــه و وحــدت
عمــل بیــن حزبهــای کمونیســت بهوجــود آورد".
رفیــق "کارولــوس ویمــر" ،عضــو هیئــت سیاســی و دبیــر روابــط بیناملللــی حــزب کمونیســت
ونزوئــا" :در چارچــوب جشــن صدمیــن ســالگرد انقــاب کبیــر سوسیالیســتی اکتــر ،مشــارکت بیــش از
صــد حــزب کمونیســت و کارگــری در ایــن هامیــش ،ثابــت میکنــد کــه تقویــت جنبــش کمونیســتی
بیناملللــی کــه در دهههــای اخیــر بهوســیل ٔه ضدانقــاب تضعیــف شــده اســت ،رضوری اســت.
هامیــش بیناملللــی حزبهــای کمونیســت و کارگــری در اســاس فرصتــی مهــم ب ـرای تبــادل تجربیــات،
بحــث ،و بهویــژه در رابطــه بــا تعییــن دســتهجمعی اقدامهــای مشــرکی اســت کــه اجــازه میدهــد
مبــارزات کمونیس ـتهای جهــان ب ـرای عدالــت اجتامعــی و سوسیالیسم-کمونیســم را بهطــور منســجم
موردبررســی ق ـرار دهیــم".
رفیــق "ام .آ .بابــی" ،عضــو دفــر سیاســی و دبیــر روابــط بیناملللــی حــزب کمونیســت هنــد
(مارکسیســت)" :جشــنهای ســالگرد انقــاب سوسیالیســتی اکتــر بــزرگ میتوانــد بهطــور مؤثــری
تغییرهــای شــگفتانگیزی کــه در نتیجــه انقــاب تجربههــای انســانیای از قبیــل امــکان ایجــاد
جامعهیــی بــدون ظلــم و تبعیــض اســتثامری ،را شــکل داده اســت ،بــه مرکــز توجــه تودههــا بکشــاند.
نکتههایــی کــه در مــورد کاســتیها و اشــتباهها در تــاش ب ـرای ســاخنت سوسیالیســم از ســوی رفقــای
مناینــد ٔه حزبهــا در هامیــش مطــرح شــد بهمنظــور درسگیریهــای صحیــح ب ـرای آینــده بســیار مهــم
بــود .مؤلفههــای فرهنگــی در جش ـنهای صدمیــن ســالگرد ،الهامبخــش بــود .حضــو ِر زوراس آلفــروف،
دانشــمند برنــده جایــزه نوبــل ،برتــری سوسیالیســم را در هــر زمینهیــی از خالقیــت انســانی مــورد تأکیــد
قــرار میدهــد".
رفیــق "صــاح عدلــی" ،عضــو هیئــت سیاســی و دبیــرکل حــزب کمونیســت مــر" :نوزدهمیــن
هامیــش ،تفاوتهایــی مشــخص و مهــم بــا دیگــر نشســتهایی کــه مــن در گذشــته در آن رشکــت
کــردهام داشــت .آشــکار شــده اســت کــه خــون تــازهای در رگهــای حزبهــا در جریــان اســت .مــن
معتقــدم کــه در دور ٔه پیـ ِ
ـش روی ،مــا دور ٔه بهبــود رشایــط و ارتقــای ســطح جنبــش در قیــاس بــا گذشــته
را شــاهد خواهیــم بــود .بح ـران رسمای ـهداری درحــال عمیقتــر و گســردهتر شــدن اســت .بــه مــوازات
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آن ،همبســتگی بیــن حزبهــای کمونیســت نســبت بــه گذشــته شــکلهای بهــر و مؤثرتــری بهخــود
میگیــرد .ایــن بهویــژه در رابطــه بــا عملکــرد حزبهــای کمونیســت چیــن و فدراســیون روســیه و
دیگــر حزبهــای کمونیســت جهــان کام ـاً مشــهود اســت".

سخنرانی نمایندۀ
کمیتۀ مرکزی حزب
تودۀ ایران در اجالس
پرشکوه احزاب کارگری
و کمونیستی جهان
به مناسبت یکصدمین
سالگرد انقالب اکتبر
رفقای گرامی،
پیــش از هــر چیــز ،از طــرف کمیت ـ ٔه مرکــزی حــزب تــود ٔه ای ـران درودهــای انقالبــی خــود را بــه
ایــن گردهامیــی بیناملللــی مهــم و برجســت ٔه حزبهــای کمونیســت و کارگــری تقدیــم میکنــم کــه
همزمــان بــا بزرگداشــت صدمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب کبیــر سوسیالیســتی اکتــر برگ ـزار میشــود.
بهعــاوه ،ســپاس و درودهــای رفیقانــ ٔه خــود را بــه میزبــان ایــن گردهامیــی ،حــزب لنیــن ،حــزب
کمونیســت فدراســیون روســیه تقدیــم میکنــم.
رفقا،
مــا اینجــا گــرد آمدهایــم تــا یکــی از ارزشــمندترین و بزرگتریــن رخدادهــای ســد ٔه بیســتم و
توســع ٔه اجتامعــی و تاریخــی بــر ،یعنــی انقــاب سوسیالیســتی اکتــر را تجلیــل و در عیــن حــال بررســی
کنیــم .انقــاب اکتــر در دوران برتــری و ســلط ٔه رسمای ـهداری ،در زمانــی کــه جنــگ فاجعهبــار جهانــی
ا ّول میــان کشــورهای امپریالیســتی بــر رس تقســیم جهــان و ثروتهــا و منابــع آن در جریــان بــود ،در
دور ٔه رسکــوب اندیشــههای ترقیخواهانــه ،و در زمانــی رخ داد کــه بــه بیــان مانیفســت کمونیســت،
”شــبح کمونیســم “خــواب ره ـران دنیــای رسمای ـهداری را مختــل کــرده بــود.
هـ ِ
ـدف انقــاب اکتــر ،گشــودن راه بــر بــه ســوی جامعـهای فــارغ از جنــگ ،خشــونت ،و رسکــوب،
در یکــی از بزرگتریــن و در عیــن حــال توســعهنیافتهترین کشــورهای اروپــا بــود .پیــروزی انقــاب
اکتــر بــر ضــد تزاریســم روس بــه هدایــت و رهــری والدیمیــر ایلیــچ لنیــن و بلشــویکها ،پایانــی
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تاریخــی بــر نظــرگاه ابــدی بــودن جهــان رسمای ـهداری بــود .ایــن انقــاب بــه مــردم ســتمدید ٔه جهــان
نشــان داد کــه جهــانِ دیگــری امکانپذیــر اســت .پیــروزی انقــاب اکتــر همچنیــن تأکیــدی بــود بــر
اهمیــت ایــن گفتـ ٔه تاریخــی کارل مارکــس کــه” :تــا امــروز ،فیلســوفها فقــط جهــان را بــه شــیوههای
گوناگــون تفســیر کردهانــد .ا ّمــا مهــم ،تغییــر دادن آن اســت».
پیــروزی انقــاب اکتــر را منیتــوان از شــالود ٔه اندیشــ ٔه مارکسیستی-لنینیســتی آن جــدا دانســت.
خــاق و مبتکــر اندیشــههای مارکــس و انگلــس ،بــا بررســی عمیــق و دقیــق
لنیــن ،ادامــ ٔه دهنــد ٔه ّ
ماهیــت اقتصادی-سیاســی امپریالیســم ،بــه قانــون ”رشــد نامــوزون “کشــورهای رسمایـهداری در مرحلـ ٔه
امپریالیســم رســید .ایــن قانــون یکــی از مهمتریــن کش ـفهای لنیــن بــود و نقشــی بنیــادی در تح ـ ّول
و تکامــل مارکسیســم داشــت .آثــار نظــری خالقانــ ٔه لنیــن عرصههــای گوناگونــی را در بــر میگیــرد.
ب هراســتی کــه تجربههــا و دســتاوردهای انقــاب اکتــر ،عــاوه بــر مارکسیســم بــه طــور کلــی ،متأثــر
از ایــن شــالود ٔه نظــری ســازنده و دقیــق نیــز بــود .البتــه ایــن برخــاف ادعاهــای کســانی اســت کــه
بــا دســتاویز قــرار دادن فروپاشــی سوسیالیســم در اتحــاد شــوروی و اروپــای رشقــی میخواهنــد و
میکوشــند کــه لنینیســم را در نقطــ ٔه مقابــل مارکسیســم قــرار دهنــد .مارکسیسم-لنینیســم ،پرچــم
اندیشــهها و آرمانهــای انقــاب اکتــر در عامتریــن مشــخصههای آن ،از جملــه تعریــف و توضیــ ِح
رسشــت امپریالیســم ،بح ـران اقتصــادی ذاتــی نظــام رسمای ـهداری ،رشــد اقتصــادی نامــوزون در دوران
امپریالیســم ،و نظریـ ٔه انقــاب سوسیالیســتی ،اهمیــت و عملــی بــودن و موضوعیــت خــود را همچنــان
حفــظ کــرده اســت.
رفقای گرامی،
انقــاب اکتــر در کشــور همســای ٔه ایــران -میهــن مــا -رخ داد .در نتیجــ ٔه ایــن انقــاب ،اتحــاد
جمهوریهــای سوسیالیســتی شــوروی جایگزیــن روســی ٔه تــزاری شــد .پیــروزی انقــاب اکتــر خطــر
فروپاشــی ،اســتعامر ،و از دســت دادن اســتقالل و حاکمیــت ملّــی ایـران را از رس کشــور مــا رفــع کــرد.
مــردم ایـران اتحــاد شــوروی را بهرتیــن پشــتیبان و مدافــع اســتقالل و آزادی خــود میدیدنــد .بالفاصلــه
پــس از پیــروزی انقــاب اکتــر ،دولــت شــوروی قـرارد اســارتبار  ۱۹۰۷را کــه کشــور ایـران را بــه مناطــق
نفــوذ بریتانیــا و روســیه تقســیم کــرده بــود ،لغــو کــرد .لنیــن خــودش در بیانیـ ٔه  ۱۴دســامرب ۲۳[ ۱۹۱۷
آذر  ]۱۲۹۶اعــام کــرد کــه قـرارداد اوت  ۱۹۰۷میــان بریتانیــا و روســیه تـزاری ،شــامل همـ ٔه پیوسـتهای
ـی اســت .او
آن دربــار ٔه تقســیم ایـران بــه دو منطقـ ٔه زیــر نفــوذ و یــک منطقـ ٔه بیطــرف ،باطــل و ملغـ ٰ
تأکیــد کــرد کــه هــر پیامنــی کــه بــا اســتقالل ملّــی و یکپارچگــی ای ـران ،و آزادی مــردم ای ـران تناقــض
داشــته باشــد ،بیاعتبــار اســت و بایــد دور ریختــه شــود تــا دیگــر نتــوان بــه آنهــا ارجــاع و اســتناد کــرد.
دولــت انقالبــی شــوروی همچنیــن هم ـ ٔه ادعاهــای مالــی و امتیازهــای اســتعامری دولــت ت ـزاری
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روســیه در ایــران را فســخ کــرد .از آن گذشــته ،قانــون ”کاپیتوالســیون “(مصونیّــت در برابــر پیگــرد
قانونــی) در امــر مســائل حقوقــی و قضایــی روسهــای ســاکن ایـران نیــز توســط دولــت تــاز ٔه شــوروی
لغــو شــد .در ایــن زمینــه ،دولــت شــوروی بیانی ـ ٔه  ۲۶ژوئــن  ۱۹۱۹را صــادر کــرد کــه در آن بــه هم ـ ٔه
امتیازهــا و مزایایــی کــه روســی ٔه تـزاری در ایـران داشــت بــه طــور کامــل پایــان داده شــد .در ایــن بیانیــه
آمــده اســت” :مــردم روســیه ایــان دارنــد کــه خلــق پانــزده میلیونــی ای ـران نابــود نخواهــد شــد زی ـرا
دارای ســابقهای افتخارآمیــز و رسشــار از قهرمانــی اســت ،و شــخصیتهای بســیاری دارد کــه دنیــای
متمــدن بهراســتی بــه آنهــا اح ـرام میگــذارد و بــه آنهــا افتخــار میکنــد .چنــان ملّتــی میخروشــد و
بیــدار میشــود و زنجیرهایــی را کــه رسکوبگ ـران رشیــر بــر آن تحمیــل کردهانــد از هــم م ـیدرد ،و در
مســیر برادرانـ ٔه ملّتهــای آزاد و مرتقــی بــه ســوی جامعـ ٔه بــری نویــن ،امیدبخــش ،خـ ّـاق ،و شــکوفا
و مرفّهــی گام برخواهــد داشــت».
تحــت تأثیــر انقــاب کبیــر سوسیالیســتی اکتــر ،جنبشهــای رهاییبخــش ملّــی در ایـران کــه بـرای
ایجــاد تغییــر در ایــران مبــارزه میکردنــد ،رشــد کردنــد و گســردهتر شــدند .برخــی از رهــران ایــن
جنبشهــا از قبــل هــم بــا بلشــویکها در متــاس بودنــد و در رســاندن پنهانــی جزوههایــی کــه لنیــن
و رهــریِ در تبعیــد بــرای بلشــویکها میفرســتاد ،کمــک میکردنــد .ایــن جنبشهــای رهاییبخــش
بــه خیزشهــای مس ـلّحانه در اســتانهای آذربایجــان ،گیــان ،و خراســان منجــر شــد .تودههــای عظیــم
کارگــران و دهقانــان ،بــورژوازی متوســط ،و بــورژوازی تجــاری در ایــن خیزشهــای مردمــی رشکــت
داشــتند .از میــان همیــن جنبشهــای اجتامعــی مردمــی و زیــر رهــری شــخصیتهای انقالبــی بــزرگ
آن دوره مثــل حیــدر عمواوغلــی -یکــی از ره ـران جنبــش مرشوطیــت در ای ـران” -حــزب کمونیســت
ایـران “در ســال  ۱۲۹۹/۱۳۳۰شــکل گرفــت .حــزب کمونیســت ایـران مبــارز ٔه پیچیــدهای را در راه تحقــق
تغییرهــای اجتامعــی ،اقتصــادی ،و سیاســی بــه پیــش بــرد ،ولــی مــورد یــورش و رسکــوب رژیــم ســلطنتی
قـرار گرفــت و فعالیــت آن غیرقانونــی و ممنــوع اعــام شــد .رهـران حزبــی را دســتگیر و زندانــی کردنــد
و رهــر بــزرگ آن دکــر تقــی ارانــی در فوریــه [ ۱۹۴۰بهمــن  ]۱۳۱۸در زنــدان کشــته شــد.
هفتــاد و شــش ســال پیــش ،در پــی آغــاز جنــگ جهانــی د ّوم ،ســقوط رژیــم اســتبدادی رضاشــاه ،و
رهایــی زندانیــان کمونیســت ،حــزب تــود ٔه ایـران بــه مثابــه وارث انقالبــی و دموکراتیک حزب کمونیســت
ایــران تشــکیل ،و در م ّدتــی کوتــاه بــه مرکــز جنبــش اجتامعــی تودههــای خواهــان دگرگونیهــای
ِ
فعالیــت تشــکیالت کارآی حــزب تــود ٔه ایــران در رسارس کشــور،
بنیــادی تبدیــل شــد .بــه یــاری
جنبشهــای دموکراتیــک در ایــران گســرده شــد و بــه اســتقرار دولتهــای خودمختــار منطقهیــی
در اســتانهای کردســتان و آذربایجــان منجــر شــد .در نتیجــ ٔه مبــارز ٔه گســرد ٔه مــردم ایــران در دور ٔه
نخسـتوزیری محمــد مصـ ّدق ،صنعــت نفـ ِ
ـت ایـران ملّــی شــد .در جریــان کودتــای  ۱۹اوت ۲۸[ ۱۹۵۳
مــرداد  ]۱۳۳۲کــه توســط ســازمانهای اطالعاتــی ”ســیا»ی آمریــکا و اِمآی ۶بریتانیــا اجـرا شــد ،جنبــش
مردمــی بــه خشـنترین وجــه رسکــوب شــد ،و ایـران زیــر ســلط ٔه رژیــم پلیســی رسکوبگــر محمدرضاشــاه
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و اربابــان امپریالیســتی آن قــرار گرفــت .حقانیّــت تاریخــی جنبــش مــا و پیونــد ناگسســتنی آن بــا
اندیش ـهها و آرمانهــای انقــاب اکتــر ،هم ـراه بــا ریش ـههای عمیــق جنبــش کارگــری در میهــن مــا،
تأثیــر چشــمگیری بــر پیــکار فزاینــد ٔه جنبــش انقالبــی علیــه رژیــم اســتبدادی شــاه ،و در نهایــت پیــروزی
انقــاب ای ـران در فوریــه [ ۱۹۷۹بهمــن  ]۱۳۵۷داشــت .اهمیــت حضــور اتحــاد جمهوریهــای شــوروی
سوسیالیســتی -فرزنــد و پرچـمدار انقــاب اکتــر -در مرزهــای شــالی کشــور مــا ،و نقــش بازدارنــد ٔه آن
در برابــر تهدیدهــای امپریالیس ـتها بــه مداخلــه در امــور داخلــی ای ـران و برضــد انقــاب شــکوهمند
مــردم ای ـران ،انکارناپذیــر اســت.
اکنــون ،نزدیــک بــه  ۳۹ســال پــس از پیــروزی انقــاب ملّی-دموکراتیــک در ای ـران ،یــک حکومــت
دیکتاتــوری مذهبــی قرونوســطایی بــر مــردم مــا حکومــت میکنــد کــه بــه آرمانهــای انقــاب مــا
خیانــت کــرده اســت .رسکــوب وحشــیان ٔه حقــوق و آزادیهــای دموکراتیــک مــردم ،هم ـراه بــا اج ـرای
سیاس ـتهای اقتصــادی نولیربالــی توســط رژیــم حاکــم منجــر بــه زندگــی زیــر خــط فقــر میلیونهــا
نفــر از مــردم ای ـران ،وجــود بیــکاری فزاینــده و گســرده ،و وجــود فقــری بیســابقه در تاریــخ اخیــر
ایـران شــده اســت .همچنیــن ،ذکــر ایــن نکتــه اهمیــت دارد کــه در  ۳۹ســال گذشــته مــا شــاهد تصویــب
و بــه اج ـرا گذاشــن شــاری از ارتجاعیتریــن و غیرانســانیترین قوانیــن بــر ضــد جنبشهــای کارگــری
و ســندیکایی ،زنــان ،و جوانــان در کشــورمان بودهایــم .جنبــش زنــان ایــران یکــی از مبتکرتریــن و
دالورتریــن بخشهــای جنبــش مردمــی بــوده اســت کــه دیکتاتــوری مذهبــی (والیــی) حاکــم را بــه
چالــش کشــیده اســت .بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه فعالیــت ســازمانهای کمونیســت ،و
نیروهــای چــپ بــه طــور کلــی ،در ای ـران ممنــوع اســت و رسکــوب میشــود .رژیــم اســامگرای ای ـران
بهشــدت و بــا متــام وجــود ضدسوسیالیســتی اســت و مارکسیســم را ارتــداد و کفــر قلمــداد میکنــد.
بهرغــم هیاهــوی ضدآمریکایــی رژیــم ای ـران ،سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی ای ـران در منطقــه
و در رسارس جهــان چیــزی نبــوده اســت جــز سیاســتی ماجراجویانــه کــه حاکمیــت و اســتقالل ای ـران
را تهدیــد میکنــد و فقــط بــه نیروهــای اســامگرای ارتجاعــی یــاری میرســاند .بهعــاوه ،بهرغــم
ایــن هیاهــوی پــوچ رژیــم ای ـران ،و تالشهــای بیپــرده و دامئــی آن ب ـرای تقویــت اعتبــارش در ایــن
حســاس در امــور کشــور
راه ،بایــد گفــت کــه جمهــوری اســامی ایـران در هــر یــک از نقــاط عطــف و ّ
مــا و در منطقــه ،بازیچـ ٔه دســت امپریالیســم شــده اســت .آنچــه مسـلّم اســت ایــن اســت کــه پــس از
فروریــزی اتحــاد شــوروی ،رژیــم ایـران وزنـ ٔه تعــادل واقعــی در برابــر نقشـههای امپریالیســم و متحــدان
منطقهیــی آن نبــوده اســت.
رفقای گرامی،
مــا صدمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اکتــر را در زمانــی جشــن میگیریــم کــه رسمایـهداری جهانــی
در بح ـران اقتصــادی عمیــق و همهجانب ـهای فــرو رفتــه اســت .دنیــای رسمای ـهداری انحصــاری در ایــن
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د ّومیــن ده ـ ٔه ســد ٔه بیس ـتویکم دنیایــی اســت غــرق در نابرابــری غیرانســانی و ژرفنــدهای کــه در آن
صدهــا میلیــون نفــر از بنیادیتریــن حقــوق انســانی و دموکراتیــک محرومنــد ،و فقــر تکاندهنــد ٔه
صدهــا میلیــون انســان ،محرومیــت آنهــا ،و نیــز جنــگ ،و ویـران کــردن بیوقفـ ٔه محیطزیســت ،آینــد ٔه
تعصبهــای نــژادی و برتریطلبانــه در اروپــا و
بــر را بــه طــور جـ ّدی تهدیــد میکنــد .ظهــور دوبــار ٔه ّ
آمریــکا -جریانــی کــه در ســد ٔه بیســتم منجــر بــه دو جنــگ جهانــی و کشــته شــدن دههــا میلیــون نفــر
شــد -و بــه قــدرت رســیدن دولتهایــی مثــل دولــت دونالــد ترامــپ کــه آشــکارا نژادپرســتی و ســلط ٔه
امپریالیســم بــر جهــان را تبلیــغ و ترویــج میکنــد ،بایــد زنــگ هشــداری ج ـ ّدی ب ـرای ترقیخواهــان
جهــان باشــد.
مبــارزه بــا تهدیــد جنــگ در خاورمیانــه ،و بــا سیاسـتهای تجاوزکارانــه و نقشـههای برتریجویانـ ٔه
”ناتــو “و امپریالیســم آمریــکا نیــز همچنــان چالشــی اساســی در برابــر نیروهــای صلحدوســت در رسارس
جهــان اســت .لنیــن کــه از خواســت ج ـ ّدی و حیاتــی مــردم ب ـرای پایــان دادن بــه جنــگ فاجعهبــار
جهانــی ا ّول بهخوبــی آگاه بــود ،چنــد روز پــس از پیــروزی انقــاب ،فرمــان صلــح و پایــان دادن بــه
رشکــت روســیه در آن جنــگ را صــادر کــرد ،زیــرا او خــوب میدانســت کــه مبــارزه در راه انقــاب
سوسیالیســتی بــدون تعهــد قاطــع بــه پیــکار اسـراتژیک در راه برقـراری و حفــظ صلــح موفــق نخواهــد
شــد .صــد ســال پــس از پیــروزی انقــاب سوسیالیســتی روســیه ،رضورت ادامـ ٔه مبــارزه در راه صلــح و بــر
ضــد جنــگ هنــوز یکــی از اصــول مرامــی اکتــر کبیــر اســت کــه در مبــارز ٔه بــر در ســد ٔه بیسـتویکم
بــه طــور قطــع همچنــان موضوعیــت دارد .بــه ایــن ترتیــب ،کارزار دفــاع از صلــح بخشــی مهــم و
جداییناپذیــر از اس ـراتژی حــزب مــا در راه تحقــق آینــدهای بهــر ب ـرای زحمتکشــان ای ـران اســت.
رفقا،
وجــود طبقــات و جامع ـ ٔه طبقاتــی اخ ـراع کمونیس ـتها نیســت؛ ا ّمــا واقعیتــی دهشــتناک اســت.
بح ـران کنونــی نظــام طبقاتــی رسمای ـهداری جهانــی نتیج ـ ٔه مســتقیم سیاس ـتهای نولیربال ـیای اســت
کــه در دهههــای اخیــر اج ـرا شــده اســت .دیویــد هــاروی ،اندیشــمند مارکسیســت و اســتاد برجســت ٔه
دانشــگاه ”ســیتی “در نیویــورک بــه ایــن نتیجــه رســید کــه رسمایـ ٔه مالــیِ قــاری در دهـ ٔه هفتــاد میالدی
[ده ـ ٔه  ]۱۳۵۰رسانجــام دســت بــاال را بــر رسمای ـ ٔه صنعتــی پیــدا کــرد ،بــه طــوری کــه هـ ِ
ـدف فعالیــت
اقتصــادی ،شــد بهــایِ ســهام در بــازار بــورس و نــه تولیــد .منافــع مالــی ،و بــه بیــان لنیــن ”قــدرت
حســابداران بهجــای مهندســان» ،بیــن طبقــات و نخبــگان حاکــم رواج یافــت و غالــب شــد .نولیربالیســم
تغییــر مفهــوم ”وضعیــت اجتامعــی “را موجــب شــده اســت .همـ ٔه آنچــه را کــه از دموکراســی و حقــوق
بــر بهجــا مانــده ،کنــار گذاشــته اســت .بــا ســاجت و بیوقفــه از برتــری طبقاتــی و حتّــی نوعــی
جدیــد از نظــام ”کاســت “در جهــان ســخن میگویــد و دفــاع میکنــد.
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 تراسـتهای
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غولآســای رســانههای ُمبلّــغ نظــام رسمای ـهداری ،حملههــای تبلیغاتــی بیامــان و آکنــده از دروغــی را
بــر ضــد سوسیالیســم ،انقــاب اکتــر ،و بــه طورکلــی هــر خیــزش انقالبــی در رسارس جهــان میپراکننــد.
ایــن تراســتهای رســانهیی ،انقــاب اکتــر و بهخصــوص نقــش لنیــن در رهــری ایــن انقــاب را
اشــتباهی تاریخــی میمنایاننــد و آن را درعمــل بــه زیــان طبقــ ٔه کارگــر و مبــارز ٔه جهانــی کارگــران
معرفــی میکننــد .بــا وجــود هم ـ ٔه دســتاوردهای اتحــاد شــوروی و دیگــر کشــورهای سوسیالیســتی در
ســاختامن سوسیالیســم ،امــروزه دیگــر روشــن اســت کــه رونــد ســاختامن سوسیالیســم بــا ضعفهــا و
کاســتیهایی روب ـهرو بــوده اســت کــه رسانجــام هم ـراه بــا فشــار خردکننــد ٔه عظیــم و ســازمانیافت ٔه
امپریالیســم جهانــی ،در نهایــت در ســالهای پایانــی ســد ٔه بیســتم بــه فروپاشــی نظــام سوسیالیســتی
در آن کشــورها منجــر شــد .برخــورد نقادانــه ،علمــی ،و دور از جزمگرایــی مــا بــه ایــن تجربـ ٔه تاریخــی
مهــم ،تنهــا راه جنبــش کارگــری و کمونیســتی و نیروهــای مرتقــی و پیــر ِو جهــان بــه منظــور ترســیم
نقش ـ ٔه راهــی ب ـرای ســاختامن جامع ـ ٔه آینــد ٔه بــری اســت .چشــم بســن بــر کاســتیها و ســاختارهای
دیوانســاالرانه در ایــن کشــورها کــه در طــول زمــان جــای خالقیــت و برخــورد علمــی بــا پدیدههــا را
گرفــت و از ویژگــی انقالبــی حزبهــای حاکــم در آن کشــورها کاســت ،منیتوانــد ســاح کارایــی در
مبــارز ٔه مــا و پیــکار طبق ـ ٔه کارگــر جهانــی و متحدانــش بــا رسمای ـهداری انحصــاری باشــد.
رسشــت غیرانســانی و ناپایــدار رسمای ـهداری جهانــی در ســد ٔه بیس ـتویکم ب ـرای هم ـ ٔه مــا آشــکار
اســت ،و بــر امــروزی جایگزیــن بهــری را آرزو دارد .برخــاف مدعیــان و مجیزگویــان ایــن نظــام
ضدانســانی کــه آن را ”پایــان تاریــخ “برشیــت میخواننــد و میداننــد ،ظهــور اتحــاد شــوروی و
پیــروزی انقــاب اکتــر نشــان داد کــه جهانــی دیگــر ممکــن اســت و میتــوان بــر ویرانههــای نظــام
رسمایـهداری ،جهــان دیگــری را بــا معیارهایــی انســانی بــر شــالود ٔه برابــری ،عدالــت اجتامعــی ،و صلــح
برپــا کــرد .جوهــر اکتــر  ۱۹۱۷همیــن اســت و مــا نبایــد آن را از یــاد بربیــم .تجربـ ٔه هزارههــای تاریــخ
مــد ّون بــر نشــان داده اســت کــه راه برپایــی ایــن دنیــای نــو ،نــه آســان اســت و نــه از رضورت انجــام
تالشهایــی ســرگ و فداکاریهایــی عظیــم بــی نیــاز اســت .آنچــه روشــن اســت ایــن اســت کــه بحـران
فزاینــده و حلناشــدنی رسمایـهداری جهانــی و ماهیــت ضدانســانی آن رضورت تاریخــی برپایــی نظامــی
نــو را طلــب میکنــد.
مــا ،وفــادار بــه اندیشــهها و آرمانهــای اکتــر کبیــر ،در کنــار اکرثیــت قاطــع جامعــ ٔه بــری
ب ـرای برپایــی ایــن نظــام ،یعنــی جامع ـ ٔه نــو سوسیالیســتی ،بــا فراگیــری از تجربههــای گذشــته و درک
دقیــق رضورتهــای عینــی و ذهنــی ســد ٔه بیس ـتویکم در کشــورمان ،همچنــان بــه مبارزهمــان ادامــه
میدهیــم.
زنده باید انقالب کبیر سوسیالیستی اکترب!
زنده باد سوسیالیسم!
پاینده باد وحدت بین املللی کمونیستها!

جشنهای صدمین
سالگرد انقالب اکتبر
در مسکو

در شــامگاه روز  ۴نوامــر هم ـ ٔه مناینــدگان رشکتکننــدگان در "نوزدهمیــن هامیــش" بــه مســکو
منتقــل شــدند و مراســمی ویــژه کــه بهمناســبت انقــاب اکتــر  ۱۹۱۷ســازماندهی شــده بــود ،از صبــح
یکشــنبه آغــاز شــد .مناینــدگان حزبهــای کمونیســت و کارگــری و چــپ جهــان در نخســتین برنامــه ،بنــا
بــر ســازماندهی رهــری حــزب کمونیســت فدراســیون روســیه ،بــه کرملیــن منتقــل شــدند و از برخــی
ســاختامنهای درون کرملیــن کــه بهلحــاظ تاریخــی ،معــاری و سیاســی مهمانــد ،دیــدار کردنــد .در
ادامــه برنامــه ،مناینــدگان در بنــای یادبــود رسبــاز گمنــام کــه در کرملیــن ق ـرار دارد حضــور یافتنــد و
بههمـراه رهــری حــزب کمونیســت فدراســیون روســیه بــر آن دســته گل گذاشــتند و نســبت بــه آن ادای
اح ـرام کردنــد .آنگاه مناینــدگان کمونیس ـتهای جهــان هم ـران بــا رفیــق زیوگانــف و رهــری حــزب
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 احـرام کردنــد.
مناینــدگان ،در عــر روز  ۵نوامــر ،بــه متاشــای کنــرت بســیار زیبایــی رفتنــد کــه در تــاالر کنــرت
روســیه (لوژنیکــی) در مســکو ،بهمناســبت ســالگرد انقــاب اکتــر ســازماندهی شــده بــود .ایــن
کنــرت عظیــم در حقیقــت برنامــه هــری جالــب و ویــژهای بــود کــه انقــاب اکتــر و تاریــخ  ۷۴ســاله
اتحــاد شــوروی را تصویــر میکــرد.
در روز  ۶نوامــر ،گردهامیــی بیناملللــی حزبهــای چــپ جهــان بــا عنــوان" :اکتــر  :۱۹۱۷گشایشــی
در جهــت سوسیالیســم در جهــان" ،در هتــل رنســانس مســکو برگ ـزار شــد .در ایــن گردهامیــی۱۳۴ ،
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حــزب چــپ و کمونیســت جهــان ،ازجملــه هیئــت منایندگــی حــزب تــود ٔه ایــران ،رشکــت داشــتند.
حزبهــای حاکــم در کشــورهای اروپــا ،آفریقــا و آمریــکای التیــن ،نظیــر حــزب "چــپ" آملــان ،حــزب
"مپــا" از آنگــوال ،حــزب "بعــث" ســوریه ،حــزب "سوسیالیســت متحــد" ونزوئــا و حزبهــای ســابقاً
حاکــم در موزامبیــک ،نامیبیــا ،تانزانیــا ،و برخــی حزبهــای چــپ تونــس و مراکــش کــه در رابطــه بــا
انقــاب اکتــر و سوسیالیســم موضعگیریهایــی اصولــی و ســازنده دارنــد ،در ایــن گردهامیــی حضــور
داشــتند .ایــن گردهامیــی بــا ســخرنانیهای گنــادی زیوگانــوف ،رهــر حــزب کمونیســت فدراســیون
روســیه ،بلیــد نزامنــده ،دبیــرکل حــزب کمونیســت آفریقــای جنوبــی ،پرزیدنتهــای "شــورای جهانــی
صلــح" و "فدراســیون جهانــی جوانــان دموک ـرات" آغــاز شــد.
در روز  ۷نوامــر ،روز ســالگرد انقــاب اکتــر ،مناینــدگان حزبهــای کمونیســت و کارگــری و چــپ
در ســه برنام ـ ٔه ویــژه رشکــت کردنــد .در صبــح ایــن روز ،مناینــدگان در مراســم رژه نیروهــای نظامــی
روســیه رشکــت کردنــد .ایــن رژه بهیادبــود  ۷نوامــر  ۱۹۴۱برگـزار شــد کــه ســخرنانی معــروف "اســتالین"
در آن روز دربــار ٔه دفــاع از انقــاب اکتــر کــه بــه بســیج تــودهای بـرای دفــاع از مســکو و مقاومــت در
مقابــل هجــوم ارتــش نــازی منجــر شــده بــود .در بعدازظهــر ،تظاهـرات باشــکوهی بــا رشکــت هـزاران
تــن از اعضــای حــزب کمونیســت روســیه کــه پرچمهــای رسخ و تصاویــر بــزرگ لنیــن و رهــران و
ســمبلهای اتحــاد شــوروی را حمــل میکردنــد ،در خیابانهــای مرکــزی مســکو بــه ســوی میــدان
"کارل مارکــس" برگ ـزار شــد .در پایــان ایــن راهپیامئــی ،گردهامی ـیای بــزرگ در میــدان مارکــس برگ ـزار
شــد کــه در آن رفیــق زیوگانــوف ،رفیــق خــوزه رامــون بــاال گوئــر ،دبیــر بیناملللــی حــزب کمونیســت
کوبــا ،مناینــد ٔه سندیکالیسـتهای روســیه ،پرزیدنــت "فدراســیون جهانــی جوانــان دموکـرات" ســخرنانی
کردنــد .پــس از آن برنامههایــی هــری و آهنگهــای معــروف چــپ بهوســیل ٔه هرنمنــدان روســیه اج ـرا
شــد .در شــامگاه روز  ۷نوامــر همــه مناینــدگان در ضیافــت شــامی بــه میزبانــی رهــری حزب کمونیســت
فدراســیون روســیه رشکــت کردنــد.
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تودهایها در
جشنهای یکصدمین
سالگرد انقالب اکتبر
در لندن ،وین و گوتنربگ

جشن باشکوه صدمین سالگرد انقالب سوسیالیستی اکترب در لندن

بهپیشــنهاد و ابتــکار حــزب تــود ٔه ایــران ،هفــت حــزب کمونیســت جهــان بهمناســبت صدمیــن
ســالگرد انقــاب سوسیالیســتی اکتــر بهطورمشــرک جشــنی باشــکوه در لنــدن برگ ـزار کردنــد .کمیت ـ ٔه
برگــزاری ایــن جشــن ،بهمســئولیت مناینــد ٔه حــزب تــود ٔه ایــران و رشکــت مناینــدگان حزبهــای
کمونیســت انگلســتان ،بنــگالدش ،ســودان ،عـراق ،قــرس (آکِل) و یونــان ،از ماههــا پیــش برنامـ ٔه مفصــل
هــری و پذیرایــی از حــارضان را تــدارک دیــده و ســازماندهی کــرده بودنــد.
ســالن جشــن بــا پوســر بــزرگ تصویــر والدیمیــر ایلیــچ لنیــن ،رهــر انقــاب اکتــر ،و برنهایــی بــا
مضمونهــای تربیـ ِ
ـک مناســبت صدمیــن ســالگرد انقــاب کبیــر سوسیالیســتی اکتــر ،مبــارزه در راه صلــح
و سوسیالیســم ،و همچنیــن غرفههایــی ابتــکاری از نرشیههــا و پوســرهای حزبهــای کمونیســت
بریتانیــا ،عـراق ،ســودان ،یونــان ،حــزب تــود ٔه ایـران و کتابخانــه یادبــود مارکــس تزئیــن شــده بــود .غرفـ ٔه
حــزب تــود ٔه ایـران بــا بــری از تصویــر لنیــن ،گل رسخ حــزب ،شــعار محــوری جشــن ،و پوســرهایی بــه
زبــان فارســی و انگلیســی تزئیــن شــده بــود .رشکــت بیــش از  ۲۰۰نفــر در جشــن روز شــنبه  ۶آبانمــاه
کــه دبیــرکل و رهــری حــزب کمونیســت بریتانیــا و هیئتهــای منایندگــی ســفارتهای چیــن و ونزوئــا
در لنــدن در آن رشکــت داشــتند ،بازتابدهنــد ٔه موفقیــت ایــن مراســم باشــکوه بــود.
بــا ســخنان رفیــق "لیــز پیــن" ،صــدر حــزب کمونیســت بریتانیــا ،کــه از ســوی حزبهــای
ســازماندهند ٔه ایــن جشــن مدیریــت برنامــه جشــن را بهعهــده داشــت ،و خوشآمــد 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
تاریخــی مبــارزه در راه صلــح همچــون عنــری تعیینکننــده در مبــارز ٔه طبقــه کارگــر و زحمتکشــان
ب ـه ســمت سوسیالیســم ،ســخنان خــود را آغــاز کــرد .رفیــق پیــن آنگاه بخشهایــی از پیــان صلــح را
بهمضمــون زیــر ،ب ـرای حضــار قرائــت کــرد:
دولــت کارگـران و دهقانــان ،کــه بهوســیل ٔه انقــاب  ۲۴تــا  ۲۵اکتــر [بنــا بــر تقویــم ژولیانــی] ایجــاد
شــده و قــدرت خــود را مدیــون شــوراهای مناینــدگان کارگـران ،رسبــازان و دهقانــان میدانــد ،بــه همـ ٔه
ملتهــای متخاصــم و دولتهایشــان پیشــنهاد میکنــد تــا مذاک ـرات بهمنظــور دســتیابی بــه صلحــی
عادالنــه و دموکراتیــک را بــدون وقفــه آغــاز کننــد.
صلحــی عادالنــه و دموکراتیــک کــه اکرثیــت قاطــع طبقـ ٔه کارگــر زجرکشــیده ،خشــمگین و از جنــگ
خســته متــام کشــورهای متخاصــم تشــن ٔه آنانــد ،صلحــی اســت کــه کارگـران و دهقانــان روســیه پــس از
رسنگونــی ســلطنت تـزار بــا صــدای بلنــد آن را خواســتار شــدهاند ،دولــت مــا چنیــن صلحــی را بهمثابـ ٔه
صلحــی فــوری و بــدون رشط و رشوط (یعنــی بــدون تــرف رسزمینهــای خارجــی و الحــاق اجبــاری
ملیتهــای خارجــی) و بــدون پرداخــت هرگونــه خســارات جنگــی میپذیــرد.
دولــت روســیه بــه همــ ٔه ملتهــای متخاصــم پیشــنهاد میکنــد کــه چنیــن صلحــی بالفاصلــه
بهمرحلــه اجـرا درآیــد ،همچنیــن بـرای ترسیــع و بــدون کمتریــن تأخیــر متــام گامهــای قاطــع ،بـهرشط
تأییــد نهایــی هم ـ ٔه رشایــط چنیــن صلحــی از ســوی مجمــع مناینــدگان مجلسهــای قانونگــذاری متــام
کشــورها و متــام ملــل ،آمادگــی خــود را اعــام م ـیدارد.
پــس از ســخنان رفیــق پیــن و در ادامــه ،ســارا ،هرنمنــد جــوان و اســتاد بااســتعداد پیانــو ،قطع ـ ٔه
زیبــای "اکتــر" اثــر معــروف آهنگســاز روس چایکوفســکی و بخشــی از "چهــار فصــل" را بــا پیانــو
اج ـرا کــرد .پــس از آن ،از مناینــد ٔه کمیت ـ ٔه مرکــزی حــزب تــود ٔه ای ـران دعــوت شــد تــا از طــرف کمیت ـ ٔه
هامهنگــی حزبهــای کمونیســت در بریتانیــا بـرای حــارضان ســخرنانی کنــد (مــن کامــل ایــن ســخرنانی
درانتهــای ایــن گـزارش آورده شــده اســت) .رفیــق تــودهای در پایــان ایــن ســخرنانی از نقــش تأثیرگــذار
رفقایــی کــه در مبــارزه بـرای صلــح و سوسیالیســم ،از انقــاب اکتــر تــا کنــون ،در کشــورهای مختلــف
جهــان جــان باختهانــد ،یــاد و قدردانــی کــرد .در خامتــه ســخرنانی ،خانــم ســارا بــار دیگــر بــه صحنــه
دعــوت شــد تــا بــا هرنمنای ـیاش هم ـراه بــا پیانــو در اج ـرای تران ـ ٔه مانــدگار "از خــون جوانــان وطــن"،
آفریــد ٔه شــاعر انقالبــی ای ـران عــارف قزوینــی ،عرصهیــی دیگــر از مبــارزه در راه صلــح و سوسیالیســم
در میهــن مــا را معرفــی کنــد.
رفیــق "مارکــوس گارســیا" ،دبیــر اول ســفارت ونزوئــا در بریتانیــا ،در ســخرنانیاش در ایــن مراســم،
ابتــدا بــه نقــش انقــاب اکتــر در مبــارز ٔه خلقهــای ســتمدیده در راه آزادی و برافکنــدن یــوغ اســتعامر
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و بهرهکشــی اشــاره کــرد و مناســبت صدمیــن ســالگرد ایــن انقــاب را تربیــک گفــت .رفیــق ونزوئالیــی
در ادامــ ٔه ســخنانش بــه رشایــط ملتهــب ســالیان اخیــر کشــورش بهدلیــل سیاســتهای خصامنــه و
تهدیدآمیــز امپریالیســم آمریــکا اشــاره کــرد و اراد ٔه اســتوار و اصولــی دولــت بولیــواری در ادامــه دادن
بــه ســاختامن جامعهیــی آزاد ،مرفــه و عــاری از ســتم و اســتثامر را بیــان داشــت .رفیــق گارســیا همچنیــن
از حزبهــای کمونیســت و چــپ بهخاطــر تــداوم همبســتگی خللناپذیرشــان بــا مــردم ونزوئــا تشــکر
کــرد .او موفقیــت حــزب سوسیالیســت متحــد ٔه ونزوئــا در پیــروزی درخشــان منایندگانــش در انتخابــات
شــهرداریها در مــاه گذشــته را در حکــم گامــی مؤثــر از جانــب چــپ ونزوئــا بهمنظــور غلبــه بــر
مشــکالت ناشــی از حمــات وقفهناپذیــر وابســتگان بــه آمریــکا و نیروهــای راســت ارزیابــی کــرد .پــس
از ســخرنانی رفیــق ونزوئالیــی ،مراســم بــا هرنمنایــی دیگــر پیانیســت ایرانــی در اجـرای "ســونات ،"۱۹۰۵
اثــر لئــو یاناچــک ،آهنگســاز بــزرگ چــک ،ادامــه یافــت.
رفیــق رابــرت گریفیــث ،دبیــرکل حــزب کمونیســت انگلســتان ،آخریــن ســخرنان جشــن بــود .او
در ســخرنانیاش بخشــی از بیانیــ ٔه لنیــن در  ۲۵اکتــر  -۱۹۱۷خطــاب "بــه شــهروندان روســیه" -کــه
بهوســیل ٔه کمیت ـ ٔه نظامــی انقالبــی شــورای مناینــدگان کارگ ـران و رسبــازان پرتوگ ـراد پخــش شــد ،خوانــد
کــه در آن میگفــت" :حکومــت موقــت [کِرِنســکی] ســقوط کــرده اســت .قــدرت دولتــی بــه ارگان
شــورای مناینــدگان کارگــران و رسبــازان پرتوگــراد  -کمیتــه نظامــی انقالبــی ،کــه پرولتاریــا و پــادگان
پرتوگـراد را رهــری میکنــد ،منتقــل شــده اســت .آرمانــی کــه مــردم بـرای آن مبــارزه کردهانــد ،ازجملــه،
برق ـراری بیدرنــگ صلحــی دموکراتیــک ،لغ ـ ِو مالکیــت زمیــن ،کنــرل کارگ ـران بــر تولیــد ،و اســتقرار
قــدرت شــورایی ،تأمیــن شــده اســت .زندهبــاد انقــاب کارگ ـران ،رسبــازان و دهقانــان!" رهــر حــزب
کمونیســت بریتانیــا در ادامــه گفــت" :مــا انقــاب سوسیالیســتی کبیــر اکتــر را بهایــن دلیــل جشــن
میگیریــم کــه نشــان داد طبقــه کارگــر و متحدانــش میتواننــد قــدرت دولتــی را بهدســت گیرنــد
و جامع ـ ٔه سوسیالیســتی را بســازند و زندگــی صدهــا میلیــون نفــر را بهطــور اساســی در جهــت بهــر
شــدن بهبــود بخشــند .نهتنهــا ایــن ،بلکــه ارتــش رسخ اتحــاد جامهیرشــوروی ،ارتــش آملــان نــازی و
متحدانــش را شکســت داد و متــام اروپــا را از بربریــت فاشیســتی نجــات بخشــید .مهــم اینکــه ،درنظــر
داشــته باشــیم چهارپنجــم جنــگ جهانــی دوم در جبهـ ٔه رشقــی صــورت گرفــت .اتحــاد جامهیرشــوروی و
دیگــر کشــورهای سوسیالیســتی همچنیــن کمکهایــی ارزشــمند بــه جنبشهــای ملــی رهایــی در رسارس
جهــان کردنــد و سیاســت همزیســتی صلحآمیــز را بــر نیروهــای ارتجاعــی در ایاالتمتحــده آمریــکا کــه
خواســتار جنــگ هســتهای میــان امپریالیســم و کشــورهای سوسیالیســتی بودنــد ،توانســت تحمیــل کنــد.
 ...بالفاصلــه پــس از انقــاب اکتــر ،لنیــن ،کمونیسـتهای جهــان را فراخوانــد تــا حزبهــای کمونیســت
را تشــکیل دهنــد .درنتیجــه ،چنیــن احزابــی شــکل گرفتنــد و امــروزه جنبــش بیناملللــی کمونیســتی
قویتــر و ســتیزهجوتر از زمــان فروپاشــی و تســلط ضدانقــاب در اتحــاد جامهیرشــوروی و اروپــای
رشقــی اســت".
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در ادامـ ٔه جشــن گــروه کُــر رفقــای ســودانی بــا برنامـ ٔه بســیار هیجــانآور اجـرای رسودهــای انقالبــی
بهزبــان عربــی حضــار را بــه وجــد و پایکوبــی کشــاندند.
از مهامنــان بــا غذاهــای ایرانــی کــه گــروه رفقــای داوطلــب هــوادار حــزب تــود ٔه ایـران تهیــه کــرده
بودنــد و همچنیــن رشاب نــاب قربســی اهدایــی رفقــای قربســی پذیرایــی شــد .در نیم ـ ٔه دوم مراســم،
گــروه هرنمنــدان ایرانــی و ارمنــی بــا ســازهای سنتیشــان ازجملــه تنبــک و "دودوک" آهنگهایــی
شــورانگیز اجــرا کردنــد .آخریــن برنامــه هــری جشــن اجــرای ترانههــای انقالبــی و خلقــی رفقــای
هرنمنــد عراقــی بــود کــه بــا نواخــن "عــود"همراهــی میشــد .برگــزاری جشــن صدمیــن ســالگرد
پیــروزی انقــاب اکتــر ،پــس از ابــراز تشــکر از رفقــای حــزب تــود ٔه ایــران در پذیــرش ســازماندهی
بخــش عمــد ٔه مراســم ،اهــدای گل رسخ بــه دســتاندرکاران جشــن و خوانــدن دســتهجمعی رسود
انرتناســیونال ،بهپایــان رســید.

مــن ســخرنانی مناینــد ٔه کمیتــهٔ مرکــزی حــزب تــود ٔه ایــران در مراســم بزرگداشــت صدمیــن
ســالگرد انقــاب کبیــر اکتــر
رفقای عزیز
بهمنایندگــی از طــرف کمیتــ ٔه هامهنگــی احــزاب کمونیســت در بریتانیــا ( ،)CCCPiBاز فرصــت
اســتفاده کــرده و بــه همــه رفقــا و بهویــژه بــه هیئتهــای منایندگــی ســفارتهای جمهــوری خلــق چیــن
و ونزوئــا بـرای حضــور در مراســم جشــن صدمیــن ســالگرد انقــاب کبیــر اکتــر ،خوشآمــد میگویــم.
هامنگونــه کــه رئیــس جلســه اعــام کــرد ،برنامــه ایــن جشــن را کمیتــه هامهنگــی احـزاب کمونیســت
در بریتانیــا -مشــتمل بــر یــازده حــزب کمونیســت از بنــگالدش ،بریتانیــا ،شــیلی ،قــرس ،یونــان ،گویــان،
هندوســتان ،ایــران ،عــراق ،فلســطین و ســودان -ســازماندهی کــرده اســت .در ایــن راســتا ،کمیتــه
هامهنگــی ،یکــی از وظایــف کلیــدیاش را از ســالهای نخســت فعالیتــش در اوایــل دهــه  ۱۹۸۰احیــا
کــرده اســت .ممکــن اســت شــا دلیــل ایــن رویکــرد را جویــا شــوید .رفقــای عزیــز ،امــروزه صحن ـ ٔه
جهــان مــا از درگیریهــا و تنشهــا در هــر پنــج قــاره آکنــده اســت .مــن از مصــاف بیــن طرفــداران
دســتگاههای نظــری ،بیــن رسمایـهداری و امپریالیســم از طرفــی و حامیــان صلــح و سوسیالیســم از ســوی
دیگــر ســخن میگویــم .چنیــن رویارویــی از ویژگیهــای صحنـ ٔه سیاســی و اجتامعــی در پهنـ ٔه جهــان از
زمــان انقــاب اکتــر  ۱۹۱۷و رسارس قــرن بیســتم بــود و رودرروییهــای امــروز ٔه بیناملللــی نیــز دنبال ـ ٔه
آن اســت .مــا بــر ایــن عقیــده هســتیم کــه مبــارزه ب ـرای صلــح ،همچنــان کــه در مقطعهــای تاریخــی
قــرن گذشــته ،بــا مبــارزه در راه سوسیالیســم همتــراز بــوده است.درســت اســت کــه جهانــی کــه
اکنــون در آن زندگــی میکنیــم بــا دنیــای زمانـ ٔه  ۱۹۱۷بســیار تفــاوت دارد و خطرهــا و پیچیدگیهایــش
موجودیــت برشیــت را تهدیــد میکنــد ،بــا ایــن حــال ،رفقــا ،بســیاری از وظایفــی کــه امــروزه در برابــر
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مــا در مقــام یــک کمونیســت ق ـرار دارد ،هــان وظایفــی اســت کــه رفقــا و تودههــا در ســال ۱۹۱۷
بــا آن روبــرو بودنــد .از هم ـ ٔه ایــن وظایــف مهمتــر ،نیــاز بــه حفــظ و توســع ٔه حزبهــای انقالب ـیای
اســت کــه اهلیــت و توانایــی تجزیهوتحلیــل ،درک و رهــری مبــارزه در مســیر حــل مســئلههای ملــی و
بیناملللــی را داشــته باشــند ،مســئلههایی کــه مــردم و زحمتکشــان بــا آنهــا روبروینــد.
صدمیــن ســالگرد انقــاب سوسیالیســتی اکتــر همچــون نقطهعطفــی در تاریــخ برشیــت ،در
رهگشــایی مســیر صلــح ،پیرشفــت و رهایــی در رسارس جهــان ،بایــد بــزرگ داشــته و جشــن گرفتــه شــود.
انقــاب اکتــر  ۱۹۱۷انگیزهبخــش برپایــی حزبهــای کمونیســت در متــام کشــورها و همبســتگیای
جدیــد و انقالبــی جهان ـی بیــن کارگ ـران و زحمتکشــان شــد .مــا ،حزبهــای برگزارکننــد ٔه ایــن جشــن،
امــروز بــه ایــن ســنت احــرام میگذاریــم .موفقیــت بلشــویکها تصادفــی نبــود .آنــان از طریــق
تعهــد قاطعانــه بــه مبــارز ٔه طبقاتــی و اصــول سوسیالیســم علمــی نشــان دادنــد کــه پیــروزی در برابــر
قدرمتندتریــن نیروهــای ارتجــاع دســتیافتنی اســت.
از ســال  ،۱۹۱۷بهرغــم شکسـتهای دهههــای اخیــر ،مشــعل انقــاب اکتــر همــواره روشــنیبخش
و راهنامیــی بـرای حزبهــای کمونیســت بــوده اســت.
مــا امــروز ،در حکــم پیــروزیای بـرای جنبــش طبقـ ٔه کارگــر و نیــز همچــون فرصتــی بـرای تأکیــد بــر
تعهدمــان ،در مقــام یــک کمونیســت ،بـرای مبــارزه در راه آزادی ،سوسیالیســم و صلــح جهانــی ،ســالگرد
انقــاب اکتــر را جشــن میگیریــم.
پیــروزی  ،۱۹۱۷دســتاوردهای آن ،پیروزیهــا  -بهویــژه در مبــارزه بــرای حفــظ صلــح و بــر ضــد
فاشیســم – اشــتباهها ،ناکامیهــای آن و اهمیــت سیاســی ادامــه یابنــد ٔه آن در دور ٔه کنونــی ،درسهایــی
آموختنــی ب ـرای کمونیس ـتها و متحدانشــان در رسارس جهــان در بــر دارد.
مهمتــر از همــه اینکــه ،بــدون تــاش جدی ،تعهــد و فــداکاری کمونیسـتها و طرفداران سوسیالیســم
علمــی ،ایــن مبارزههــا منیتوانســتند ادامــه یابنــد .بــه خاطــر ٔه تابنــاک هم ـ ٔه رفقایــی کــه در انقــاب
روســیه در  ۱۹۱۷و همچنیــن در متامــی انقالبهــا ،در مبــارزه بــا فاشیســم و نازیهــا ،در مبــارزه در
یونــان ،در مقاومــت در برابــر کودتــا در قــرس ،در برابــر جوخههــای آتــش رژیمهــای دیکتاتــوری در
یــک قــرن اخیــر در ای ـران ،در ســیاهچالهای "صــدام حســین" در ع ـراق ،در کشــتارگاههای "نومیــری"
در ســودان ،در پیــکار بــا بنیادگرایــان اســامی و نیروهــای ارتجاعــی در بنــگالدش و دیگــر قهرمانــان
مبــارزه در راه ســعادت مــردم و سوسیالیســم جــان باختنــد ،درود میفرســتیم و یادشــان را در ایــن
جشــن گرامــی میداریــم!
زندهباد انقالب سوسیالیستی اکترب!
زندهباد سوسیالیسم!
زندهباد اتحاد بیناملللی کمونیستها!
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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 برگـزار شــد .ایــن گردهامیــی بــه ابتــکار و توســط «پالتفرم چــپ انرتناسیونالیســتی»
در اتریــش کــه چنــد ماهــی از بنیادگــذاری آن مــی گــذرد ،ســازماندهی شــده بــود.
پالتفــرم چــپ انرتناسیونالیســتی از هــواداران حــزب تــوده ایــران در اتریــش ،حــزب کمونیســت
اتریــش ،حــزب کمونیســت عــراق و حــزب کمونیســت کردســتان عــراق در اتریــش ،تشــکیل شــده
اســت و هــدف آن ،هامهنــگ تــر ســاخنت 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
در کشــور اتریــش قدرمتنــد مــی شــوند ،همــکاری هــر چــه تنــگ تــر و متحدتــر نیروهــای چــپ،
رضوری تر می شود.
در ایــن گردهامیــی کــه در فضایــی گــرم و صمیامنــه برگــزار شــد ،و در واقــع نخســتین برنامــه
پالتفــرم چــپ انرتناسیونالیســتی بــود ،ده هــا نفــر از رفقــا و دوســتان ایرانــی ،اتریشــی ،عراقــی ،افغانــی،
تــرک و ســودانی رشکــت کــرده بودنــد .در ایــن برنامــه ابتــدا مناینــدگان حــزب هــای تشــکیل دهنــده
پالتفــرم بــه رشکــت کننــدگان در ایــن هامیــش خــوش آمــد گفتنــد و در ســخرنانی هــای کوتــاه خــود،
علــت بنیادگــذاری ایــن پالتفــرم را بیــان کردنــد و از هــدف هــا و فعالیــت هــای آینــده آن ســخن گفتنــد.
در ادامــه ی هامیــش ،فیلمــی مســتند در بــاره ی رویدادهــای ایــن نخســتین انقــاب سوسیالیســتی
جهــان بــه منایــش درآمــد کــه بــا اســتقبال پرشــور بیننــدگان روبــه رو شــد.
ســپس رفیــق میرکــو مســر ،ســخنگوی حــزب کمونیســت اتریــش ،بــه ســخرنانی پیرامــون انقــاب
دوران ســاز اکتــر پرداخــت و از جملــه بــه رشایــط عینــی بــروز ایــن انقــاب ،نقــش و تاثیــر آن بــر
دگرگونــی هــای جهانــی و منطقــه ای و پــی آمدهــای مهــم آن پرداخــت.
در ادامــه ایــن نشســت ،از مهامنــان حــارض در گردهامیــی ،بــا بوفــه خــوراک هــای متنــوع عراقــی و
ایرانــی پذیرایــی شــد .پایــان بخــش مراســم نیــز  ،اجـرا قطعــه هایــی از موســیقی بــه همـراه آواز توســط
یــک هرنمنــد جــوان از عـراق بــه همـراه 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 برگ ـزاری ایــن گردهامیــی بــزرگ بــه ویــژه هنگامــی برجســته تــر مــی منایــد کــه در نظــر
داشــته باشــیم کــه در اســتانه فرارســیدن صدمیــن ســالگرد انقــاب کبیــر سوسیالیســتی اکتــر ،رســانه
هــای امپریالیســتی رسارس جهــان همصــدا و همزمــان ،بــه لجــن پراکنــی علیــه ایــن انقــاب و بــزرگ
منایــی برخــی کژدیســی هــای آن برخاســتند و کوشــیدند اعتبــار جهــان شــمول و تاثیــر شــگرف آن را در
ســاخنت دنیــای نویــن پســااکترب کــم رنــگ وخدشــه دار کننــد.
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در روز  ۵نوامــر ،جمعــی از اعضــا ،هــواداران و دوســتان حــزب تــوده ایــران ،حــزب کمونیســت
ع ـراق و حــزب کمونیســت ســوئد ،در شــهر گوتنــرگ ســوئد ،گــرد هــم آمدنــد تــا صدمیــن ســالگرد
انقــاب اکتــر ،ایــن بزرگرتیــن رویــداد قــرن گذشــته را ،جشــن بگیرنــد.
پخــش رسودهــای انقالبــی و موســیقی بــه زبانهــای ســوئدی ،عربــی ،فارســی قبــل از رشوع مراســم،
ســالن برگـزاری جشــن را آکنــده از شــور و حــال انقالبــی ،کــرده بــود.
پــس از خــوش آمــد گویــی و اعــام برنامــه ،رفیــق مجــری برنامــه قطعــه شــعری از رسود اکترب 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.
ســپس یکــی از رفقــای حــزب کمونیســت ســوئد ،بــه منایندگــی از طــرف اح ـزاب برگ ـزار کننــده
مراســم ،ســخنانی ایــراد کــرد .ایــن رفیــق بــه بطــور فــرده بــه توضیــح رشایــط حاکــم بــر روســیه
هنــگام پیــروزی انقــاب اکتــر و نیــز هجــوم امپریالیســتها و ارتجــاع داخلــی ب ـرای رسکــوب انقــاب
کارگ ـران ،دهقانــان و خلقهــای تحــت ســیطره امپراتــوری روســیه ،و رسنگونــی اولیــن دولــت کارگــری
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،تاثیـرات جهانــی ایــن انقــاب ســرگ را برشــمرد .ایشــان از جملــه ،بــه لغــو یکجانبــه قراردادهــای
اســارتبار روســیه تـزاری و ایـران ،از طــرف دولــت نوبنیــاد شــوروی ،اشــاره کــرد .رفیــق ســخرنان ،ضمــن
نــام بــردن از کتابــی بــا عنــوان ”لنیــن در ســوئد ســال  ،»۱۹۱۷بــه ســفر لنیــن و رفقــای همراهــش ،کــه
ســالهای طوالنــی را در تبعیــد گذرانــده بودنــد ،از کشــور ســوئد بــه مقصــد پرتزبــورگ ،اشــاره کــرد .ایــن
رفیــق ،همچنیــن از تاثیـرات مثبــت انقــاب اکتــر بــر جامعــه ســوئد کــه در آنزمــان ازگرســنگی مفــرط
رنــج میــرد ،یــاد کــرد .برســمیت شــناخنت حــق رای بـرای مــردان در ســال  ۱۹۱۸و برســمیت شــناخنت ایــن
حــق بـرای زنــان در ســال بعــد از آن ،و نیــز تصویــب قانــون  8ســاعت کار در روز ،خواســتی کــه جنبــش
کارگــری ســوئد ســالهابرای آن مبــارزه کــرده بــود ،ازجملــه اصالحاتــی بودنــد کــه تحــت تاثیــر انقــاب
رهایبخــش اکتــر ،در ســوئد بــه اجـرا 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 ب ـرای تغییــر رژیمهــای سیاســی در یوگســاوی ،افغانســتان ،ع ـراق 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 اعالمیــه اخیــر حــزب تــوده ایـران در رابطــه بــا سیاســتهای جدیــد امپریالیســم امریــکا
و اظهــارات دخالتگرانــه و جنــگ طلبانــه اخیــر دونالــد ترامــپ بــر علیــه ایـران اشــاره کــرد؛ کــه میتوانــد
بــه جنــگ افروزیهــای جدیــدی در منطقــه منجــر شــود .ســپس ایــن رفیــق بــه تحــوالت خطرنــاک کنونــی
حــول موضــوع رفرانــدم اســتقالل کردســتان ع ـراق ،سیاســتهای کشــورهای مرتجــع منطقــه و دولــت
فرقــه گ ـرای ع ـراق در ایــن رابطــه ،و نیــز موضــع صلــح دوســتانه حــزب کمونیســت ع ـراق مبنــی بــر
حــل مســاملت آمیزاختالفــات مابیــن دولــت اقلیــم کردســتان و دولــت مرکــزی عـراق 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 ،اجـرای دو آهنــگ بزبــان عربــی بــا
صــدای دلنشــین یکــی از رفقــای عراقــی بــود.
بعــد از رصف شــام کــه همــراه بــود بــا پخــش موســیقی و منایــش تصویرهایــی گویــا از انقــاب
اکتــر ،نوبــت رســید بــه اجـرای زنــده موســیقی بــه زبــان خلقهــای گوناگــون ایـران و رقــص و پایکوبــی
حــارضان.
جمــع هــواداران آزادی ،عدالــت اجتامعــی و سوسیالیســم  ،بــا خوانــدن رسود انرتناســیونال وبــا
تجدیــد عهــد ب ـرای مبــارزه در راه آرمانهــای انقــاب کبیــر اکتــر و بــا ایــن امیــد کــه انقــاب اکتــر
نوینــی ،هــر چــه زودتــر ،شــعله بــر افــروزد و جهــان ســیامیی مردمــی بــه خــود بگیــرد ،جشــن صدمیــن
ســالگرد انقــاب کبیــر اکتــر را بــه پایــان بردنــد.

